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Το Ναύπλιο 
κέρδισε 
τα νησιά ως 
προορισμός

σελ. 9

Ήρθαν στα μαχαίρια Νίκας και Καμπόσος για την προεδρία της ΠΕΔ Πελοποννήσου

Ολοκληρώνονται 
αύριο οι διαδικα-

σίες για την ανάδειξη 
του προέδρου της 
Περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων Πελοποννήσου. 
Ο Δήμαρχος Άργους- 
Μυκηνών συγκεντρώ-
νει τις περισσότερες 
πιθανότητες για την 
θέση του προέδρου 
παρά τον εσωκομμα-
τικό πόλεμο από τον 
ομοϊδεάτη του δή-
μαρχο Καλαμάτας και 
πρώην πρόεδρο της 
ΠΕΔ Π. Νίκα.

Σελ. 3

Αύριο κληρώνει

Πλημμυροπαθείς Άργους
Χωρίς καμία αποζημίωση εδώ και 11 μήνες οι πληγείσες 
επιχειρήσεις του Άργους από την θεομηνία, αν και η Κυ-
βέρνηση είχε υποσχεθεί «άμεση βοήθεια». Περιμένουν 
να προκηρυχτούν εκλογές για να τους «γλυκάνουν»;

Σελ 4

Σκόνταψε στο ξεκίνημα
Αφησε να χαθούν δύο βαθμοί με το καλημέρα στο πρω-
τάθλημα η Ερμιονίδα. Επέστρεψε στις νίκες ο Παναργεια-
κός. Οι επόμενες αναμετρήσεις και οι βαθμολογίες . 

Σελ 18

Μετά τις Προεδρικές εκλογές το τρένο
Μετατίθεται για μετά τις Προεδρικές εκλογές η επανα-
λειτουργία του Σιδηροδρόμου στην Αργολίδα. Μία μέρα 
μετά την ψήφο εμπιστοσύνης που δόθηκε στην κυβέρνη-
ση, έγινε γνωστό ότι η εξαγγελία Μανιάτη για επαναλει-
τουργία του Σιδηροδρόμου μέχρι το τέλος του χρόνου, 
μετατίθεται για το 2015.

Σελ. 8

Πώς έβγαλε «λαβράκι» 
από την Κάλλας ο Καλκάνης
28 Μάη 1959, η Ντίβα της Όπερας Μαρία Κάλλας απο-
καλύπτει στον τότε νεαρό δημοσιογράφο Κυριάκο 
Καλκάνη την πρόθεσή της να τραγουδήσει στο Αρ-
χαίο Θέατρο της Επιδαύρου. 
Ο Καλκάνης θυμάται σήμερα και περιγράφει στον «α» 
την μεγάλη του δημοσιογραφική επιτυχία.

Σελ. 11
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Τώρα άρχισαν να φυλακίζουν και τις ιστορικές μνήμες
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Η ενδοπαραταξιακή 
σύγκρουση της ΝΔ για 

τα σκουπίδια οδήγησε στο 
να μείνει εκτός Δ.Σ. της ΠΕΔ 
ο αντιδήμαρχος Καλαμάτας 
Σαράντος Μαρινάκης, στενό 
συνεργάτη του πρωθυπουρ-
γού Αντώνη Σαμαρά. 
Σύμφωνα μάλιστα με όσα δι-
αδίδονται πολλά ψηφοδέλτια 
της ΑΔΑΚ (Ν.Δ.) είχαν σταυρούς 
σε όλους τους υποψηφίους, 
εκτός από τους Νίκα, Μαρινά-
κη και Καραγιάννη, υποψηφί-
ους από τον Δήμο Καλαμάτας. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο κ. 
Νίκας να εκλεγεί τέταρτος ισο-
ψηφώντας με άλλους δύο δη-
μάρχους. Ο δήμαρχος Άργους 
- Μυκηνών Δημήτρης Καμπό-
σος, που προαλείφεται για πρό-
εδρος της ΠΕΔ, ήρθε πρώτος με 
15 ψήφους περισσότερους από 
το δήμαρχο Καλαμάτας, έχο-
ντας σαφές προβάδισμα έναντι 
οποιουδήποτε αντιπάλου.
Η κόντρα μεταξύ Καμπόσου και 
Νίκα έχει ταρακουνήσει τα θε-
μέλια της αυτοδιοικητικής πα-
ράταξης της ΝΔ με επίκεντρο 
πάντα την διαχείριση των σκου-
πιδιών. 
Ο κ. Νίκας άφησε εμφανείς αιχ-
μές κατά του Δημάρχου Άργους 
–Μυκηνών θεωρώντας τον ως 
υποχείριο του κ. Τατούλη και 
αμφισβητώντας ακόμα και την 
υπόσταση της παράταξης με την 
οποία εκλέχτηκε ο Δ. Καμπόσος.  
Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο 
ειδήσεων της τηλεόρασης BEST 
ο απερχόμενος πρόεδρος και 
Δήμαρχος Καλαμάτας Π. Νίκας 
τόνισε μεταξύ άλλων ότι θα 
συνεχίσει να αγωνίζεται και να 
αντιπαρατίθεται, έκανε αναφο-

ρά για «κακοποίησή» του από 
τους συναδέλφους του, καθώς 
αυτός μετέφερε δημόσια αυτά 
που όλοι ψήφιζαν. Όσο για την 
υποψηφιότητα Καμπόσου δή-
λωσε ότι δεν θα την στηρίξει 
και ενδεχομένως να είναι αυτός 
υποψήφιος ή κάποιος άλλος 
από το 21μελές Δ.Σ. που προέ-
κυψε από τις εκλογές. 

Αμφισβήτηση της ΑΔΑΚ
Ο κ. Νίκας, που είναι και ο απερ-
χόμενος πρόεδρος της ΠΕΔ, 
δήλωσε ότι δεν υπήρχε παρά-
ταξη Καμπόσου, εννοώντας 
την Ανεξάρτητη Δημοκρατική 
Αυτοδιοίκησης της οποίας ήταν 
κι αυτός μέλος, ενώ έκανε λόγο 
για «κακοποίησή» του από τους 
συναδέλφους του, καθώς αυτός 
μετέφερε δημόσια αυτά που 
όλοι ψήφιζαν. Σ’ αυτή την περί-
πτωση επικρατέστερος για πρό-
εδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου 

θα ήταν ο  Δήμαρχος Τρίπολης 
Δημήτρης Παυλής, ο οποίος 
όμως διατηρεί άριστες θέσεις 
με τον δήμαρχο Άργους και δεν 
αποκλείεται να αναλάβει την 
αντιπροεδρία σε συμφωνία με 
τον Δ. Καμπόσο. Βέβαια να απο-
κλείεται και η  έκπληξη  από  τον 
Δήμαρχο Σπάρτης, Βαγγέλη Βα-
λιώτη, με θητεία στην αριστερά, 
με ελάχιστες όμως πιθανότητες 
να εκλεγεί.
Από πλευράς του ο κ. Καμπόσος 
που είχε χαρακτηρίσει «περιέρ-

γως χλιαρή» την θητεία Νίκα, 
υπογραμμίζοντας  πως «από 
προτελευταίος δεν μπορείς να 
γίνεις  πρώτος»  και ότι για την 
προεδρεία της ΠΕΔ Πελοποννή-
σου ο ίδιος δεν έχει την ανάγκη 
του κ. Νίκα για ψήφο, αφού θα 
ψηφιστεί από άλλους που δεν 
έχουν στόχο να ξυπνάνε και να 
βρίζουν τον Τατούλη.

Σκυφτούληδες και yes man
Ο Δήμαρχος Καλαμάτας  ανέβα-
σε και πάλι  τους τόνους, αναφε-

ρόμενος αόριστα για κάποιους 

συναδέλφους του δημάρχους 

που σκύβουν την μέση και το κε-

φάλι, με προφανή στόχο βέβαια 

να πριονίσει τους ψήφους του 

κ. Καμπόσου. Αντιδρώντας ο 

Δήμαρχος Άργους Μυκηνών και 

υποψήφιος για πρόεδρος της 

ΠΕΔ Δημήτρης Καμπόσος  απά-

ντησε στον κ. Νίκα λέγοντας: 

«του επιστρέφω τα υπονοούμε-

να» και  συμπλήρωσε ότι «όταν 

μπαίνουμε στη μάχη υπάρχει 

και η ήττα», χαρακτηρίζοντας 

αλά κάρτ μέλος της παράταξης 

τον κ. Νίκα. Η ήττα είναι συστα-

τικό της Δημοκρατίας, ανέφερε 

επίσης ο κ. Καμπόσος, αύριο ο κ. 

Νίκας ίσως έχει συνέλθει.

Με βάση τα κομματικά στρατό-

πεδα, η παράταξη της Ν.Δ. εξα-

σφάλισε οριακά (για μία ψήφο) 

την πλειοψηφία στο Δ.Σ. της 

ΠΕΔ, εκλέγοντας τα 11 από τα 

21 συνολικά μέλη. Η παράταξη 

των προερχόμενων από το ΠΑ-

ΣΟΚ πήρε 6 έδρες, του ΣΥΡΙΖΑ 3 

κι εξελέγη και ο δήμαρχος Σπάρ-

της Βαγγέλης Βαλιώτης, ως ανε-

ξάρτητος αριστερός. 

Η διαχείριση των σκουπιδιών 

αναδεικνύεται σε υπ αριθμόν 

ένα θέμα της περιφέρειας Πε-

λοποννήσου, επιβεβαιώνοντας 

πως τα «σκουπίδια» δεν αποτε-

λούν μόνο πηγή ρύπανσης αλλά 

και ενεργειακό πεδίο.

3
Τα σκουπίδια έκαναν μαλλιά κουβάρια την ΝΔ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Επικρατέστερος ο Καμπόσος

Αποτέλεσμα 
εκλογών 

- Ανεξάρτητη Δημοκρατική Αυτο-
διοικητική Κίνηση (ΑΔΑΚ) 
61 ψήφους, 11 έδρες ( 8 δήμαρχοι και 3 
σύμβουλοι) 
Εκλέγονται και οι 8 υποψήφιοι δήμαρ-
χοι: Δημήτρης Καμπόσος 45, Στάθης 
Αναστασόπουλος 44, Κώστας Γκάτζιος 
31, Παναγιώτης Νίκας 30, Παναγιώτης 
Κατσίβελας 30, Αννίβας Παπακυριάκος 
30, Κώστας Καλαντζής 29, Δημήτρης 
Σφυρής 29. 
Εκλέγονται οι σύμβουλοι: Γιάννης 
Σμυρνιώτης 44, Σταύρος Αργειτά-
κος 41, Γιώργος Μπαχούμας 33. Δεν 

εκλέγονται οι: Βασίλης Νανόπουλος 
32, Σαράντος Μαρινάκης 25, Μιχάλης 
Αντωνόπουλος 24. 
 
- Ανεξάρτητη Πελοπόννησος 
36 ψήφους, 6 έδρες (3 δήμαρχοι και 3 
σύμβουλοι) 
Εκλέγονται οι δήμαρχοι: Δημήτρης 
Παυλής 32, Σπύρος Σταματόπουλος 
20, Γιώργος Γκιώνης 18. Εκλέγονται 
οι σύμβουλοι: Δημήτρης Βόσνος 19, 
Αναστάσιος Γκιόλης 14, Γιάννης Χρι-
στόπουλος 11. 
Δεν εκλέγονται οι δήμαρχοι Γιάννης 
Γιαννόπουλος 14, Χαράλαμπος Λιάρος 
6 και ο σύμβουλος Ευστάθιος Ανδρινό-
πουλος 10. 
 

- Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία 
Πελοποννήσου  
15 ψήφους, 3 έδρες. 
Εκλέγονται οι: Σταμάτης Μπεχράκης 
11, Παναγιώτα Παπαγιαννοπούλου 9, 
Μανώλης Μάκαρης 7 (βγήκε στην κλή-
ρωση). Δεν εκλέγονται οι Δημήτρης 
Νικητόπουλος 7, Παναγιώτης Πέτρου 
5, Παντελής Κοκκινόπουλος 4, Ανδρέας 
Κολοβός 4, Γιάννης Λάζαρης 4, Πανα-
γιώτης Ψηλογιαννόπουλος 4. 
 
Εκλέγεται και ο μεμονωμένος υπο-
ψήφιος 
Βαγγέλης Βαλιώτης 7 ψήφους 
 
Η «Λαϊκή Συσπείρωση Πελοποννήσου» 
που είχε μοναδικό υποψήφιο το δημο-

τικό σύμβουλο Καλαμάτας Δημήτρη 
Οικονομάκο, πήρε 1 ψήφο. 
 
Στη γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ εκλέ-
γονται:
 Από την ΑΔΑΚ οι: Σταύρος Αργειτάκος 
38, Γιάννης Σμυρνιώτης 35, Ανδρέας 
Καραγιάννης 32, Περικλής Κοντογόνης 
30, Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης 23. 
Από την Ανεξάρτητη Πελοπόννησο 
οι: Δημήτρης Βόσνος 24, Αναστάσιος 
Γκιόλης 17, Παναγιώτης Μπούρας 
14 (επικράτησε στην κλήρωση του 
Παναγιώτη Τσιριγώτη, με τον οποίο 
ισοψήφισαν). 
Από την Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία 
Πελοποννήσου εκλέγεται ο Παναγιώ-
της Ψηλογιαννόπουλος 9. 
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Με το να μην πληρώνεις τις υπο-
χρεώσεις βεβαίως δημιουργείς 
πρωτογενές περίσσευμα και γί-
νεσαι αρεστός στην Τρόικα και 
στην Μέρκελ, κινδυνεύεις όμως 
να χαθείς τελείως από εκλογικό 
παιχνίδι αφού θέτεις σε άμεσο 
κίνδυνο την βιωσιμότητα των 
επιχειρήσεων. Έχουν περάσει 
11 μήνες πα την θεομηνία που 
έπληξε το Άργος και οι δικαιού-
χοι αποζημιώσεων περιμένουν 
ακόμα στο ακουστικό.
Ερώτηση προς τους κ. Υπουρ-
γούς Οικονομικών, Εσωτερικών 
και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας κατέθεσε ο Βουλευτής 
Αργολίδας Δημήτρης Κοδέλας 
αναφορικά με την τεράστια κα-
θυστέρηση στην αποζημίωση 
των πληγεισών επιχειρήσεων 
λόγω καταστροφών από τις 
πλημμύρες του περασμένου Δε-
κέμβρη στο Δήμο Άργους-Μυ-
κηνών. 
Στην ερώτηση ο Δ. Κοδέλας 
υπενθυμίζει ότι οι Υπουργοί που 
είχαν τότε επισκεφθεί την πόλη 
του Άργους είχαν “δεσμευθεί” 
για άμεσες αποζημιώσεις, όμως 
11 μήνες μετά οι επαγγελματίες 

ακόμα περιμένουν. Συγκεκριμέ-
να ο βουλευτής Αργολίδας του 
ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: 
«Με ερώτησή μας (αρ.πρ. 6193-
12/02/2014) το Φεβρουάριο του 
τρέχοντος έτους και δύο μήνες 
μετά την καταστροφή που υπέ-
στησαν επιχειρήσεις και κατοικί-
ες στο Δήμο Άργους – Μυκηνών 

λόγω πλημμύρας επισημαίνα-
με στα αρμόδια υπουργεία την 
ανάγκη καταβολής αποζημιώ-
σεων άμεσα, δεδομένων των 
ασφυκτικών οικονομικών δεδο-
μένων τόσο των επιχειρήσεων 
όσο και των νοικοκυριών.
Μάλιστα την επομένη της πλημ-
μύρας είχαν δεσμευτεί οι Υπουρ-

γοί που είχαν συμμετάσχει σε 
σύσκεψη στην πόλη του Άργους 
ότι θα είναι άμεσες οι αποζημιώ-
σεις προς τους πληγέντες.
Περίπου 11 μήνες μετά τις ζη-
μιές, επανερχόμαστε με το ίδιο 
αίτημα, όσον αφορά τις επιχει-
ρήσεις, ώστε να λάβουν την 
αποζημίωση για τις ζημιές που 

υπέστησαν λόγω της θεομηνίας.
Ελπίζουμε ότι αυτή την φορά 
δεν θα λάβουμε εμείς και οι πλη-
γέντες ως απάντηση  σε ποιο 
συναρμόδιο υπουργείο έχει δι-
αβιβαστεί η σχετική απόφαση 
προς υπογραφή αλλά το ύψος 
των αποζημιώσεων και το πότε 
ακριβώς θα καταβληθούν.

Για τους παραπάνω λόγους, 
ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:
1 Γιατί έχει υπάρξει αυτή 
η τεράστια καθυστέρηση στην 
καταβολή των αποζημιώσεων 
στις πληγείσες επιχειρήσεις τη 
στιγμή που είχαμε κάνει γνωστό 
ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις 
έχουν ανάγκη αυτών των χρη-
μάτων για να επιβιώσουν;
2 Πότε θα καταβληθούν 
οι αποζημιώσεις προς τους δι-
καιούχους;
3 Θεωρείται εύλογο το 
διάστημα πλέον των 10 μηνών 
για την καταβολή πενιχρών 
αποζημιώσεων σε επιχειρήσεις 
που υπέστησαν ζημιά λόγω θεο-
μηνίας  και αν όχι τι σκοπεύει να 
κάνει το Υπουργείο σας για τη 
βελτίωση των διαδικασιών;»

4
11μηνες  μετά τις πλημμύρες στο Δήμο Άργους-Μυκηνών  χωρίς αποζημιώσεις οι πληγείσες επιχειρήσεις

Αναμείνατε στο ακουστικό σας
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Η μάστιγα των ναρκωτικών 
στο Ναύπλιο και ο δήμος

ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ θα μπορούσε να 
είναι η προσπάθεια που ξεκινά 
από τον δήμο Ναυπλιέων κατά 
των ναρκωτικών, αρκεί να 
μην μείνει στα χαρτιά και στις 
εξαγγελίες και να προχωρήσει 
ένα ακόμα βήμα πέρα από των 

καλών προθέσεων, που είναι εύλογο και θεμι-
τό να υπάρχουν από τη δημοτική αρχή.

ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ, είναι γνωστό - και θα είναι 
ανόητος ή ανίδεος (για όσα συμβαίνουν γύρω 
του) όποιος το αμφισβητήσει - είναι από τις 
πόλεις που πλήττονται περισσότερο από την 
μάστιγα των ναρκωτικών…
…με «θύματα» νέους κυρίως ανθρώπους που 
βρίσκονται σε αδιέξοδα και μπαίνουν σε έναν 
φαύλο κύκλο από τη μια… 
…με μια αστυνομία που ανέχεται καταστά-
σεις υπαρκτές και γνωστές σε όλους από την 
άλλη…
…και με έναν δήμο αδύναμο να πράξει κάτι 
περισσότερο, αφού οι κοινωνικές υπηρεσίες 
και δομές του αρκούνταν μέχρι τώρα μόνο σε 
διαπιστώσεις.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ του ίδιου του Δημήτρη Κωστού-
ρου στη συνεδρίαση της επιτροπής Νεολαίας 
και Αντιναρκωτικού αγώνα, ίσως να σημα-
τοδοτεί αλλαγή πλεύσης στην αντιμετώπιση 
του σοβαρού αυτού ζητήματος από τον δήμο, 
εφόσον ο δήμαρχος ως νέος άνθρωπος που 
δεν ήρθε ουρανοκατέβατος στο Ναύπλιο, έχει 
αντιληφθεί ότι το πρόβλημα αφορά όλη την 
κοινωνία και όλους τους δημότες. Και εφόσον 
έχει καταλάβει ότι για να μειωθεί το πρόβλημα 
πρέπει κάποια στιγμή να στοχεύσουμε και 
στην αντιμετώπιση των κοινωνικών αιτίων 
που το εκκολάπτουν. Σε αυτό τον τομέα ένας 
δήμος θα μπορούσε να συμβάλει αποφασι-
στικά.
Επειδή οι αυτοσχεδιασμοί όμως σε τέτοια σο-
βαρά ζητήματα δεν χωρούν και το πρόβλημα 
επιτείνεται τα τελευταία χρόνια…
…επειδή κανένας άλλος φορέας δεν ξέρει 
τόσο καλά το Ναύπλιο, όσο οι ίδιοι οι άνθρω-
ποί του…  
…είναι καιρός ο δήμος να πάρει την πρωτο-
βουλία και να απευθυνθεί σε ειδικούς επι-
στήμονες που θα υποδείξουν τα βήματα που 
μπορούν και πρέπει να γίνουν, ώστε να αντιμε-
τωπιστεί η μάστιγα. 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)

 Για ένα φίλο… 
 
Έφυγες λένε όλα τα μπλόγκ ,  
σώθηκες πια από τα γκλόμπ  
κι από τα χημικά τα τόσα,  
σκέψου να είχες …. ανθρώπου γλώσσα. 
Πόσα αλήθεια θα ιστορούσες; 
ανθρώπινα αν μας μιλούσες. 
 
Μπροστάρης πάντα στις αλάνες, 
στα πεζοδρόμια, τις πλάνες ,  
τις οργισμένες συγκεντρώσεις,  
πάντα σου πρόθυμος να δώσεις. 
 
Πάντα απέναντι στην «τάξη»  
που το κεφάλαιο έχει τάξει, 
μονό με βία να επιβάλει,  
ότι ο αφέντης θέλει πάλι. 
 
Μοιάζαμε τόσο εσυ κι εγω,  
μα δεν τολμούσα να στο πω,  
ζήλευα τόσο που ήσουν σκύλος  
κι έτσι παρέμεινα ένας φίλος.

Ελένη Σέττα



Τα παπαγαλάκια 
και οι υποψήφιοι
Έβαλαν τα παπαγαλάκια να 

κελαηδούν διάφοροι παρατρε-

Ο Γαβρήλος στο
Ταμείο Ανάπτυξης
Εκπρόσωπος της παράταξης 
«Πελοπόννησος Πρώτα» στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Πε-
ριφερειακού Ταμείου Ανάπτυ-
ξης Πελοποννήσου ορίστηκε 
ο περιφερειακός σύμβουλος 
Γεώργιος Γαβρήλος με αναπλη-
ρωματικό τον περιφερειακό 
σύμβουλο Σταύρο Χρυσαδάκο.

Υ.Ζ.

Αύρα-λαύρα-σαύρα
Η «ΑΥΡΑ», δημοτική παράτα-
ξη του ΣΥΡΙΖΑ έβαλε κατά της 
«πολιτικής εκμετάλλευσης» 
όπως είπε του κοινωνικού Ια-
τρείου του Ναυπλίου, αλλά 
κινούμενη επιπόλαια μπέρδε-
ψε τουλάχιστον πρόσωπα και 
έτσι από την λαύρα πρώτη της 
ανακοίνωση, κάνει τώρα την 
«σαύρα» και παίρνει πίσω την 
εμπλοκή ονομάτων. Με νεώτε-

χάμενοι που αρέσκονται να 
εμφανίζονται κατά καιρούς ως 
υποψήφιοι.
Είδαν ότι μπορεί να γίνουν σύ-
ντομα εκλογές και έβαλαν τους 
δικούς τους να διαρρέουν δή-
θεν συμφωνίες για συμμετοχή 
τους στα ψηφοδέλτια διαφό-
ρων κομμάτων.
Μάλιστα βρίσκοντας πεδίο 
δράσης το διαδίκτυο οργιά-
ζουν τα σενάρια. Κυρίως πρώην 
ΠΑΣΟΚοι που ψάχνονται για το 
πολιτικό τους μέλλον αναζη-
τούν με αυτόν τον τρόπο στέγη 
στον ΣΥΡΙΖΑ και για να χωρέ-
σουν …εκβιάζουν καταστάσεις 
και κλείνουν ψηφοδέλτια με τις 
δήθεν υποψηφιότητές τους για 
τις βουλευτικές εκλογές.
Το θέμα έχει πάρει μάλιστα αρ-
κετή έκταση, με αποτέλεσμα να 
αναγκαστεί η  Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Αρ-
γολίδας να κάνει ανακοίνωση: 
«ενημερώνουμε ότι η επιλογή 
των υποψηφίων βουλευτών 
του ΣΥΡΙΖΑ στην Αργολίδα θα 
γίνει με απόφαση της Ν.Ε. μετά 
από διαβούλευση με τις Οργα-
νώσεις Μελών, όπως προβλέπει 
το καταστατικό του κόμματος».

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: 824

Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2014
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

ρη ανακοίνωσή του οι ΣΥΡΙΖΕΟΙ 
τονίζουν μεταξύ άλλων: «Σχετικά 
με την ανακοίνωση της παράτα-
ξής μας, για την λειτουργία του 
Κοινωνικού Ιατρείου εσφαλμέ-
να και από κακή πληροφόρηση 
ταυτίστηκε το πρόσωπο του κυ-
ρίου Μανώλη, αποσπασμένου 
στο γραφείο του Βουλευτή Αν-
δριανού με τον κύριο Μανώλη, 

υπάλληλο στο γραφείο Προ-
στασίας και Προαγωγής της 
Υγείας του Δήμου, υπεύθυνο 
για πληροφορίες για το Κοι-
νωνικό Ιατρείο». 
Τόσο σοβαρές πληροφορίες 
είχαν! Άντε τώρα σε τοπικό 
επίπεδο να γίνουν πιστευτοί 
ακόμα κι όταν έχουν δίκιο.

ΟΦ.

Καλή σκέψη αλλά …
Πολύ καλή η ιδέα του ιδιωτικού σχο-
λείου «Μαλτέζου» για την διοργάνωση 
ποδηλατοβόλτας για μικρούς και με-
γάλους παράλληλα με το «Διομήδεια». 
Ο καλός καιρός ευνόησε μικρούς και 
μεγάλους ποδηλάτες να επισκεφτούν 
το Κεφαλάρι και χάρη στα μέτρα της 
τροχαίας Άργους δεν είχαμε κάποιο 
ατύχημα. Λέμε ευτυχώς γιατί μερικοί 
γονείς φαίνεται ή ότι δεν είναι σε θέση 
να αντιληφτούν τους κινδύνους ή είναι 
ελαφρόμυαλοι και θέτουν σε κίνδυνο 
την ζωή των παιδιών τους, όπως ο συ-
γκεκριμένος «πατέρας» που ακολου-
θούσε την ποδηλατοβόλτα. Αυτό που 
θα πρέπει όμως να επισημανθεί είναι 
πως πρέπει να αντιληφτούν κι οι εκ-
παιδευτικοί πως ακόμα και μια τέτοια 
βόλτα αποτελεί «μάθημα», πράγμα που 
δεν είδαμε να εφαρμόζεται. Επομένως 
θέλει πολύ δουλειά για να γίνει η βόλτα 
«θεσμός», που άρχισαν να πανηγυρί-
ζουν κάποιοι.

ΑΝ.

Ο Έντυ έκλεψε τη δόξα, 
αλλά δεν είχε αρμοδιότητα
Δεν έχει αρμοδιότητα με τα φρεάτια και τις πλημμύρες διευκρινίζει 
στη στήλη ο αντιδήμαρχος Ναυπλίου Μπουζαλάς. Αρμόδια είναι η 
ΔΕΥΑΝ και εκείνος απλά βοήθησε. 
Ο Έντυ τοποθετήθηκε Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Περιβάλλοντος 
και Πρασίνου, οπότε ακόμα κι αν ο ίδιος έκλεψε τη δόξα με την βο-
ήθεια που προσέφερε, δεν θα μπορούσε να πάρει την ευθύνη και να 
κάνει δηλώσεις για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην Ασκλη-
πιού. 

Γ. Μ. 
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Χάνουν όλοι 
σε αυτήν 
την παρτίδα
Του Κυριάκου Πετ. Καλκάνη

ΕΠΕΙΤΑ από τέσσερα χρόνια μνημονίων και 
τεράστιες θυσίες του Ελληνικού λαού, η δημο-
σιονομική κατάσταση της χώρας έχει βελτιωθεί 
σημαντικά.
Τα στοιχεία δείχνουν πως μόνο η Ελλάδα και η 
Γερμανία έχουν ισοσκελισμένους προϋπολογι-
σμούς, την ώρα που η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτο-
γαλία και η Ιρλανδία έχουν ελλείμματα πάνω από 
4%. Δηλαδή η Ελλάδα κατάφερε να ξεπεράσει 
τους δημοσιονομικούς στόχους της, να σταθεί 
στα πόδια της παρουσιάζοντας για δεύτερη χρο-
νιά πρωτογενή πλεονάσματα και μπορεί πλέον να 
σχεδιάζει την πορεία προς την ανάκαμψη.
Όμως, ενώ στις χώρες που δοκιμάστηκαν με 
μνημόνια – Ιρλανδία, Πορτογαλία, Κύπρος – τα 
μεγάλα κόμματα προσέγγισαν πολιτικά για τη 
σωτηρία της χώρας, στην Ελλάδα οι πολιτικές 
διαφορές κυβέρνησης – αντιπολίτευσης έχουν 
φτάσει στα άκρα.
ΕΔΩ η αξιωματική αντιπολίτευση κάνει πως δεν 
καταλαβαίνει, εξακολουθεί να χαϊδεύει τα αφτιά 
του κόσμου με ανέφικτες υποσχέσεις, επιμένει 
ότι η χώρα θα μπορούσε να είχε μείνει στο Ευρώ 
χωρίς σοβαρές θυσίες και ζητεί να γίνει κυβέρ-
νηση για να επαναφέρει την ελληνική κοινωνία 
στις παλιές καλές εποχές. Το χειρότερο; Ο κόσμος, 
κουρασμένος από την τετραετή συνταγή λιτό-
τητας, έχει αρχίσει να τείνει ευήκοον ους στον 
«παράδεισο» του κ. Τσίπρα, σπρώχνοντας την 
κυβέρνηση να παίρνει αποφάσεις με βάση τις 
δημοσκοπίσεις.
ΔΙΟΤΙ είναι φανερό ότι αν δεν υπήρχε θέμα 
πρόωρης προσφυγής στις κάλπες λόγω εκλογής 
Προέδρου Της Δημοκρατίας, οι κ.κ. Σαμαράς και 
Βενιζέλος βιάζονταν να βγάλουν άρον άρον τη 
χώρα από το μνημόνιο ούτε να διώξουν, εδώ και 
τώρα το Δ.Ν.Τ. χάνοντας χαμηλότερη χρηματοδό-
τηση 12 δις. Ευρώ ως το 2016.
Με άλλα λόγια, η αδυναμία συνενόησης των κ.κ. 
Σαμαρά και Βενιζέλου με τον κ. Τσίπρα οδηγεί 
την κυβέρνηση να παίρνει αχρείαστα ρίσκα και 
δυσχεραίνει την κομβική διαπραγμάτευση της 
χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη ρύθμιση 
του Ελληνικού χρέους.
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για μια παρτίδα πόκερ στην οποία 
χάνουν όλοι οι παίκτες αλλά και εκείνοι που δεν 
παίζουν, όπως η Ελληνική κοινωνία.
Αρνούμενος κάθε συνενόηση ο Τσίπρας διακιν-
δυνεύει να είναι εκείνος που θα κληθεί αύριο να 
βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά κάτω από πολύ 
πιο δύσκολες (για τον ίδιο και τη χώρα) συνθήκες.              

Μέχρι το τέλος του χρόνου θα φτιάξουν μόνο το δίκτυο και τους Σταθμούς

Μετά τις Προεδρικές εκλογές το τρένο
Μετατίθεται για μετά τις Προ-
εδρικές εκλογές η επαναλει-
τουργία του Σιδηροδρόμου 
στην Αργολίδα. Μία μέρα μετά 
την ψήφο εμπιστοσύνης που 
δόθηκε στην κυβέρνηση, έγινε 
γνωστό ότι η εξαγγελία Μα-
νιάτη για επαναλειτουργία του 
Σιδηροδρόμου μέχρι το τέλος 
του χρόνου, μετατίθεται για το 
2015.
Ανέφερε χαρακτηριστικά στις 
17/9/2014 ο βουλευτής Αργο-
λίδας και υπουργός Περιβάλ-
λοντος: «Προωθείται εντός του 
επόμενου τριμήνου η επανεκ-
κίνηση της λειτουργίας των 
Προαστιακών Σιδηροδρομικών 
δρομολογίων Κόρινθος – Άρ-
γος – Ναύπλιο μετά από συ-
νεργασία του Υπουργού ΠΕΚΑ 
Γιάννη Μανιάτη με τον Υπουρ-
γό Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
Και επειδή όλο αυτό το διάστη-
μα κάποιοι άρχισαν να μετρούν 
αντίστροφα (και μάλιστα δη-
μόσια στο διαδίκτυο) μέχρι να 
εκπνεύσει το τρίμηνο, η είδηση 
ήρθε το προηγούμενο Σαββα-
τοκύριακο με την μετάθεση της 
ημερομηνίας για ένα εξάμηνο 
ακόμα. Έτσι αντί να σφυρίξει το 
τρένο τον Ιανουάριο, η νέα ημε-
ρομηνία μεταθέτει την λειτουρ-
γία του πλέον για τον Απρίλη 
του 2015!!!
Αυτή τη φορά βέβαια ο Γ. Μα-
νιάτης για να αποφύγει την …
κακοτοπιά άφησε τον Πρόεδρο 
και Διευθύνοντα Σύμβουλο του 
ΟΣΕ Α.Ε. Παναγιώτη Θεοφανό-
πουλο να δώσει ημερομηνία, 

διαβεβαιώνοντας κατά την 
παρουσία του στο δημαρχείο 
Ναυπλίου ότι «εντός εξαμήνου  
θα επαναλειτουργήσει η γραμ-
μή Ναύπλιο-Άργος –Κόρινθος».
Να σημειωθεί ότι το Σάββατο 
έγιναν δύο διαφορετικές επι-
σκέψεις στα δημαρχεία Ναυπλί-
ου και Άργους του Γ. Μανιάτη 
και του Π. Θεοφανόπουλου, 
οπότε και έγιναν γνωστά τα μα-
ντάτα.
Εύλογο πάντως είναι και το 
ερώτημα του βουλευτή Δ. Κο-
δέλα σχετικά με την ημερομη-
νία επαναλειτουργίας: «Γιατί 
ενώ ο Υπουργός ΠΕΚΑ σε Δελ-
τίο Τύπου (17/09/2014) δεσμευ-
όταν για την επαναλειτουργία 
της γραμμής εντός τριμήνου, ο 
πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος του ΟΣΕ στις δηλώσεις 
του ανέφερε ότι “ο ευπρεπι-
σμός των σταθμών θα ξεκινή-
σει ως το τέλος του έτους” και 
“η ανάταξη της υποδομής και 
η ολοκλήρωση του σχεδιασμού 
από πλευράς ΤΡΑΙΝΟΣΕ μπο-
ρεί να είναι γεγονός μέσα στον 
επόμενο χρόνο”;
Αναμενόμενο είναι παράλληλα 
να βελτιωθεί και η άθλια εικό-
να στην οποία έχουν περιέλθει 
οι Σταθμοί του Άργους και του 
Ναυπλίου Δήλωσε χαρακτη-
ριστικά  ο πρόεδρος τoυ ΟΣΕ: 
«Θα μπορούσε η επίσκεψη μου 
να είναι απολογητική, λόγω των 
φαινομένων στον σταθμό του 
ΟΣΕ στο Άργος και τον βαν-
δαλισμών που έχουν υποστεί  
ορισμένα σημεία του σιδηρο-
δρομικού δικτύου της περιο-

χής, όμως δεν θα μείνουμε εκεί. 
Απευθύνω δημόσια δέσμευση, 
πως θα υπάρξει ανάταξη».
Και να φανταστεί κανείς ότι 
την απαράδεκτη εικόνα που 
παρουσίαζε ο Σιδηροδρομι-
κός Σταθμός του Άργους δεν 
την είδε ο κος Θεοφανόπου-
λος, αφού ο δήμος Άργους με 
επικεφαλής τον αντιδήμαρχο 
Δημήτρη Κρίγκο είχε φροντίσει 
λίγες ημέρες πριν να καθαρίσει 
τον χώρο και να σφραγίσει τον 
Σταθμό.
 

Η φορτάμαξα 
Εντωμεταξύ, με αφορμή την 
συνάντηση για την επαναλει-
τουργία του τρένου, ο δήμαρ-
χος Άργους Δημήτρης Καμπό-
σος απέσπασε δέσμευση από 
τον Πρόεδρο του ΟΣΕ και για 
ένα άλλο ζήτημα που εκκρεμεί 
εδώ και καιρό και δεν είναι άλλο 
από την ιστορική φορτάμαξα 
των Μύλων, που μετέφερε τα 
οστά του Θεόδωρου Κολο-
κοτρώνη στην Αθήνα και βρί-
σκεται εγκαταλελειμμένη στον 
κλειστό σιδηροδρομικό σταθ-
μό του χωριού. «Θέλουμε την 
έγκριση για να μεταφέρουμε το 
βαγόνι με δικά μας έξοδα στους 
στρατώνες Καποδίστρια και να 
δημιουργήσουμε ένα σημείο 
αναφοράς γι αυτό τον μεγάλο 
στρατηγό». Ο κ. Θεοφανόπου-
λος συμφώνησε με αυτήν την 
πρωτοβουλία του δημάρχου 
και δεσμεύτηκε πως θα απο-
στείλει και το σχετικό έγγραφο 
για την μεταφορά του βαγονιού 
στο Άργος.
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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)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Παρ’ Αρείω Πάγω

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

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

«CHRISTOS ANTONOPOULOS & PARTNERS-LAW FIRM»

Το Ναύπλιο κέρδισε τα νησιά
Ακριβό, αλλά με μικρές αυ-
ξήσεις σε σχέση με πέρυ-
σι είναι το Ναύπλιο, όπως 
προκύπτει από τα στοιχεία 
του Καταλόγου Ξενοδοχει-
ακών τιμών της trivago.gr 
(trivago Hotel Price Index - 
tHPI) για τον Οκτώβριο του 
2014.
Οι τιμή που καταγράφεται 
εφέτος στο Ναύπλιο είναι 

92 ευρώ σε σχέση με τα 88 
ευρώ πέρσι (αύξηση 4%). 
Ακολουθεί η Αράχωβα δεύ-
τερη στην προτίμηση των 
επισκεπτών, αλλά με τιμή 
πιο τσιμπημένη, τα Ιωάννι-
να και η Καστοριά.
Από την Πελοπόννησο στην 
20άδα της προτίμησης των 
επισκεπτών είναι το Ναύ-
πλιο (1η θέση), η Μονεμβα-

σιά (5η θέση), τα Τρίκαλα 
Κορινθίας (10η θέση), η 
Δημητσάνα (15η θέση) και 
η Σπάρτη (20η θέση).
Χαρακτηριστικός είναι ο 
πίνακας με τα αναλυτικά 
στοιχεία, όπου φαίνονται 
οι τιμές των περιοχών που 
προτιμούνται, αλλά και οι 
αυξήσεις που έχουν γίνει 
στα καταλύματα.
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Ο μικρός Θανάσης ήταν έτοιμος για την πρώτη του μέρα 
στην πρώτη Γυμνασίου, ο  μεγάλος αδελφός του ο Κώστας 
συνέχιζε στην πρώτη Λυκείου, μετά το δημοτικό χώρισαν 
οι δρόμοι τους. 
-Άντε ετοιμαστείτε να σας πάω. 
-Μπαμπά μεγαλώσαμε, τα «μωρά» μπορούν να πάνε και 
μόνα τους σχολείο. Πες της μαμάς να μας δώσει και από 
μια πιπίλα! 
-Μέχρι την πόρτα θα σας πάω και θα φύγω. Έχουμε 
συμβούλιο στο δημαρχείο. 
Πήγε τα παιδιά μέχρι τα σχολεία, τους ευχήθηκε καλή 
χρονιά και έφυγε για το δημαρχείο. Ο Γιώργος ήταν 
συνταξιούχος αστυνομικός, εκμεταλλευόμενος την 
προνομιακή νομοθεσία ως πατέρας ανήλικων παιδιών 
βγήκε νωρίς στην σύνταξη. Άνθρωπος της δράσης δεν 
μπορούσε να κάτσει σε μια πολυθρόνα καφενείου. Μόλις 
είχε κλείσει τα σαράντα οχτώ του χρόνια. Η καλή του 
φήμη στην αστυνομία τον έκανε περιζήτητο για υποψήφιο 
δημοτικό σύμβουλο. Πρώτος σε ψήφους βγήκε με την 
«Δημοκρατική Αρκούδα», ένας συνδυασμός με έντονα 
οικολογικά και πολιτιστικά 
στοιχεία. Κυριάρχησαν στις 
πρόσφατες δημοτικές εκλογές. 
-Λοιπόν κύριοι, όλοι θα 
επισκεφθούμε από ένα σχολείο 
για να παραστούμε στον 
αγιασμό, εκπροσωπώντας 
την δημοτική αρχή. Καλό  
είναι να καταγράψουμε τα 
όποια προβλήματα και να 
προσπαθήσουμε να δώσουμε 
πρακτικές και άμεσες 
απαντήσεις πριν ξεκινήσει για 
τα καλά η νέα σχολική χρονιά. 
(Είπε ο δήμαρχος.)
Ο Γιώργος για λόγους 
αρχής δεν πήγε ούτε στο 
γυμνάσιο, ούτε στο λύκειο που 
φοιτούσαν τα παιδιά του. Το 
βράδυ είχαν επίσημο δημοτικό 
συμβούλιο. 
-Κύριε δήμαρχε, σε τυχαία 
συνάντηση που είχα με 
την πρόεδρο του συλλόγου 
γονέων και κηδεμόνων 
στο Περιφερειακό Γυμνάσιο, υπάρχει πρόβλημα με 
την παρουσία πολλών ξένων μαθητών… (Δεν πρόλαβε 
να ολοκληρώσει την πρόταση του ο σύμβουλος και τα 
δημοκρατικά αντανακλαστικά του Γιώργη σε κατάσταση 
έκρηξης, σαν θυμωμένη αρκούδα χτύπησε το έδρανο.) 
-Δεν κατάλαβα τι πρόβλημα μπορεί να είναι τα ξένα 
παιδιά.  Όλοι είμαστε μετανάστες! 
-Να τον ακούσουμε πρώτα Γιώργο, ( ο δήμαρχος 
έβλεπε  την σπίθα του εμφύλιου στην παράταξη του και 
προσπαθούσε να κρατήσει τις ισορροπίες). 
-Όπως έλεγα υπάρχουν πολλοί μαθητές, από ξένες χώρες, 
κάποιοι αντιμετωπίζουν έντονα οικονομικά προβλήματα, 
κάποιοι προέρχονται από πολύ αυστηρές κουλτούρες και 
αρνούνται να ενσωματωθούν. Μερικοί από αυτούς  είναι 
δυο και τρία χρόνια μεγαλύτεροι από τους άλλους. Πολλές 
φορές αυτή η άκαμπτη 
πολυπολιτισμικότητα δημιουργεί προβλήματα και εντάσεις, 
δεν ωφελούνται ούτε οι ξένοι, ούτε οι ντόπιοι μαθητές. 
-Δικαίωμα στην μόρφωση έχουν όλα τα παιδιά όλων των 
χρωμάτων και όλων των φυλών!! ( Φώναξε ο Γιώργης 
δείχνοντας τα δόντια της θυμωμένης «Δημοκρατικής 
Αρκούδας» που έκρυβε μέσα του. Με έκπληξη όμως 
είδε να εισπράττει χειροκρότημα από την παράταξη της 
αντιπολίτευσης, την συντηρητική παράταξη, « Το Σταθερό 
Βουβάλι» )
-Κύριοι νομίζω ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα 
, θα το βάλουμε πρώτο σε προτεραιότητα αλλά μετά από 
δύο μήνες! Τότε  που θα έχουμε συλλέξει και στοιχεία από 
όλα τα σχολεία της πόλης. (Με αυτό τον ελιγμό ο δήμαρχος 

κέρδιζε χρόνο, μείωνε τις εσωτερικές εντάσεις και την 
χαρά της αντιπολίτευσης. Ασχολήθηκαν με άλλα τρέχοντα 
ζητήματα και το θέμα ξεχάστηκε.)
Την άλλη μέρα ο μικρός Θανάσης, γύρισε το μεσημέρι 
φορτωμένος με τριάντα βιβλία, ευτυχώς το Περιφερειακό 
Γυμνάσιο ήταν κοντά στο σπίτι του. 
-Αν με είχες αφήσει να σε πηγαινοφέρνω στο σχολείο δεν 
θα κουβάλαγες τόσα βιβλία με τα χέρια. 
-Μπαμπά βοήθα να τα ντύσω με νάιλον, όλα τα παιδιά στα 
χέρια τα κουβάλησαν. 
-Με τα άλλα παιδιά πως τα πήγες, είχατε κανένα 
πρόβλημα; 
-Όχι κανένα. 
Οι μέρες του Γυμνασίου ξεκίνησαν, μια καινούργια 
εμπειρία για τον Θανάση, εναλλαγή καθηγητών, νέα 
μαθήματα, πρώτη επαφή με την αρχαία ελληνική γλώσσα. 
Ο Γιώργης, πρόσεξε ότι η συμπεριφορά του Θανάση 
άλλαξε μετά την πρώτη εβδομάδα στο σχολείο. Επέστρεφε 
σωστά στην ώρα του, έτρωγε μεγαλύτερη μερίδα φαγητού, 
σχεδόν διπλή. Μασούσε γρήγορα και βιαστικά και μετά 

αποσυρόταν στο δωμάτιο του. 
Δεν ζητούσε βοήθεια για τα 
μαθήματα του. Σταδιακά είχε 
αρχίσει να αποσύρεται από 
την οικογένεια. Ο Γιώργος 
ιδιαίτερα παρατηρητικός 
έβλεπε ότι κάτι συνέβαινε 
στο παιδί , στην αρχή το 
απέδωσε στην νέα εμπειρία 
του σχολείου ή στην αρχή 
μια δύσκολης εφηβείας. 
Όμως οι συμπεριφορές 
αυτές παρέμεναν και με 
μεγαλύτερη ένταση. Πήγε 
να ζητήσει την γνώμη ενός 
παιδικού φίλου, ήταν ειδικός 
σε θέματα συμπεριφοράς 
εφήβων. 
-Αυτή την βουλιμική διάθεση 
την παρουσιάζει και με άλλες 
εκδηλώσεις; 
-Όχι μόνο στο μεσημεριανό 
φαγητό, δεν έχει πάρει ούτε 
έχει χάσει βάρος…
-Και μετά αποσύρεται και 

διαβάζει με τις ώρες; 
-Ναι, αλλά νομίζω ότι το κάνει σα να θέλει να ξεφύγει από 
κάτι. 
-Γιώργη για να μην βγάλουμε βιαστικά συμπεράσματα 
και πριν δω το παιδί να πάς να πάρεις πληροφορίες από το 
σχολείο, να δούμε αν υπάρχει περιβαλλοντικό αίτιο. 
-Θα πάω έτσι και αλλιώς έχουν περάσει δυο μήνες, να δω 
και πως τα πάει. 
Την άλλη μέρα έπινε τον καφέ του στο κυλικείο και 
περίμενε το διάλλειμα για να μιλήσει με τους καθηγητές 
του γιού του.  Το κυλικείο διαχειριζόταν ο γείτονας του ο 
Κώστας, μια καλημέρα την έλεγαν. 
-Για τον μικρό ήρθες Γιώργη; 
-Ναι να δω πως τα πάει, σου μιλάει, έχει καταλάβει ποιος 
είσαι; 
-Δυο μήνες τώρα σχεδόν,  δεν τον έχω δει , μόνο την 
πρώτη εβδομάδα νομίζω τον είδα.
-Τι είπες; 
-Αν δεν κάνω λάθος, γιατί το γνωρίζω , το βλέπω το παιδί 
στην γειτονιά, στο κυλικείο δεν το έχω δει εδώ και δυο 
μήνες σχεδόν.  
Το κουδούνι χτύπησε, ο θορυβώδης χείμαρρος των παιδιών 
κατέβαινε, το έμπειρο μάτι του Γιώργη είδε ότι δεν 
κατέβηκε ο μικρός του γιός. Δεν είπε τίποτα, με τα μάτια 
χαιρέτησε τον γείτονα του. Τα πράγματα μπερδεύτηκαν 
ακόμα περισσότερο όταν οι καθηγητές του είπαν ότι ήταν 
άριστος μαθητής, από τους καλύτερους της τάξης του. Δεν 
ήταν μόνο πολύ καλή η απόδοση του αλλά πολύ καλή και η 
συμπεριφορά του. 

-Παρέα φίλους έχει; 
-Κύριε Γιώργο δεν είναι και ιδιαίτερα 
κοινωνικό παιδί, όπως και μερικά 
άλλα παιδιά προτιμά να μένει στην 
αίθουσα. 
Ο Θανάσης το μεσημέρι με ιδιαίτερη 
γρήγορα ταχύτητα μάσησης καταβρόχθισε και την δεύτερη 
μερίδα φαγητό, σιωπηλός ετοιμάστηκε να αποσυρθεί στο 
δωμάτιο του. 
-Θάνο θέλω να μιλήσουμε. 
-Μπαμπά έχω διάβασμα.
-Αύριο θα πάτε εκδρομή! 
-Θα κάνω επανάληψη! 
-Θάνο γιατί μένεις πάνω στην αίθουσα; Γιατί δεν ψωνίζεις 
στο κυλικείο; Αν καπνίζεις πες το μου. 
-Μπαμπά δεν καπνίζω και το ξέρεις ( τα μάτια του Θάνου 
ήταν υγρά). 
-Τότε κάτι συμβαίνει νομίζω ότι πρέπει να μου εξηγήσεις 
(δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια του Θάνου). Τι κάνεις το 
χαρτζιλίκι σου; 
-Υπάρχει πρόβλημα με ένα παιδί. Είναι ξένος, δυο χρόνια 
μεγαλύτερος από εμένα. Την πρώτη εβδομάδα μαζί με ένα 
φίλο του από άλλη τάξη με απομόνωσε στο προαύλιο και 
μου είπε ότι θα με σαπίσουν στο ξύλο. Είναι πολύ δυνατοί 
φοβήθηκα. 
-Ο καθηγητής δεν κατάλαβε τίποτα; 
-Στην γωνία που με στρίμωξαν δεν φαινόταν τίποτα. Για να 
μην με χτυπήσει με την σιδερογροθιά μου είπε να του δίνω 
το χαρτζιλίκι μου κάθε μέρα και θα με άφηνε ήσυχο. Για 
αυτό μένω πάνω στην αίθουσα. Αν μιλούσα, οι φίλοι τους 
θα χτυπούσαν τον αδελφό μου στο Λύκειο. 
-Για αυτό έρχεσαι και τρως σαν λυσσασμένος το μεσημέρι; 
Από αύριο δεν θα του δώσεις λεφτά και θα κατεβαίνεις στο 
προαύλιο θα το κανονίσω εγώ…. Μην ανησυχείς δεν θα 
μάθει κανένας τίποτα. 
Με τις κατάλληλες γνωριμίες που διέθετε και δυο 
τηλέφωνα ο Γιώργης έμαθε την διεύθυνση του «ξένου» 
παιδιού.  Είχε βραδιάσει όταν πεζός έφτασε στο μικρό 
παρκάκι της γειτονιάς του «ξένου». Σε ένα παγκάκι δυο 
νεαροί κάπνιζαν και πετούσαν τα τσόφλια από τα σπόρια 
στον κάδο πίσω τους. Λειτούργησε το ένστικτο του πρώην 
επαγγελματία αστυνομικού μίλησε άμεσα στον πρώτο 
αριστερά του. 
-Είσαι ο Αντρέας και πας στην πρώτη τάξη του 
Περιφερειακού Γυμνασίου;
-Ναι γιατί απαγορεύεται; ( Ρώτησε με αυθάδεια ο μικρός 
αλλά δεν πρόλαβε να πει τίποτα  άλλο, το δεξί χέρι του 
Γιώργη σιδερένια μέγγενη τον είχε σηκώσει και είχε ρίξει 
το μισό του σώμα μέσα στον κάδο πίσω του. Ο άλλος 
νεαρός αιφνιδιασμένος το έβαλε στα πόδια.) 
-Αν τολμήσεις και απειλήσεις ή  ξαναπάρεις λεφτά από 
το γιό μου, θα σε πετάξω δεμένο και φιμωμένο μέσα 
στον κάδο και θα περιμένω το απορριμματοφόρο να σε 
κομματιάσει. Κατάλαβες ; ( Ο Γιώργος του μιλούσε με 
σιγανή απειλητική φωνή ο μικρός έτρεμε, με τα μάτια του 
έγνεφε ότι κατάλαβε.) 
Ο Γιώργης περπατούσε αργά μέσα στο σκοτεινά στενά 
της πόλης, είχε χρόνια να καπνίσει, έκανε ένα ολόκληρο 
πακέτο περπατώντας με κλειστό το κινητό τηλέφωνο. 
Στο δημαρχείο ήταν έκδηλη η απορία όλων, ήταν απών 
και δεν μπορούσαν να τον βρουν πουθενά. Σήμερα 
ήταν η συνεδρίαση για το θέμα που προκάλεσε  ο ίδιος, 
«πολυπολιτισμικό σχολειό και σχολικός εκφοβισμός»……

*Η ιστορία πέρα από τα φανταστικά στοιχεία, 
στηρίχθηκε και στην θυμωμένη αντίδραση ενός 
«δημοκρατικού» φίλου όταν έμαθε ότι ο γιός του στην 
Πρώτη Γυμνασίου έπρεπε να πληρώνει με το χαρτζιλίκι 
του για «προστασία» …..
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Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου

Σχολική «προστασία»…… και «Δημοκρατική Αρκούδα»
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βόλτες δίπλα από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια του Καίσαρα Χειλέλη τότε και 
σήμερα του Κώστα Δέδε, περιμένοντας κάποιους σημαντικούς φίλους μου. Το 

βράδυ θα γλεντούσαμε μαζί για τα γενέθλιά μου σε κοσμική ταβέρνα του Ναυπλίου.
Ξαφνικά παρκάρει μπροστά μου ο ταξιτζής Μάκης Δαμούλος και μου λέει: Κυριάκο μπες μέσα, 
πάμε Επίδαυρο. Είναι όλα πληρωμένα, εντολή του κου Μενέλαου Τόμπρα. Φιλοξενεί στο Ναύ-
πλιο τον Ωνάση, τη Μαρία Κάλλας και άλλους φίλους του που είναι μαζί με τη «Χριστίνα» αραγ-
μένοι ανοιχτά του λιμανιού.
Ο Μάκης οδηγάει με ασυνήθη ταχύτητα για να προφτάσουμε το θέατρο ανοιχτό. Μπαίνοντας 
από την Ανατολική είσοδο του θεάτρου και βλέποντας δυτικά έγινε κιόλας η μεγάλη έκπληξη: 

Ο ξακουστός Ωνάσης με τη γυναίκα του Τίνα Λειβανού, ο Τσώρτσιλ λίγο μετά τη Δυτική είσοδο 
μπροστά σε ένα τεράστιο VICTORI και λίγο μακρύτερα η Μαρία Κάλλας με τον άντρα της Μενε-
γκίνι να περιεργάζονται το θέατρο. Ανεβοκατεβαίνουν τα διαζώματα και μένουν εκστασιασμέ-
νοι από τη μεγαλοπρέπεια του. Ενώ η ώρα περνάει και ο ήλιος σκαπετάει στα Αρκαδικά βουνά 
για να ζεστάνει και άλλους ανθρώπους, από τη Δυτική είσοδο όλοι μαζί ρίχνουν τις τελευταίες 
ματιές λες και το αποχαιρετάνε… Η Μαρία Κάλλας όμως δεν έχει την ίδια γνώμη,  ξεκόβει από 
τη συντροφιά και κατευθύνεται προς το κοίλον του θεάτρου.  Συνειδητοποιώ ότι είμαι ο μονα-
δικός Έλληνας δημοσιογράφος και η ευκαιρία μοναδική για μια συνέντευξη: Στο κοίλον του 
θεάτρου είμαστε μαζί,  αυτοσυστήνομαι και χωρίς να χάσω καιρό της απευθύνω τις ερωτήσεις 
που θέλω.  Και αυτή ήρεμη απαντάει, λες και γνωριζόμασταν από καιρό μιλώντας για το θέατρο 
και για όσα γίνονται εκεί κάθε καλοκαίρι. 

Κ.Κ. Ποία η γνώμη σας κα Κάλλας για το παγκόσμιο μεγαλούργημα;
Μ.Κ. Μου αρέσει πολύ.
Κ.Κ. Θα δεχόσασταν να τραγουδήσετε στο λίκνο του Πολιτισμού της Τέχνης;
Μ.Κ. Εγώ έχω τη φωνή δεν έχω όμως το θέατρο.
Κ.Κ. Εάν σας καλέσουν;
Μ.Κ. Ευχαρίστως δέχομαι…

Η αποδοχή στις δημοσιογραφικής ερώτησης - πρότασης με γέμισε χαρά. Η 30η Μαΐου ήταν μια 
διαφορετική μέρα για μένα.
Η Αθηναϊκή εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ» κυκλοφοράει την επομένη 30η Μαΐου με τίτλο «Δέχομαι να 
τραγουδήσω στην Επίδαυρο εάν με καλέσουν!!!» με δική μου ανταπόκριση και την ίδια φωτο-
γραφία που δημοσιεύεται σήμερα. Χωρίς καθυστέρηση γίνεται αναπαραγωγή του ρεπορτάζ 
από τον Ευρωπαϊκό Τύπο με πρώτες την Γαλλική “Monde” και την Αγγλική “ Guardian ”. Το δύ-
σκολο έργο της συμφωνίας με τη Μαρία Κάλλας είχε αναλάβει ο τότε Γενικός Διευθυντής της 
Ολυμπιακής Αεροπορίας (Ιδιοκτησίας Ωνάση) Μενέλαος Τόμπρας σε συνεργασία με τον Γενικό 
Διευθυντή της Λυρικής Σκηνής και δημοσιογράφο Κωστή Μπαστιά!
Χωρίς να χάνεται καιρός και με βάση το ρεπορτάζ μου στο «ΕΘΝΟΣ» γίνεται η πρόταση στη 
Μαρία Κάλλας η οποία χωρίς καθυστέρηση λέει το μεγάλο ΝΑΙ!  Η ημερομηνία η 30η Ιουλίου 
1959 και έργο η «ΝΟΡΜΑ» του Μπελλίνι. Χωρίς χάσιμο χρόνου αρχίζουν οι πρόβες με διευθυ-
ντή ορχήστρας τον διάσημο Ιταλό μαέστρο TOVLIO SERAFINI.
Την όλη διοργάνωση έχουν αναλάβει ο Ε.Ο.Τ. και η Λυρική σκηνή.
Η παρουσία της Μαρίας Κάλλας με όπερα είναι το μεγάλο Πανελλαδικό γεγονός. Οι προετοι-
μασίες στην Επίδαυρο παίρνουν διαστάσεις με αποτέλεσμα να αλλάζουν όλα στον Ιερό Χώρο, 
ενώ όλα τα Μ.Μ.Ε. ασχολούνται με το Μέγα γεγονός, δηλαδή τη συναυλία της Μαρίας Κάλλας 
στο Παγκόσμιο Θέατρο.
Η επιστροφή από την Επίδαυρο παίρνει μεγάλες διαστάσεις στην παραλία του Ναυπλίου. Εκα-
τοντάδες Ναυπλιώτες υποδέχονται τον «Πατέρα της Νίκης» Ουίνστον Τσώρτσιλ και τη μεγάλη 
Ντίβα Μαρία Κάλλας, αλλά και το ζεύγος Ωνάση, καθώς επιβιβάζονται με προορισμό την πο-
λυτελέστατη θαλαμηγό «Χριστίνα», εκεί που λίγο αργότερα θα ρέουν τα ακριβότερα ποτά του 
κόσμου και τα πιο πιθανά φαγητά, ενώ θα πλάθονται μυθικοί έρωτες μεταξύ του μεγαλοεφοπλι-
στή και της διάσημης Ντίβας Μαρίας Κάλλας.
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Η μεγάλη διεθνής δημοσιογραφική αποκλειστικότητα με την Ντίβα της Όπερας

Πώς έβγαλε «λαβράκι» από την Κάλλας ο Καλκάνης
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Θέλει ευθύνη και τόλμη 
η Αριστερά

 Το πρόβλημα της ποίησης 
είναι ο ποιητής.

Κώστας Καλαπανίδας, Τελευταίο μάθημα
 
Η πολιτική ευθύνη δεν πρέπει να κρίνεται μόνον εκ του αποτελέσματος (το 
οποίο μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό αλλά για λόγους διαφορετικούς από 
τη βούληση του δρώντος). Το σχέδιο, η στρατηγική, οι προ-θέσεις παίζουν 
εξίσου σημαντικό ρόλο. Το ίδιο ισχύει με το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 
λαμβάνονται οι κρίσιμες αποφάσεις.
Το αν η Αριστερά (ΣΥΡΙΖΑ, ΔΗΜΑΡ) έπρεπε να συμμετάσχει μαζί με τα άλλα 
κόμματα σε μια Οικουμενική Κυβέρνηση (τον Μάιο του 2012) ή να προκαλέ-
σουν νέες τρίτες εκλογές (τον Ιούνιο του 2012) είναι δύσκολο να εκτιμηθεί 
στην υποθετική του διάσταση.
Αυτό που έχουμε ως δεδομένο είναι ότι η ΔΗΜΑΡ δέχτηκε να μπει στην Τρι-
μερή Κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2012 με αίσθημα ευθύνης χωρίς όμως πολι-
τικά πρόσωπα, δηλαδή με πολιτικά ανεύθυνους.

Το γιατί, πότε και πώς ελήφθη αυτή η απόφαση, όπως 
και το γιατί, πότε και πώς ελήφθη η απόφαση εξόδου 
από την τριμερή (Ιούνιος 2013) θα γίνουν αντικείμε-
νο ανάλυσης από τον ιστορικό του μέλλοντος καθώς 
στη χώρα μας πολύ δύσκολα σηκώνονται οι κουρτί-
νες του παρασκηνίου σε ενεστώτα χρόνο.
Το ερώτημα που τίθεται είναι αν σήμερα η Αριστερά, 
και ιδίως η Δημοκρατική Αριστερά, μπορεί να σκέ-
φτεται ένα δεύτερο ανιστόρητο συμβιβασμό (φα-
ντάζομαι πάλι για την σωτηρία της χώρας).
Κατά τη γνώμη μου η επιστροφή της Αριστεράς μπο-
ρεί να γίνει μόνο με στροφή των ηγεσιών της Αριστε-
ράς προς τη Διακυβέρνηση (Κυβερνώσα Αριστερά) 
και όχι με διαστροφή των ιδεών της αριστεροσύνης 
(όπως κι αν αυτή «μετριέται» και «ζυγίζεται» εν Ελ-
λάδι). Αρκετά με τους μικρομεγαλισμούς. Αρκετά με 
τα παθογενή ιδεολογήματα. Μέχρι και «καταλύτης» 

νομίζουν μερικοί ότι θα γίνουν οι ηττημένοι μηχανισμοί του 1%. Αφελείς; 
Μάλλον όχι. Απλώς το «δίπορτο» χρειάζεται ως μια φάση  κατασκευασμένου 
υπερενθουσιασμού ώστε να έρθει πιο φυσιολογικά η αλλαγή γραμμής (λόγω 
προσχεδιασμένης απογοήτευσης).
Διανοούμενοι πολλών αφεντάδων και κολλημένα μυαλά επιχειρούν με θεμι-
τά και αθέμιτα μέσα να μας κάνουν να χάσουμε το «δάσος» υπεραπασχολού-
μενοι με τα μικρά δεντράκια (οικογενειακών) κήπων.
Ο λαός της Αριστεράς δεν ενδιαφέρεται για τους μικροκαβγάδες, τις μικρό-
τητες, τους μικρούληδες, τις μικροφιλοδοξίες.
Είναι η ώρα για το Μεγάλο Άλμα πάνω από τις ήττες.
Μερικοί, εύλογα αναρωτιούνται:
Ποιο είναι το πολιτικό και  ιδεολογικό υποκείμενο που θα εντοπίσει τις ρίζες 
και θα άρει τις αιτίες των κοινωνικών ανισοτήτων; ΣΥΡΙΖΑ με Κεντροαριστε-
ρά; ΣΥΡΙΖΑ με διάφορους; Διάφοροι με Κεντροαριστερά;
Δεν είμαι πεπεισμένος ότι άλλαξαν μυαλά τα κόμματα της λεγόμενης Κεντρο-
αριστεράς κι αποφάσισαν οι ηγεσίες τους ν’ αφήσουν τα ήρεμα νερά της αυ-
θυπαρξίας  τους και ν’ ανοιχτούν στους ωκεανούς των πραγματικών (κι όχι 
εικονικών/επικοινωνιακών) ζυμώσεων. Όλοι διακηρύσσουν το «νέο» αρκεί οι 
ίδιοι να το εκφράσουν (και να το «καπελώσουν»).
Η ψυχρή υποδοχή που επεφύλαξαν οι κήρυκες της ενότητας στην πρότασή 
μου για ΣΟΔΗΑ (Σοσιαλιστική Δημοκρατική Αριστερά) (Εφημερίδα Συντα-
κτών 24/7/14) είναι χαρακτηριστική των προθέσεών τους να μην υιοθετή-
σουν σχήματα που δεν ελέγχουν.
Όλοι ομνύουν (ενότητα) σε κάτι που δεν πιστεύουν (ούτε υπηρετούν). Άρα 
άλλη διέξοδος από την οριζόντια σύμπραξη των στελεχών και βουλευτών 
(που θέλουν ν’ αποδείξουν στην αριστερή διακυβέρνηση τη δύναμη των ιδε-
ών τους και την ηθική τους υπεραξία) δεν υπάρχει.
Οι «από πάνω γραμμές» πάντα θα στραβώνουν ή θα σκαλώνουν. Οι «από 
κάτω συμμαχίες» θα τολμήσουν;
 
Υ. Γ.: Η Αριστερά, ή έστω ένα τμήμα της, ή έστω κάποιοι από τους ηγέτες της, 
έχουν βρει μια μανιέρα για να παρουσιάζουν τα «προσωπεία» ως πρόσωπα.
Απορίες:
Άλλο διαγραφές κι άλλο προγραφές;
Σε ποια από τις δύο αυτές επιλογές κρύβεται η περίσσια υποκρισία;
Άλλο ελιγμοί τακτικής κι άλλο ελικοειδής πολιτική γραμμή;
Σε ποια από τις δύο αυτές επιλογές κρύβεται η περίσσια ισορροπία;
Άλλο προσωποκεντρικό κι άλλο προσωπικό κόμμα;
Σε ποια από τις δύο αυτές επιλογές κρύβεται άλλοτε η περίσσια αριστερή 
ανασφάλεια κι άλλοτε η αριστερή αλαζονεία;
Τις απαντήσεις θα τις έχουμε εντός του τρέχοντος έτους.

2-9-14
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Του Γιάννη 
Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογί-
ας στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών

Μεταπτυχιακό στη διοίκηση 
επιχειρήσεων από το ΕΒΕΑ

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου 

Αργολίδας βρίσκεται στην ευ-

χάριστη θέση να ανακοινώσει 

την έναρξη του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων που θα υλοποιη-

θεί στο Άργος, σε συνεργασία 

με την Ελληνική Εταιρία Διοική-

σεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

Η ΕΕΔΕ σήμερα συγκαταλέ-

γεται στα πέντε μεγαλύτερα 

Management Associations πα-

γκοσμίως σε επίπεδο Μελών και 

Έργου. Έχει εκπαιδεύσει, κατά 

τη διάρκεια των 51 χρόνων λει-

τουργίας της, περισσότερα από 

500.000 στελέχη επιχειρήσεων 

σε περισσότερα από 17.000 δι-

αφορετικά επιμορφωτικά προ-

γράμματα.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

ξεκίνησε το 1989 στην Αθήνα.  

Στα 25 χρόνια λειτουργίας του, η 

επιτυχία του και η μεγάλη αντα-

πόκριση των στελεχών οδήγησε 

στη δημιουργία τμημάτων σε 23 

πόλεις της χώρας. Έχουν απο-

φοιτήσει  Πανελλαδικά περίπου 

4.000 στελέχη  που ήδη έχουν 

επιτυχημένη καριέρα στο χώρο 

των επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα αυτό έχει την 

αναγνώριση του επιχειρηματι-

κού κόσμου και γνωρίζει μεγά-

λη επιτυχία και ανταπόκριση σε 

όλη την Ελλάδα. Το διδακτικό 

προσωπικό αποτελεί πετυχημέ-

νο συνδυασμό Καθηγητών με 

έμπειρους Μάνατζερ, διακεκρι-

μένους εισηγητές και προσω-

πικότητες από τον κόσμο των 

επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα  είναι ειδικά 

σχεδιασμένο για στελέχη επι-

χειρήσεων, οργανισμών και 

αυτοαπασχολούμενων, αποφοί-

των ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και όσων 

διαθέτουν εργασιακή εμπειρία, 

οι οποίοι επιθυμούν να προε-

τοιμαστούν έγκαιρα για θέσεις 

αυξημένης ευθύνης και γενι-

κότερων καθηκόντων (general 

management). 

Στις 7 Νοεμβρίου 2014 έχει 

προγραμματιστεί η έναρξη της 

1ης Σειράς του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων και θα ολοκληρω-

θεί τον  Μάιο του 2016. Τα μα-

θήματα θα διεξάγονται Παρα-

σκευή 17:00-21:30 και Σάββατο 

09:00-17:00 ανά δεκαπέντε ημέ-

ρες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 

να υποβάλλουν τα εξής δικαιο-

λογητικά:

- Αίτηση Εγγραφής

- Βιογραφικό Σημείωμα  

- Αντίγραφο Πιστοποιητικού 

Σπουδών 

Το κόστος του προγράμματος 

μπορεί να καλυφθεί με το 0,45% 

της επιπλέον εργοδοτικής ει-

σφοράς που καταβάλλουν οι 

εταιρίες για την ενίσχυση των 

προγραμμάτων επαγγελματικής 

εκπαίδευσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες 

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στα γραφεία του 

Επιμελητηρίου καθημερινά από 

10:00 έως 18:00. Τηλ.:27510-

67663, κα  Κωστοπούλου Αλε-

ξάνδρα  E-mail: epanmke.arg@

gmail.com

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ:

Κωστούρος για Αρματά και ΔΕΥΑΝ
Από τον δήμαρχο Ναυπλιέων Δημήτρη Κω-
στούρο λάβαμε και δημοσιεύουμε την παρα-
κάτω επιστολή:
«Κύριε Διευθυντά, Θα ήθελα να διατυπώσω 
την άποψή μου σχετικά με το δημοσίευμα  
στην εφημερίδα σας την Πέμπτη 18 Σεπτεμ-
βρίου 2014 με τίτλο «Δεν εμπιστεύτηκε σε κα-
νένα τη ΔΕΥΑΝ» και ειδικότερα σχετικά με το 
σημείο του δημοσιεύματος που αναφέρεται 
«…Η καλοκαιρινή απραξία της ΔΕΥΑΝ με τις 
διακοπές νερού, ξεχείλισε το ποτήρι του συνή-
θως ήπιου Δημήτρη Κωστούρου που αποφά-
σισε να καρατομήσει τον Νίκο Αρματά», καθώς 
και το σχόλιο του συντάκτη που ακολούθησε. 
Οι φράσεις αυτές όχι μόνο θίγουν εμένα προ-
σωπικά και την επιλογή μου να τοποθετήσω 
τον κύριο Αρματά στην θέση του προέδρου 
του πιο μεγάλου και πολυδύναμου δημοτικού 
οργανισμού του Δήμου τον ΔΟΚΟΙΠΑΝ  αλλά 
και τον ίδιο τον κύριο Αρματά ο οποίος προ-
σέφερε με όλες τις δυνάμεις τα μέγιστα στην 
ΔΕΥΑΝ σε όλη την διάρκεια της θητείας του. 
Να θυμίσω ότι ο κύριος Αρματάς διετέλεσε 
πρόεδρος στην ΔΕΥΑΝ κατά την διετία 2010- 

2014 και ήταν δική μου επιλογή η τοποθέτηση 
και παραμονή του στην θέση αυτή. Το έργο 
δε που παρουσίασε ήταν αξιόλογο και σημα-
ντικό. Η απόφαση μου να αναλάβω την προ-
εδρεία της ΔΕΥΑΝ  δεν έχει καμία σχέση με 
την ποιότητα των υπηρεσιών που προσέφερε 
ο  κ. Αρματάς, αντίθετα ήταν μια επιλογή που 
υπήρχε στον μυαλό μου από την πρώτη ημέρα 
που ανέλαβα καθήκοντα Δημάρχου αλλά οι 
πολλές υποχρεώσεις που αντιμετώπιζα, τότε, 
δεν μου το επέτρεπαν. Με την επιστολή μου 
αυτή θα ήθελα να αποτρέψω τυχόν ανασφά-
λεια και αμφιβολία, που δημιουργείται με τις 
συγκεκριμένες φράσεις στους συμπολίτες μας 
για ήθος του νέου προέδρου της ΔΟΚΟΙΠΑΝ 
Νίκου Άρματα και τις προθέσεις μου να αναλά-
βω την προεδρεία της ΔΕΥΑΝ.
Τέλος θα μου επιτρέψετε να σας ευχαριστήσω 
γιατί πολλές φορές η έγκριτος εφημερίδα σας 
έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο της 
δημοτικής Αρχής».
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ΒΕΛΛΙΝΗ 5, ΝΑΥΠΛΙΟ, τηλ. 27520 22257



Π
ΕΜ

Π
ΤΗ

 1
6.

10
.2

01
4

14

α
νθ

ρ
ώ

π
ω

ν 
έρ

γα

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 
 

Μια υπερπαραγωγή από τα παιδιά του 1ου ΕΠΑΛ Άργους: «Γκόλφω»
Το 1ο ΕΠΑΛ και το 1ο ΕΚ Άργους, το Λύκειο Ελληνί-
δων Άργους και ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου, σας 
προσκαλούν την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 8μμ 
στο Μέγαρο του Συλλόγου Αργείων «ο Δαναός» για 
την πρώτη προβολή της ταινίας Γκόλφω που γυρί-
στηκε στα πλαίσια του βραβείου «Νίκου Καβουκίδη». 
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Τι μπορούν να κερδίσουν τα παιδιά που συμμετέχουν στην 
Camera Zizanio; Ίσως κάτι παραπάνω από ένα βραβείο!
Στη 12η Camera Zizanio (Δεκέμβριος 2012) τα παιδιά του 
1ου ΕΠΑΛ Άργους κέρδισαν ένα από τα βραβεία με την 
ταινία τους «Ένας ασυμβίβαστος Λουκάνικος». Ένα ντοκι-
μαντέρ για τον θρυλικό σκύλο-διαδηλωτή.  Αλλά δεν ήταν 
μόνο αυτό. Για την μακρόχρονη και συνεπή εργασία τους 
στην παραγωγή οπτικοακουστικών έργων τιμήθηκαν και 
με ένα δεύτερο βραβείο: το Βραβείο «Νίκος Καβουκίδης».
Το βραβείο που έχουμε καθιερώσει στο όνομα του πολυ-
βραβευμένου έλληνα διευθυντή φωτογραφίας συνίσταται 

στην προσφορά   επαγγελματικού εξοπλισμού (κάμερες, 
φώτα, μικρόφωνα, μεκανιστικά   κλπ) για το γύρισμα της 
επόμενης ταινίας τους.
Τα παιδιά του ΕΠΑΛ Άργους αποφάσισαν να εκμεταλ-
λευτούν αυτή τη μοναδική ευκαιρία και να γυρίσουν μια 
«υπερπαραγωγή». Μια διασκευή του γνωστού έργου του 
Σπυρίδωνος Περεσιάδη «Γκόλφω».
Έφτιαξαν ντεκόρ, πήραν κοστούμια από το Λύκειο Ελληνί-
δων, οργάνωσαν στούντιο για τις εσωτερικές λήψεις και με 
την τεχική βοήθεια του ίδιου του Νίκου Καβουκίδη έφτια-
ξαν την ταινία τους.
Όσοι έχουν περιέργεια να δουν το αποτέλεσμα δεν έχουν 
παρά να κατηφορίσουν στο Άργος όπου θα γίνει με κάθε 
επισημότητα η πρώτη προβολή της ταινίας. Την πρόσκλη-
ση απευθύνουν το 1ο ΕΠΑΛ & το 1ο ΕΚ Άργους, το Λύκειο 
Ελληνίδων Άργους και ο Σύλλογος Γονέων του σχολεί-
ου. Ένα βίντεο από τα γυρίσματα της ταινίας εδώ https://
vimeo.com/67625546

Εγκαίνια Ναού 
στο Λυγουριό

Εγκαινιάζεται ο Κοιμητήριος Ιερός Ναός 
Αγίου Δημητρίου Λυγουριού.
Το Σάββατο στις 17.30 μμ θα πραγμα-
τοποιηθεί η υποδοχή των Ιερών Λει-
ψάνων στον περίβολο του Ναού και θα 
ακολουθήσει ο Πανηγυρικός Εσπερινός 
προεξάχοντος του Ιεροκήρυκα της Μη-
τρόπολης Χρυσοστόμου Παπουλέση.
Την Κυριακή στις 7 το πρωί θα ψαλεί η 
Ακολουθία του Όρθρου και κατόπιν η 
Ακολουθία των Εγκαινίων, ενώ θα ακο-
λουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργού-
ντος του Μητροπολίτη Νεκτάριου.  

Τεστ για Αλτσχάιμερ 
στο Ναύπλιο

Δωρεάν ψυχολογικά τεστ για τη μνήμη 
για τους δημότες του Δήμου Ναυπλιέων 
διοργανώνουν η «Δράση για την Ψυχική 
Υγεία» σε συνεργασία με το Δήμο Ναυ-
πλιέων, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας 
Ημέρας για τη νόσο Αlzheimer.
Στόχος της «Δράσης για την Ψυχική 
Υγεία» είναι η καταγραφή των προβλη-
μάτων και η διαμόρφωση πρωτοβουλι-
ών που αποσκοπούν στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής, τόσο των ασθενών όσο 
και των ανθρώπων που τους φροντί-
ζουν.
Τα τεστ θα πραγματοποιηθούν το Σάβ-
βατο, στο Γραφείο Προστασίας Προα-
γωγής Δημόσιας Υγείας στο ισόγειο του 
Κολυμβητηρίου στο Ναύπλιο.

Γέμισε ζωγραφιές
το νοσοκομείο

Ζωγραφικές παραστάσεις κοσμούν 
τους δύο θαλάμους σύντομης νοση-
λείας του Παιδιατρικού Τμήματος του 
νοσοκομείου Ναυπλίου. Αγοράστηκαν 
με χρήματα που συγκεντρώθηκαν από 
την πώληση του βιβλίου του κου Φώ-
ντα Σταυρόπουλου «Η Μυρωδιά της 
Μπιζουτιέρας». Μάλιστα με ανακοίνω-
σή του το προσωπικό τον ευχαριστεί 
για την ευγενική πρωτοβουλία του. 

Προσφέρονται 
κουταβάκια

Πέντε πολύ χαριτω-
μένα κουταβάκια φι-
λοξενούνται από τον 
Φιλοζωικό Σύλλογο 
Λάιζα και  περιμένουν 
να βρουν μια μόνιμη 
ζεστή αγγαλιά. Εἰναι 

περίπου 5 εβδομάδων. 
Έχουν ήδη επισκεφτεί τον κτηνίατρο και 
είναι υγιέστατα. Το ένα από αυτά είναι 
ημίαιμο σέττερ. Παρακαλούμε αν κά-
ποιος ενδιαφέρεται να υιοθετήσει ένα 
από τα κουταβάκια μας να επικοινωνή-
σει μαζί μας στα τηλέφωνα 69810 41546 
και 6978 63 4822.
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ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  ΙΑΤΡΕΊΟ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ FRCS GLAGOW

Πρότυπο ιατρείο αρτηριακών φλεβικών παθήσεων, 
αγγειακή ενδαγγειακή χειρουργική

laser-σκληροθεραπεία φλεβών ευρυαγγειών 

Αγία Τριάδα Μιδέας ΤΚ 21055, παραπλεύρως περιφερικού ιατρείου
τηλ 2752096050, 6945552305 email gdgalanis@yahoo.gr

Πέμπτη 5-9μμ κατόπιν ραντεβού

Η φωτογραφία της ημέρας

Ηλιαχτίδες
Μπάμπης Μπαλαμπάνης 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Αντωνόπουλος Χρήστος του Γεωργίου και της Μαρίνας, 
που γεννήθηκε στο Ναύπλιο  και κατοικεί στο Ναύπλιο  
και η Παπαμιχαήλ Ελένη του Δήμου και της Αναστασίας, 
που γεννήθηκε στο Ναύπλιο και κατοικεί στο Ναύπλιο 
πρόκειται να παντρευτούν στον Ιερό Αγίου Νικολάου στο 
Μοναστηράκι Αργολίδας.

Ημερολόγια Μοτοσυκλέτας 
στον Δον Κιχώτη
Αφιέρωμα στον Τσε
47 χρόνια μετά τη δολοφονία του Ερνέστο 
«Τσε» Γκεβάρα στις 9/10/1967 στη Βολι-
βία, ο Δον Κιχώτης προβάλει την ταινία 
«Ημερολόγια Μοτοσυκλέτας», ως ελάχιστο 
φόρο τιμής στον άνθρωπο που αφιέρωσε 
«το ζεστό το πέρασμά του» από τη ζωή για 
να περάσει «μέσα απ’ τη στάχτη την ελπίδα 
σ’ άλλα χέρια»...
Παρασκευή 10/10, 9.00 μμ

Πλοκή
Ο Ernesto Guevara de la Serna είναι φοιτητής ιατρικής 
και ο κολλητός του φίλος Alberto Granado φοιτητής 
βιοχημίας. Λίγο πριν αποφοιτήσουν, ενώ η Αργεντι-
νή βρίσκεται σε δύσκολη θέση και η επανάσταση δεν 
έρχεται, οι δυο τους θα αποφασίσουν να ζήσουν μια 
περιπέτεια ταξιδεύοντας σε όλη την Νότιο Αμερική. 
Καβάλα στην μοτοσικλέτα του δεύτερου έχουν σκοπό 
να διασχίσουν Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή και Περού. Το 
ταξίδι διασκέδασης και αναζήτησης περιπέτειας θα με-
τατραπεί σε πορεία προς την αμετάκλητη ενηλικίωση 
και την δόμηση των πιστεύω τους. Μπροστά τους θα 
συναντήσουν αστείες καταστάσεις, απρόοπτα συμβά-
ντα αλλά και δραματικές καταστάσεις όπως στην αποι-
κία λεπρών που θα διαμείνουν.
Ο Ernesto Guevara συνήθιζε να κρατά ημερολόγιο. 
Σε αυτό το ημερολόγιο και τις αφηγήσεις του γιατρού 
Alberto Granado βασίζεται το σενάριο της ταινίας 
Diarios De Motocycleta. Σίγουρα έχει μεγάλο ενδια-
φέρον να παρακολουθούμε στιγμιότυπα και αληθινές 
καταστάσεις της ζωής ενός νεαρού που στη συνέχεια 
έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ιστορία, του Ernesto 
«Che» Guevara. Το ενδιαφέρον tagline της ταινίας ανα-
φέρει: «Αφησε τον κόσμο να σε αλλάξει\»και μετά μπο-
ρείς κι εσύ να αλλάξεις τον κόσμο». Οι δυο φίλοι υπήρ-
ξαν «δυο γραμμές παράλληλες για κάποιο διάστημα», 
μέχρι που στο τέλος του ταξιδιού είναι πλέον καθαρό 

το τι μοίρα είναι ο καθένας προορισμένος να ακολου-
θήσει.
Στον πρωταγωνιστικό ρόλο συναντάμε τον Μεξικανό 
Gael Garcia Bernal. Έχοντας συμμετάσχει σε σπουδαί-
ες λατινοαμερικάνικες ταινίες όπως «Amores Perros», 
«Y Tu Mama Tambien», «El Crimen Del Padre Amaro», 
καθώς και τις Αμερικάνικες «IΑm With Lucy» και «Dot 
The I,» φέτος είναι η χρονιά του καθώς εκτός από το 
Ημερολόγιο Μοτοσικλέτας τον είδαμε και στο La Mala 
Educacion του Pedro Almodovar. Για την σκηνοθεσία 
αυτού του project αποδείχθηκε σοφή η επιλογή του 
βραζιλιάνου Walter Salles. Ο καταξιωμένος νοτιαμε-
ρικανός auteur που έχει στη φιλμογραφία του ταινίες 
όπως το Terra Estrangeira, το συγκλονιστικό Central 
Do Brasil και το Abril Despedacado, αποφασίζει να με-
ταφέρει στο πανί ένα μέρος της ζωής του Guevara. Τα 
στοιχεία που τον καθιέρωσαν είναι κι εδώ αισθητά: η 
εκπληκτική φωτογραφία, 
τα μαγευτικά τοπία, η 
συναισθηματική προσέγ-
γιση των χαρακτήρων, 
με σκηνοθεσία μεστή και 
προσεγμένη. Η τελική αί-
σθηση των εικόνων στο 
πανί δύσκολα θα αφήσει 
θεατή ασυγκίνητο. 

Σκηνοθεσία: Βάλτερ Σά-
λες 
Με τους: Γκαέλ Γκαρσία 
Μπερνάλ, Ροντρίγκο ντε 
λα Σέρνα, Μία Μαέστρο. 
Διάρκεια: 128’
Δον Κιχώτης – Καλαμαρά 
4, Άργος, e-MAIL: don-
quixoteargos@gmail.com, 
BLOG: donquixoteargos.

EuropeDirect και Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Κρανιδίου
Για 2η συνεχή χρονιά η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κρανιδίου συ-
νεχίζει τη συνεργασία της με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληρο-
φόρησης (EuropeDirect), της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 
ανανεώνει τη συλλογή της με νέες εκδόσεις.
Το συγκεκριμένο υλικό διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ στους πολίτες και 
η θεματολογία του καλύπτει μια σειρά από ποικίλα θέματα 
που αφορούν τον κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εργα-
σία, οικογένεια, εκπαίδευση, κατανάλωση, περιβάλλον. ισότη-
τα δύο φύλλων κ.α.)

Ρουμάνοι στην Επίδαυρο
Οργανωμένες επισκέψεις τόσο σε τουριστικά αξιοθέα-
τα (Θέατρο της Επιδαύρου, Εκκλησίες και Μοναστήρια), 
όσο και σε εγκαταστάσεις και υποδομές (Σχολεία αθλητι-
κές εγκαταστάσεις και βιοτεχνίες) της Επιδαύρου έκαναν 
Ρουμάνοι από την πόλη Μιοβένι, που ήρθαν μετά την 
αντίστοιχη επίσκεψη του δήμου Επιδαύρου στη Ρουμα-
νία το Σεπτέμβρη. Μάλιστα υπογράφει και πρωτόκολλο 
για τη φιλία και τη συνεργασία μεταξύ των δύο περιο-
χών.
Σκοπός των επισκέψεων αυτών είναι η κατανόηση της 
διαφορετικότητας της κουλτούρας, της θρησκείας, των 
παραδόσεων, της αισθητικής αντίληψης και της γλώσ-
σας των δύο λαών.
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Ας μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Είναι ένα θέμα που άπτεται 
της συνέχειάς μας ως Έθνους! Θα μιλήσουμε (πάλι) για 
την Παιδεία. Αλλά πριν αρχίσω, θέλω να τονίσω ότι η 
αβουλία, η ατολμία είναι χειρότερες απ’ την άγνοια. Και 
ο σημερινός υπουργός επί της Εθνικής Παιδείας (μας) 
είναι άτολμος και άβουλος. (Αν ήταν σε άλλη χώρα που 
παρατηρούνται αυτά τα χάλια, δεν θα έδινα δεκάρα, 
κάνα κροκοδείλιο δάκρυ μόνο και θα ξεμπέρδευα. Τώρα 
όμως μιλάμε για τα δικά μας τα παιδιά, το 
μέλλον μας!) Δεν κάνει για το αξίωμα 
που κατέχει και –ίσως– «ίσως» λέω, 
γι’ αυτό τον τοποθέτησαν εκεί: Για να 
ερειπώσει ό,τι δεν είναι ακόμη ερείπιο! 
Και με όσα είπα για τον νυν υπουργό, 
δεν εννοώ ότι οι προηγούμενοι ήταν 
καλύτεροι. Το αποδεικνύουν τα χάλια 
της (υπο)Παιδείας μας.

Δεν πρόκειται να σας μιλήσω 
για την εφαρμογή του νόμου 
Αρβανιτόπουλου, που ψηφίστηκε για 
ψηφοθηρικούς και μόνο λόγους πριν 
απ’ τις ευρωβουλευτικές-περιφερειακές 
εκλογές. Τα έχουμε πει αυτά και 
τα έχετε ακούσει κι απ’ αλλού. Θα 
μιλήσουμε όμως για τα χάλια της 
Πανεπιστημιούπολης της Αθήνας. Τα 
διάβασα στην εφημερίδα προ ημερών 
και έφριξα. Δεν είναι κατάσταση αυτή! 
Ούτε σε τεταρτοκοσμική (τριτοκοσμική 
είμαστε εμείς) χώρα δεν συμβαίνουν 
αυτά που συμβαίνουν στην Αθήνα, μπορεί και σε άλλες 
πόλεις μας, δεν ξέρω και δεν επεκτείνομαι, γιατί α) το 
ρεπορτάζ ήταν για την Πανεπιστημιούπολη Αθήνας και 
β) αν συνέβαιναν και αλλού, κάτι θα είχε πάρει τ’ αυτί 
μου. Απ’ ό,τι ακούω, σε άλλες πόλεις επικρατεί τάξη και 
ευνομία. Έτσι πιστεύω, τουλάχιστον!

Είδα στην φωτογραφία που αναδημοσιεύω εδώ, μια 
πλήρως εξοπλισμένη σκηνή, που χαίρει ασυλίας 
στην καρδιά της Πανεπιστημιούπολης Αθηνών. Ο 
τίτλος του ρεπορτάζ ήταν: «Παράγκα τρόμου μέσα 
στην Πανεπιστημιούπολη». Συντάκτης ο Απόστολος 
Λακασάς, που συνεχίζει:

«Τοξικομανείς και διακινητές κυκλοφορούν ‘δίπλα’ 
στους φοιτητές. Χρήστες παίρνουν τη δόση τους στα 
σκαλιά του κτιρίου. Οι φύλακες έντρομοι κλειδώνονται 
στο θυρωρείο, λόγω της επιθετικότητας των χρηστών. 
Οι γονείς διαμαρτύρονται. Διαπράττονται κλοπές 
πανεπιστημιακού εξοπλισμού αλλά και περαστικών από 
τη γύρω περιοχή. Στύλοι της ΔΕΗ ανοίχτηκαν, ώστε οι 
χρήστες και οι διακινητές να παίρνουν ρεύμα από τα 
καλώδιά της. Γενικευμένο κλίμα τρόμου. Αυτός είναι ο 
«διάκοσμος» των γεγονότων που διαδραματίζονται γύρω 
από μία υπαίθρια σκηνή εδώ και περίπου δύο χρόνια 
στο κέντρο της Πανεπιστημιούπολης. Μία σκηνή που 
αποτελεί αρνητικό σύμβολο· υπό τα όμματα του κράτους 
και των αρχών των ΑΕΙ ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι 
του... καπνίσει». 

Κάτω από τη φωτογραφία που αναδημοσιεύω εδώ, 
υπάρχει η παρακάτω λεζάντα:

«Μια σκηνή, πλήρως εξοπλισμένη, χαίρει...ασυλίας 
στην καρδιά της Πανεπιστημιούπολης Αθηνών. 
Πέριξ της, οργιάζουν το εμπόριο και η χρήση ουσιών, 
έχουν σημειωθεί κλοπές εξοπλισμού, ενώ φοιτητές 
και εργαζόμενοι βιώνουν καθεστώς απειλών από 
εισερχομένους - εξερχομένους στον χώρο».

Ολόκληρο το ρεπορτάζ μπορείτε να το βρείτε εδώ:
http://www.kathimerini.gr/787717/article/epikairothta/
ellada/paragka-tromoy-mesa-sthn-panepisthmioypolh

Και τώρα πέστε μου, σοβαρά και ψύχραιμα: Είναι εικόνα 
Πανεπιστημίου αυτό; Αν νομίζετε ότι έτσι πρέπει να 
είναι τα πανεπιστήμια, είσαστε άξιοι της μοίρας σας 
και δεν σας αξίζει τίποτα καλύτερο. Σε όποια χώρα 
του κόσμου κι αν κοιτάξετε οι φοιτητές σέβονται τα 
Πανεπιστήμια και τους καθηγητές τους, ακόμη κι όπου 
υπάρχει το πανεπιστημιακό άσυλο. Εμείς εδώ δεν έχουμε 
πανεπιστήμια. Οίκους ανοχής έχουμε! Χαμαιτυπεία! 
Τα περισσότερα, τουλάχιστον, μια και δεν θέλω να 
γενικεύω.

Κι άλλη μια ερώτηση τώρα: Αν το βλαστάρι σας δεν 
ήταν σωματέμπορος, λαθρέμπορος ναρκωτικών ή 
ό,τι άλλο θεάρεστο, ή κοινή πόρνη, θα το στέλνατε να 
σπουδάσει σε τέτοιο ίδρυμα; Να μάθει τι; Να πουλάει 
ναρκωτικά σε άλλα θύματα, (θύμα και το ίδιο,) ή να 
τα χρησιμοποιεί; Εκείνο που έχω καταλάβει είναι ότι 
απαιτείται βαθιά τομή, για ν’ αρχίσουν τα πράγματα 
να πηγαίνουν προς το καλύτερο. Μια τομή, που δεν 
μπορεί να γίνει με δημοκρατικά μέσα και πολύ θα ήθελα 
να ήξερα ποιος ηλίθιος είπε πρώτος την φράση: «Η 
δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα». Για να του τα τρίψω στη 
μούρη όλ’ αυτά και να ηρεμήσω λιγάκι.

Αν επιχειρηθεί να διορθωθεί μια θεόστραβη κατάσταση 

με δημοκρατικά μέσα, θα ξεσηκωθούν όλες οι 
προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις της χώρας και 
θα πέσουν πάνω μας να μας φάνε. Πού ακούστηκε να 
θέλουμε να βάλουμε φρένο στον δημιουργικό οίστρο 
των νέων; Ερώτηση: Είναι δημιουργία η εμπορία και 
η χρήση ναρκωτικών; Αν τις θεωρείτε καλές αυτές 
τις δύο ενασχολήσεις, να σας συστήσω κάνα-δυο 
προμηθευτές και να τα δώσετε στα παιδιά σας! Όχι 

στα δικά μου, γιατί θα σας τα κόψω 
στεγνά και δεν εννοώ τα χέρια. 
Άρα δεν θα προσπαθήσουμε να 
βάλουμε φρένο στον δημιουργικό 
οίστρο των νέων. Να τους κάνουμε 
ανθρώπους θα προσπαθήσουμε, 
αλλά, όπως προείπα, δεν γίνεται. 
Θα αντιμετωπίσουμε αντιδράσεις 
και μπορεί να μην μας ενδιαφέρει 
που έχουμε μείνει απένταροι, 
αλλά, σε τέτοια περίπτωση θα 
καεί η Αθήνα μέχρι τη Λαμία και 
λίγο λέω. Είναι δημοκρατικό τους 
δικαίωμα (κεκτημένο) να κάνουν το 
πανεπιστήμιο οίκο ανοχής και δεν 
γίνεται να τους το στερήσουμε.

Αναρωτιέμαι καμιά φορά πού 
μορφώνουν οι αριστεροί κι οι 
προοδευτικοί τα παιδιά τους 
και, αφού πρωτοστατούν στο 
χτίσιμο των καθηγητών τους, στη 

μετατροπή των εργαστηρίων χημείας 
σε πυριτιδαποθήκες και πολλά άλλα… θεάρεστα και 
κρίνοντας απ’ την ποιότητα των μυαλών τους, καταλήγω 
στο συμπέρασμα ότι δεν τα μορφώνουν. Δηλαδή, 
τζάμπα πιάνουν τις θέσεις, άσε που καταλήγουν αιώνιοι 
φοιτητές, για να έχουν χρόνο να κατοχυρώσουν τις 
μελλοντικές τους θέσεις στον κομματικό μηχανισμό, 
αρχίζοντας ως ινστρούχτορες άλλων προβάτων.

Φυσικά, δεν είναι μόνο αυτά τα χάλια της Παιδείας μας. 
Υπάρχουν κι άλλα και τα έχουμε πει αρκετές φορές 
μέχρι τώρα και θα τα ξαναπούμε. Γιατί δεν είμαστε 
ένα Έθνος σαν την Κίνα, ας πούμε. Πλήθος λαού 
εκεί πέρα, όλο και κάτι θα καταφέρουν. Δεν έχουμε 
τα πλούτη αυτοκρατοριών, ούτε την δυνατότητα να 
κόβουμε πληθωριστικό χρήμα, όπως οι σύμμαχοί 
μας, οι ΗΠΑτζήδες, ούτε την πυρηνική δύναμη του 
Πακιστάν, ας πούμε. Η Παιδεία μάς έχει μείνει για 
να επιπλεύσουμε. Και την κάναμε μπάχαλα κι αυτή 
και την φτάσαμε στο μη χειρότερα. Ε λοιπόν, θέλετε 
το πιστεύετε, δεν θέλετε δεν πειράζει, αυτό το «μη 
χειρότερα» φοβάμαι εγώ. Γιατί η Παιδεία ήταν και είναι 
ακόμη η δυνατότητά μας να υπάρχουμε ως ανεξάρτητο 
Έθνος. Αν χαθεί, χαθήκαμε. Μόνο με την Παιδεία 
αναπτύσσουμε ικανότητα σκέψης, Που –δυστυχώς– 
λείπει σήμερα. Ικανότητα που θα μας βοηθούσε να 
λύσουμε τα προβλήματά μας!

Η φίλη σας 
Αθηνά (θυμωμένη)
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Τα χάλια της Παιδείας μας τα αδιόρθωτα
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Του  Χρίστου  Ιωάν. Κώνστα

Ά μέρος
Κύριοι εκπρόσωποι των πολιτειακών θεσμών και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης,
Αγαπητοί φίλοι,
Σήμερα είναι μια ημέρα μνήμης και αναφοράς στους 
ανθρώπους μας, που βάρβαρος κατακτητής τους 
αφαίρεσε βίαια τη ζωή και το δικαίωμα να συνεχίσουν 
τα ειρηνικά τους έργα. Συγκεντρωθήκαμε στο χώρο 
τούτο για να θυμηθούμε το κακό που έγινε τις τελευ-
ταίες ημέρες του Μάη του 1944 στο χωριό μας. 21 συγ-
χωριανούς  μας εκτέλεσαν τα θηρία και οι  Έλληνες συ-
νεργάτες τους στη γύρω μας περιοχή από τις 24 Μαḯου 
μέχρι την 1 Ιουνίου 1944 και 7 ακόμη στην ευρύτερη 
περιοχή και σε διάφορους χρόνους. Ανεπίτρεπτη βέ-
βαια παράλειψη θα διέπραττα εάν δεν μνημόνευα και 
τους πρώτους 2 που πολέμησαν τον επίβουλο κατα-
κτητή και έμειναν εκεί επάνω στα βουνά της Αλβανίας 
για να μας θυμίζουν πόσο σημαντική είναι η ελευθερία 
και η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, Γιάννης Παπαγεωρ-
γόπουλος ή Τζιότζιος και Παναγιώτης Παπαγεωργό-
πουλος ή Βώκος τα ονόματά τους. Όλοι αυτοί  ήσαν 
άνθρωποι απλοί, άνθρωποι  του καθημερινού μόχθου 

ήσαν, άνθρωποι που ήθελαν να ζήσουν, να διαφεντεύ-
σουν τη ζωή τους χωρίς εξουσιαστή και να την προχω-
ρήσουν ένα βήμα πιο πέρα. Όμως το κακό το πνεύμα 
άλλα είχε στο μυαλό του, ήθελε  όλους τους τόπους 
δικούς του και τους ανθρώπους δούλους του. Τελικά, 
όμως, οι άνθρωποι νίκησαν το θηρίο που το έβαλε στα 
πόδια κυνηγημένο «από τα παιδιά, που τους έλεγαν 
αλήτες», όπως λέει ο ποιητής.
Όλα άρχισαν στις 28 του Οκτώβρη του 1940, όταν η 
τότε φασιστική Ιταλία αξίωσε με ιταμό τρόπο να υπο-
δουλώσει τη χώρα των Ελλήνων. Έλαβε όμως από τον 
ελληνικό λαό απρόσμενη απάντησηḯ εκείνο το ηχηρό 
ΟΧΙ σήμαινε την απόφαση των Ελλήνων να συνεχί-
σουν να ζουν ελεύθεροι και κυνήγησαν τον εισβολέα. 
Μπροστά όμως στον κίνδυνο του διασυρμού της Ιτα-
λίας και συνακόλουθα και της φασιστικής ιδεολογίας η 
επίσης φασιστική Γερμανία, εταίρος και σύμμαχος της 
Ιταλίας, κήρυξε τον πόλεμο κατά της Ελλάδας στις  6 
Απριλίου 1941 και με την άριστα οργανωμένη πολεμι-
κή της μηχανή έσπασε τις Ελληνικές αμυντικές γραμ-
μές και στις 27 Απριλίου 1941 ο Γερμανικός στρατός 
μπήκε νικητής στην πρωτεύουσα της χώρας μας και η 
σημαία με τον αγκυλωτό σταυρό από την ίδια ημέρα 
κυμάτιζε στον ιερό βράχο της ακρόπολης. Οι Γερμα-

νοί κατέλαβαν το Αργος τις απογευματινές ώρες της 
27 Απριλίου μετά από διήμερο αεροπορικό βομβαρ-
δισμό στις 26 και 27 Απριλίου και το Ναύπλιον στις 28 
Απριλίου. Έτσι άρχισε η καταθλιπτική περίοδος της  
στρατιωτικής κατοχής της πατρίδας μας από τους Γερ-
μανούς που διήρκεσε τριάμισι χρόνια περίπου.
Εν τω μεταξύ από τις 23 Απριλίου 1941 ο βασιλιάς 
με την κυβέρνηση Τσουδερού είχαν εγκαταλείψει τη 
χώρα και είχαν καταφύγει στην Αίγυπτο, ενώ στις 30 
Απριλίου οι Γερμανοί είχαν διορίσει κυβέρνηση πρό-
θυμη να εκτελεί τις εντολές τους υπό τον στρατηγό 
Τσολάκογλου.
Οι Γερμανικές δυνάμεις εκτός από το Αργος και το 
Ναύπλιον εγκαταστάθηκαν και στα γύρω χωριάḯ μοί-
ρα πυροβολικού στην Πυργέλα, στρατιωτικό άγημα 
στη Δαλαμανάρα στο εργοστάσιο του ΚΥΚΝΟΥ και 
τεθωρακισμένα στην Αγία Τριάδα. Ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον έδειξαν για το αεροδρόμιο στο Αργος, που το ορ-
γάνωσαν  και το χρησιμοποίησαν για την από αέρος 
κατάληψη της Κρήτης.
Μετά από μερικές ημέρες ήρθαν στο Αργος και Ιταλι-
κά στρατιωτικά αγήματα, που εγκαταστάθηκαν στους 
γνωστούς μας στρατώνες αλλά και σε άλλα κτήρια.  Οι 
Ιταλοί ανέλαβαν τη φρούρηση των παράκτιων περιο-
χών της Αργολίδας, όπου εγκατέστησαν ιδίως μετά τις 
διαδόσεις για συμμαχική απόβαση αντιαεροπορικές 
βάσεις και επάκτιο πυροβόλοḯ στους Μύλους κατα-
σκεύασαν αντιαρματική τάφρο και οργάνωσαν την 
περιοχή με συρματοπλέγματαḯ  παράλληλα συνέδε-
σαν με τηλεφωνικά καλώδια τους Μύλους με το αερο-
δρόμιο, για να ειδοποιούν εγκαίρως για τυχόν εναέρια 
συμμαχική προσβολή του αεροδρομίου. Τη νύχτα της 
20ής προς την 21η Μαḯου Έλληνες πατριώτες με εντο-
λή του συμμαχικού στρατηγείου κατέστρεψαν σε τρία 
σημεία στον Ξεριά του Άργους τα τηλεφωνικά καλώ-
δια και διέκοψαν την επικοινωνία με το αεροδρόμιο, 
με αποτέλεσμα τις μεταμεσονύχτιες ώρες της ίδιας 
νύχτας συμμαχικά αεροπλάνα να βομβαρδίσουν το 
αεροδρόμιο και να καταστρέψουν στο έδαφος τα Γερ-
μανικά αεροπλάνα και τις αποθήκες υλικών και καυσί-
μων. 
Στις 20 Μαḯου άρχισε η από αέρος κατάληψη της 
Κρήτης από τους Γερμανούς. Οι μονάδες της Κοινο-
πολιτείας που βρίσκονταν στο νησί και η καθολική 
συμμετοχή του κρητικού λαού στην αντίσταση κατά 
των εισβολέων καθυστέρησαν την κατάληψη του νη-
σιού για δώδεκα ημέρες, ενώ ο επίσημος απολογισμός 
των απωλειών των δυνάμεων του άξονα ήσαν 6.000 
νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι , και από τα 500 
αεροπλάνα που πήραν μέρος στην επιχείρηση τους 
έμειναν μόνο 185.
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ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Το κείμενο που ακολουθεί είναι ομιλία του  Χρίστου  Ιωάν. 

Κώνστα με θέμα ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΚΑ-

ΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ, που έγινε στις 8 

Ιουνίου 2014 στο εξωκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 

Μιδέας κατά τη διάρκεια τελετής μνήμης των εκτελεσμένων 

Γκερμπεσιωτών από τους Γερμανούς και τους συνεργάτες τους 

Ταγματασφαλίτες. Η τελετή μνήμης οργανώθηκε από το Τοπικό 

Συμβούλιο Μιδέας και τους πολιτιστικούς φορείς του χωριού. 

Στο κείμενο της ομιλίας προστέθηκαν σε σημειώσεις μερικές 

συμπληρωματικές πληροφορίες που κρίθηκαν αναγκαίες 

καθώς και βιβλιογραφικές αναφορές για τη διευκόλυνση των 

αναγνωστών.
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Θετική η πρώτη εμφάνι-
ση του Παναργειακού με 
τον Καβακά στον πάγκο

2-0 χωρίς ιδρώτα
Χωρίς να εντυπωσιάσει και με τον 
Τίμο Καβακά στον πάγκο του, επέ-
στρεψε στις νίκες ο Παναργειακός, 
επικρατώντας με 2-0 του Βύζαντα 
Μεγάρων μπροστά σε 1500 οπαδούς 
του. 
Οι  «λύκοι» προηγήθηκαν αρκε-
τά νωρίς και επικράτησαν άνετα 
της ομάδας των Μεγάρων που 
δεν παρουσίασε κάτι το ιδιαίτερο. 
Στο 12’ μπήκε από δεξιά στην περιο-
χή ο Καλογέρης και ανατράπηκε (το 
κέρδισε)από τον Αλεβίζο. Το πέναλτι 
κτύπησε ο Μπρέσκα κάνοντας το 1-0. 
Στο 40’ ο Σελμάνας από αριστε-
ρά, πλάσαρε διαγώνια, η μπά-
λα στο απέναντι κάθετο δοκάρι. 
Στο 64’ το φάουλ ο Αγγελόπου-
λος από αριστερά, στο πίσω δο-
κάρι, με κεφαλιά ο Παπαϊωάννου 
στην απέναντι γωνία πέτυχε το 2-0. 
Ο Πούτσης στο 76’ είδε το σουτ του 
να σταματάει στο δοκάρι, ενώ στο 
80’ ο Μητρόπουλος του Βύζαντα 
αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη 
κάρτα. Με αυτή του τη νίκη, ο Πα-
ναργειακός έφτασε στους 7 βαθμούς 
κι είναι στην πρώτη θέση της βαθμο-
λογίας και ο Μπρέσκα 4 γκολ φιγου-
ράρει στην πρώτη θέση των σκόρερ.
Ο Παναργειακός είχε νικήσει τελευ-
ταία φορά τον Βύζαντα με 2-0 στις 
8/10/2008, έκτοτε είχε γνωρίσει 3 ήτ-
τες, με 1-0, 0-3 και 3-0.
Όπως υποστήριξε ο κ Καβακάς, στην 
πολύ καλή δουλειά που είχε κάνει ο 
συνάδελφός του ο κ. Λουτσιάνο προ-
σέθεσε ένα μικρό λιθαράκι και στο 
επόμενο διάστημα θα εμφυσήσει 
την δική του φιλοσοφία στους παί-
χτες. 
Ο προπονητής του Βύζαντα κ. Μί-
χας υποστήριξε πως για μια νεανική 
ομάδα ο Βύζαντας στάθηκε πολύ 
καλά, αν και του λείπει η ποιότητα 
μπροστά απ τον φιλόδοξο Παναρ-
γειακό και ευχήθηκε στην ομάδα του 
Άργους καλή επιτυχία στους στόχους 
της.
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ (Τ.Καβακάς): Κατσα-
ούνης,Κάπλατζη (78’ Ισούφη), Καλα-
γκάνης,Ρότα, Κουκούλης (46’λόγω τρ. 
Μαυρομάτης), Λίτσος, Αγγελόπουλος, Παπαίω-
άννου, Πούτσι, Μπρέσκα (63’ Ετόφ), Καλογέρης. 
ΒΥΖΑΣ (Κ.Μίχας): Διαμαντής, Χουσουλάκης, 
Δημακάκος, Διαμαντόπουλος, Στρατάκης, Αλε-
βίζος, Μιχαλόπουλος (66’ Ουτάτις), Σιδερης, 
Παπαδόπουλος (59’ Βλάχος), Μητρόπουλος, 
Σελμάνα.
Διαιτητές: Κούλης, Καραλής (Ηλείας)-Χαραλα-
μπόπουλος (Αρκαδίας)

Πέταξε δύο βαθμούς η Ερμιονίδα στο γήπεδό της φέρνωντας ισοπαλία με τα Χανιά

Απo το 36 έπαιζαν τα Χανιά με 10 παίχτες
Τον πρώτο της βαθμό στην Football 
League πήρε η Ερμιονίδα, το από-
γευμα της Κυριακής (12/10) καθώς 
παραχώρησε λευκή ισοπαλία (0-0) 
στα Χανιά, πετώντας όμως δύο βαθ-
μούς στα σκουπίδια απέναντι στα 
Χανιά που έπαιζαν περισσότερο 
από ένα ημίχρονο με 10 παίχτες. Οι 
ελάχιστες ευκαιρίες παρά την αριθ-
μητική υπεροχή θα πρέπει να προ-
βληματίσουν την τεχνική ηγεσία 
προκειμένου να κάνει τις ανάλογες 

διορθώσεις όσο είναι αρχή ακόμα 
προκειμένου να κρατηθεί η Ερμιο-
νίδα στην Β εθνική.
Η ομάδα της Ερμιονίδας ήταν αυτή 
που μπήκε πιο δυνατά στον αγω-
νιστικό χώρο και προσπάθησε για 
να βρει τους... διαδρόμους προς 
την εστία των Κρητικών, αλλά στο 
9’ ο Ρίζος πρόλαβε τον Παβίσεβιτς, 
ενώ στο 20’ ο Τούτοριτς με κεφαλιά 
δεν κατάφερε να σημαδέψει σω-
στά. Στο 36’ οι αριθμητικές ισορρο-

πίες του αγώνα... χάλασαν, καθώς ο 
Γκότοβος με δεύτερη κίτρινη κάρτα, 
άφησε τα Χανιά με 10 ποδοσφαιρι-
στές.
Στο δεύτερο ημίχρονο, το ματς 
ήταν... ισορροπημένο, με τις δύο 
ομάδες να προσπαθούν να βρουν 
τον... δρόμο προς την αντίπαλη 
εστία, αλλά στο 60’ ο Ρίζος κράτη-
σε τα Χανιά σε δυνατό σουτ του 
Σβόγιτς έξω από την περιοχή. Οι 
γηπεδούχοι αύξησαν την πίεσή 

τους, όμως δεν κατάφεραν να απει-
λήσουν σημαντικά τους Κρητικούς 
και στο 88’ ο Παβίσεβιτς με δεύτερη 
κίτρινη κάρτα, πήρε την άγουσα για 
τα αποδυτήρια, με αποτέλεσμα οι 
δύο ομάδες να ολοκληρώσουν τον 
αγώνα με 10 παίκτες και έμειναν 

στο «λευκό» 0-0.
Ερμιονίδα (Ρο-
μπέρτο Μπολά-
νο): Πονηρός, 
Μουσταφίδης, 
Τζανής (63’ Σα-
μαράς), Κολό-
κας, Συμελίδης, 
Όμο, Τσακόν 
(57’ Καραδέ-
μητρος), Τού-
τοριτς, Σβίγιτς, 
Βλάχόπουλος, 

Παβίσεβιτς.
Χανιά (Σούλης Παπαδόπουλος): Ρί-
ζος, Μανωλάς, Παγώνης, Κόντοβος, 
Παπατζίκος, Πάγκαλος, Γκούμας, 
Καραλής (42’ Καμινιώτης), Καρα-
γιάννης (53’ Κοντέων), Κρητικός (88’ 
Γουέλκαμ), Σιλιγαρδάκης.
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Της Δήμητρας Τούντα, 

Διαιτολόγος, Διατροφολόγος, www.tountadiet.gr

Παραγγείλτε αυτό που σας αρέσει και περιοριστείτε σ΄αυτό.

Τσιμπολογείστε από τη σαλάτα που είναι στη μέση του τραπε-

ζιού.

Αρκεστείτε στο δικό σας πιάτο.

Αποφύγετε το πανέρι με το ψωμί και το βούτυρο.

Κρατηθείτε σε απόσταση από τα πρώτα πιάτα και τους μεζέδες γιατί είναι εύκολο 

να χάσετε το μέτρο

Προτιμήστε τα βραστά,ψητά σχάρας ή στον ατμό.

Αρκεστείτε στα φρούτα ως επιδόρπιο και αποφύγετε το γλυκό.

Πίνετε νερό και σόδα κατά προτίμηση.

Αποφύγετε το αλκοόλ.

Μασάτε καλά την τροφή σας.

Συζητείστε με φίλους σας για να αποσπάσετε την προσοχή σας από το φαγητό.

Μόλις χορτάσετε ζητήστε να πάρουν το πιάτο από μπροστά σας.

ΜΠΟΥΦΕΣ      Προτιμήστε τις σαλάτες και τα ψητά και βάλτε σε δεύτερη προτε-

ραιότητα τα υπόλοιπα(με μέτρο)

ΣΑΛΑΤΕΣ       Χρησιμοποιήστε ελαιόλαδο ή ντρέσινγκ με βάση το ξύδι.

ΨΩΜΙ              Αποφύγετε το βούτυρο με το ψωμί.

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ   Επιλέξτε πουλερικά στον ατμό ή στη σχάρα και αφαιρέστε την πέ-

τσα πριν το φάτε.

ΤΥΡΙΑ            Δοκιμάστε ένα είδος σε μικρή ποσότητα και μην το συνδυάζετε ποτέ 

με κρέας.

ΨΑΡΙ              Αποφύγετε το τηγανιτό.Φάτε το ψητό με λεμόνι και ελάχιστο λάδι.

ΖΥΜΑΡΙΚΑ     Επιλέξτε ζυμαρικά χωρίς κρέας(ζαμπόν,μπέικον κ.τ.λ)Αποφύγετε τις 

άσπρες σάλτσες.

ΠΙΤΣΑ            Επιλέξτε πίτσα με λαχανικά.Ζητήστε να χρησιμοποιήσουν το μισό 

τυρί.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ     Φάτε άφθονα χωρίς σάλτσα, σως.

ΓΛΥΚΑ          Φάτε φρέσκα φρούτα και sorbet παγωτό.

ΚΑΦΕΣ-ΤΣΑΙ    Χρησιμοποιήστε άπαχο γάλα

ΑΛΚΟΟΛ          Καταναλώστε το με μέτρο γιατί έχει πολλές θερμίδες. Προτιμήστε 

λευκό κρασί.

Η δίαιτα όταν είμαι καλεσμένος 
ή βγαίνω για φαγητό
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Προβλήματα και αίτια ομιλίας - λόγου σε 
παιδιά προσχολικής-σχολικής ηλικίας

Του Άγγελου Τρά-
κα, Λογοθεραπευ-
τής, Επιστημονι-
κός Συνεργάτης 
Κέντρου Έρευνας 
και Εφαρμογής 
Σύγχρονων Προ-
γραμμάτων Ειδι-
κών Θεραπειών

Πολλά από τα προβλήματα που παρου-

σιάζονται στην παιδική ηλικία θα μπο-

ρούσαν να είχαν προληφθεί ή να είχε 

περιοριστεί σημαντικά η εξέλιξή τους. 

Έτσι θα είχαν περιοριστεί οι ψυχολογι-

κές και οι μαθησιακές επιπτώσεις που 

πολλές φορές προκαλούν οι διαταρα-

χές ομιλίας-λόγου και φωνής. Δεν είναι 

σπάνιο το φαινόμενο παιδιών που οι 

κοροϊδίες των συμμαθητών του, επειδή 

δεν έλεγε σωστά π.χ. το «ρ» τον έκαναν 

να μη σηκώνει το χέρι στη τάξη, να έχει 

γίνει νευρικός και να αποφεύγει να χρη-

σιμοποιεί λέξεις που περιέχουν αυτό 

το γράμμα όταν μιλάει. Πολλοί γονείς, 

έχουν την εντύπωση ότι είναι ένα μικρό 

πρόβλημα, σχεδόν αμελητέο, το οποίο 

το παιδί θα ξεπεράσει μεγαλώνοντας, 

πράγμα που τις περισσότερες φορές 

δεν αληθεύει. Αυτοί που συμβουλεύ-

ουν τους γονείς με φράσεις όπως «άστο 

το παιδί νωρίς είναι ακόμα», θα έπρεπε 

να μπορούν να προσδιορίσουν και το 

πότε είναι αργά.

Το μεγαλύτερο δώρο που μπορείτε να 

κάνετε σ’ένα παιδί είναι να το βοηθή-

σετε να επικοινωνεί με τον κόσμο γύρω 

του. Οι λειτουργικές διαταραχές της 

άρθρωσης αποτελούν την πιο συχνή 

διαταραχή της ομιλίας, ιδίως στην παι-

δική ηλικία. Ονομάζονται λειτουργικές 

επειδή δεν υπάρχουν εμφανή γενεσι-

ουργικά αίτια και νευρολογικά αίτια. Οι 

συνηθέστερες αιτίες που ενοχοποιού-

νται είναι οι προσβολές από μέση ωτί-

τιδα, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, 

η σύγκλιση των δοντιών και ο χαλινός 

της γλώσσας.

Αποκλείοντας λοιπόν τα γενεσιουργικά 

και νευρολογικά αίτια εστιάζουμε στην 

αποκατάσταση της λειτουργικότητας 

του περιφερικού συστήματος με πολ-

λές ασκήσεις όλων των φθογγοπλα-

στικών οργάνων για να επιτύχουμε την 

αποκατάσταση της άρθρωσης.
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του Χρήστου Πιτερού*,

Α΄ ΜΕΡΟΣ
Τα ενετικά τείχη της πόλης του 
Ναυπλίου έπαιξαν καθοριστικό 
ρόλο στη διαμόρφωση και τη 
διαχρονική εξέλιξη της παλιάς 
πόλης από τον 15ο αι. μ. Χ. και 
εξής. Την εποχή αυτή, μετά τους 
Φράγκους, οι Βενετσιάνοι, οι νέοι 
κυρίαρχοι, διαμόρφωσαν με με-
γάλης έκτασης προσχώσεις το 
χώρο, σχεδίασαν μια νέα πόλη 
και την οχύρωσαν με ισχυρά τεί-
χη και κάστρα, την Ακροναυπλία, 
το Μπούρτζι και πολύ αργότερα 
(1711 – 1714) το Παλαμήδι, τα 
οποία στη συνέχεια έπαιξαν κα-
θοριστικό ρόλο κατά την Ελλη-
νική Επανάσταση  στην απελευ-
θέρωση και την ανεξαρτησία του 
νέου Ελληνικού Κράτους. Στο β΄ 
μισό του 19ου αι. τα τείχη της πό-
λης κατεδαφίσθηκαν σε δύο φά-
σεις. Από το 1865 και εξής κατε-
δαφίσθηκαν τα τείχη της βόρειας 
πλευράς με αποτέλεσμα η πόλη 
να αναπτυχθεί προς τη θάλασσα 
και να αναπνεύσει ελεύθερα. 
Στη συνέχεια στα 1895 – 1897 
κατεδαφίσθηκαν τα τείχη της 
ανατολικής πλευράς καθώς και 
η Πόρτα της Στεριάς. Αργότε-
ρα στις αρχές της δεκαετίας του 
1930, επί δημαρχίας Κ. Κόκκινου, 
όταν με τις ευρείας έκτασης ανα-
πλάσεις (πλατεία Καποδίστρια – 
πάρκο Κολοκοτρώνη – πλατεία 
Δικαστηρίων κ.λ.π.) η πόλη απέ-
κτησε τη μορφή που έχει σήμε-
ρα, κατεδαφίσθηκαν και οι δύο 
προμαχώνες της Στεριάς και της 
Θάλασσας, Ντόλφιν και Μοντσε-
νίγκο, που είχαν απομείνει στην 
πλατεία Καποδίστρια και στο 
χώρο των σχολείων. Έκτοτε τα 
κατεδαφισμένα ενετικά τείχη ξε-
χάστηκαν κάτω από την άσφαλτο 
και τις πλατείες με αποτέλεσμα 
για πολλά χρόνια να αγνοείται 
παντελώς η ύπαρξή τους. Τα 
τείχη άρχισαν να κάνουν δειλά 

την εμφάνισή τους στη δεκαετία 
του 1990, αρχικά με τα έργα της 
αποχέτευσης, με αποτέλεσμα να 
αποκαλυφθούν σημαντικά ευρή-
ματα για την τοπογραφία και τα 
μνημεία της πόλης. Στη συνέχεια 
τα τείχη αποκαλύπτονταν σταδι-
ακά, α) με την ανακατασκευή της 
Πόρτας της Στεριάς (1933 – 1996) 
και την ανάδειξη των εκατέρωθεν 
τειχών στο πάρκο Σταϊκόπουλου, 
επί δημαρχίας Γ. Τσούρνου, όπου 
επιβλέψαμε την ευρείας έκτασης 
ανασκαφική έρευνα με σημαντι-
κά ευρήματα για τη διαχρονική 
ιστορία της πόλης. β) Με την 
ανάπλαση της πλατείας Καποδί-
στρια(1993 – 1994), όπου αποκα-
λύφθηκε σημαντικό τμήμα του 
βορειοανατολικού τείχους και 
με γνωμοδότηση του ΚΑΣ και 
απόφαση του Υπουργείου Πολι-
τισμού κρίθηκε διατηρητέο, επί 
δημαρχίας Γ. Τσούρνου, το οποίο 

διαμορφώθηκε και αναδείχθηκε 
στη νότια πλευρά της πλατείας 
και του αγάλματος Ι. Καποδί-
στρια. Ωστόσο το διατηρητέο 
και διαμορφωμένο αυτό τείχος 
που βγήκε στην επιφάνεια μετά 
από εξήντα χρόνια από την κατε-
δάφιση του Προμαχώνα (1932), 
η επόμενη δημοτική αρχή, μετά 
από δύο χρόνια περίπου, επί δη-
μαρχίας Κ. Χαραμή (1998), με το 
επιχείρημα ότι δήθεν ο χώρος 
γεμίζει με σκουπίδια, καταχώ-
θηκε και πλακοστρώθηκε με τη 
συναίνεση και την έγκριση της 
5ης Εφορείας Βυζ. Αρχαιοτήτων 
(Σπάρτης) μετά από αίτημα του 
Δήμου Ναυπλίου, παρά την από-
φαση διατήρησης του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού! Το 2011 – 2012 οι 
τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου 
Ναυπλίου εκπόνησαν μελέτη 
ανάπλασης της Λεωφόρου Αμα-
λίας στο μεγαλύτερο δυτικότε-
ρο τμήμα της και διαπλάτυνσης 
των πεζοδρομίων. Κατά το στά-
διο εκπόνησης της μελέτης αυ-
τής σε σχετικό άρθρο μας στην 
τοπική εφημερίδα Αργολικά (3 
– 3- 2012), «Η ανάπλαση της Λε-
ωφόρου Αμαλίας και το Ενετικό 
Τείχος», δημοσιεύσαμε απόσπα-
σμα του σχεδίου πόλης του Ναυ-
πλίου του 1852 και επισημάναμε 
την ακριβή θέση του τείχους κατά 
μήκος της νότιας πλευράς της Λ. 
Αμαλίας και κάναμε δύο κύριες 
προτάσεις ανάδειξης του ενετι-
κού τείχους. α) Το ενετικό τείχος, 
που βρισκόταν αμέσως κάτω 
από την άσφαλτο, να επιστρωθεί 

σ’ όλο του το μήκος με κόκκινη 
πλακόστρωση, διαφορετική από 
το υπόλοιπο πεζοδρόμιο, ώστε 
η πορεία του τείχους να γίνεται 
διακριτή και να είναι ευανάγνω-
στη από τους κατοίκους και τους 
επισκέπτες. β) Δύο ικανά τμή-

ματα του ενετικού τείχους, που 
αντιστοιχούν στην πλατεία του 
Πολεμικού Μουσείου και στην 
άλλη δυτικότερη πλατεία, να μεί-
νουν ορατά αφού γίνει η κατάλ-
ληλη διαμόρφωση και ανάδειξή 
τους και να τοποθετηθούν φυσι-
κά και ενημερωτικές πινακίδες. 
Η εμφανής ανάδειξη τμημάτων 
του ενετικού τείχους μέσα στην 
πόλη δίνει μια αμεσότητα στη 
ρεαλιστική κατανόηση της δια-
χρονικής διάστασης της πόλης. 
Οι παραπάνω προτάσεις μας έγι-
ναν αποδεκτές από την Προϊστα-
μένη των Τεχνικών Υπηρεσιών κ. 
Αθανασούλη και εγκρίθηκαν στη 
συνέχεια από το αρμόδιο Τοπικό 
Συμβούλιο Μνημείων Πελοπον-
νήσου και την αρμόδια 25η ΕΒΑ. 
Η πλακόστρωση του ενετικού τεί-
χους στη συνέχεια έγινε με κόκ-
κινους κυβόλιθους σε αντίθεση 
με τη γκρίζα πλακόστρωση του 
πεζοδρομίου. Ωστόσο πρέπει να 
επισημάνουμε ότι για τη μελέτη 
ανάπλασης της Λ. Αμαλίας δεν 
έγινε δημόσια συζήτηση, ενημέ-
ρωση των πολιτών και δεν δόθη-
κε η ευκαιρία για τον αυτονόητο 
για την εποχή μας διάλογο και 
τη διατύπωση εποικοδομητικών 
προτάσεων. Αν είχε ληφθεί σοβα-
ρά υπόψη στη μελέτη η ακριβής 
θέση και πορεία του τείχους κατά 
μήκος της Λ. Αμαλίας και γινόταν 
η μετατόπιση του διερχόμενου 
και διαμορφωμένου πλέον νέου 
στενότερου αυτοκινητόδρομου 
κατά τριάντα εκατοστά βορει-
ότερα, όλο το ενετικό τείχος θα 

βρισκόταν κάτω από διαμορ-
φωμένο νότιο πεζοδρόμιο και 
δεν θα εκτεινόταν κατά τριάντα 
μόλις εκατοστά κάτω από τον 
αυτοκινητόδρομο, η ανάδειξη 
του τείχους θα ήταν ασυγκρίτως 
καλύτερη. Αποτέλεσμα αυτής 
της σοβαρής παράλειψης ήταν 
το  ενετικό τείχος να σκαφθεί 
δύο φορές τμηματικά, σε πρώτη 
φάση το τμήμα που βρίσκεται 
κάτω από το πεζοδρόμιο και σε 
δεύτερη φάση το τμήμα κάτω 
από τον αυτοκινητόδρομο με 
αποτέλεσμα να μη γίνει η καλύ-
τερη δυνατή ανάδειξη του τείχος, 
ενώ οι διακοπές των εργασιών 
των εργολάβων κατά τις Απόκρι-
ες και το Πάσχα (2014) είχαν ως 
αποτέλεσμα επιπλέον καθυστέ-
ρηση του έργου με αποτέλεσμα 
τις διαμαρτυρίες των κατοίκων. 
Ωστόσο υπαίτιοι καθυστέρησης 
του έργου θεωρήθηκαν, ως συ-
νήθως, μόνο οι αρχαιολόγοι που 
«καθυστερούν τα έργα!». Επίσης 
σε κάποιους πολίτες, τεχνικούς 
κ.λ.π. δεν άρεσε το προς διατήρη-
ση τείχος, χωρίς να έχουν σχέση 
με τα μνημεία και την προστασία 
τους, αγνοώντας την ιστορία και 
τη σημασία των ενετικών τειχών 
της Λ. Αμαλίας, που ήλθαν στο 
φως ξανά μετά από εκατόν σαρά-
ντα χρόνια από την κατεδάφισή 
τους, και κατά την άποψή τους 
έπρεπε να ξαναθαφτούν και να 
πλακοστρωθούν ολοκληρωτικά. 
Για τα ενετικά τείχη και την «κα-
θυστέρηση» των έργων γράφτη-
καν στον τοπικό τύπο παντελώς 
εξωπραγματικές και ανιστόρητες 
απόψεις, π.χ. για τους αρχαιολό-
γους  «που καθυστερούν», ότι 
«ψειρίζουν τη μαϊμού» αφού «τα 
ενετικά τείχη είναι άχρηστα γι’ 
αυτό τα κατεδάφισαν». Επίσης 
λόγω άγνοιας εκτέλεσης τεχνι-
κών έργων κατηγορήθηκαν και 
οι εργολάβοι, οι οποίοι ενώ γνώ-
ριζαν τα ενετικά τείχη «έπρεπε να 
σκάψουν δέκα εκατοστά ψηλότε-
ρα», όπως έγραψε για τα παρα-
πάνω πριν από λίγο καιρό στον 
Αναγνώστη «η ως σοφή! υπογρά-
φουσα Αθηνά», που καπηλεύεται 
ως σύμβολο το ανάγλυφο της 
θεάς της σοφίας Αθηνάς. Από τα 
δύο διατηρητέα τμήματα των 
ενετικών τειχών, που προτείναμε, 
δυστυχώς διατηρήθηκε ορατό 
μόνο το δυτικότερο τμήμα διό-
τι το ανατολικότερο τμήμα «δεν 
κρίθηκε διατηρητέο» από την 
25η ΕΒΑ - κακώς κατά την άποψή 
μας - διότι δεν σωζόταν σε καλή 
κατάσταση.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

*Ο Χρήστος Πιτερός, είναι αρ-
χαιολόγος, πρώην μέλος Δ.Σ. 
του Ιδρύματος Ιωάν. Καποδί-
στριας και Πρόεδρος της επι-
τροπής έκδοσης  «Ναυπλιακών 
Αναλέκτων» VII,  (2009).
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Τα ενετικά τείχη 
της πόλης του Ναυπλίου

Ενετικό τείχος και πεζοδρόμιο Λ. Αμαλίας 
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ:
Από τον Σύλλογο Γεωπόνων 
Ελεύθερων Επαγγελματι-
ών νομού Αργολίδας και 
Αρκαδίας, λάβαμε και δη-
μοσιεύουμε την παρακάτω 
επιστολή: 
Κύριοι καλημέρα σας, 
Θα ήθελα να κάνω μία διόρ-
θωση και μία παρατήρηση για 
το άρθρο σας στο φύλλο 823 
της 9-10-2014 στην σελίδα 
21, με θέμα: «Υποβοήθηση 
καρπόδεσης της τομάτας στο 
θερμοκήπιο». 
Οι αναφερόμενες καρποδε-
τικές ορμόνες στην τομάτα, 
αυτή την στιγμή δεν έχουν 
έγκριση κυκλοφορίας και 
χρήσης στην τομάτα, από 
το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης. 
Η μόνη φυτορρυθμιστική 
ουσία που έχει έγκριση 
κυκλοφορίας και χρήσης στην 
τομάτα για καρπόδεση, είναι η 
sodium 5-nitroguaiacolate, η 
οποία είναι «Φυτορρυθμιστική 
ουσία, διεγέρτης της φυσιολο-
γίας των φυτών και ενεργοποι-
ητής των μηχανισμών άμυνας, 

ανάπτυξης, καρπόδεσης και 
ριζοβολίας των καλλιεργειών. 
Οδηγεί σε πρωίμιση και βελτί-
ωση της παραγωγής ποιοτικά 
και ποσοτικά». 
Για να μην δημιουργούνται 
εντυπώσεις, ότι πρέπει να 
γίνεται χρήση παράνομων 
σκευασμάτων φυτοπροστα-
τευτικών προϊόντων, σας 
ενημερώνουμε λοιπόν, ότι δεν 
υπάρχουν τέτοιες δραστικές 
ουσίες στα καταστήματά 
μας (καταστήματα Εμπορίας 
Γεωργικών Φαρμάκων), αλλά 
και δεν διαθέτονται από τις 
εταιρείες Εμπορίας. 
Είναι υποχρέωση από όλους 
μας να προφυλάξουμε την 
δημόσια υγεία και εμείς, σε 
συνεργασία με τους αγρότες, 
είμαστε αυτοί που με τις 
κατάλληλες οδηγίες φυτο-
προστασίας, συμβάλλουμε 
στην διάθεση ασφαλών και 
ποιοτικών προϊόντων στον 
καταναλωτή.  
Η δημοσίευση ευαίσθητων 
θεμάτων που αφορούν την 
δημόσια υγεία και την ασφαλή 
χρήση Φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων από τους επαγγελ-

ματίες χρήστες, πρέπει να γίνε-
ται με προσοχή και τηρώντας 
τους νόμους και τις αποφάσεις 
των εγκρίσεων των Φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων.   

Με εκτίμηση 
Μπινιάρης Τάσος, Γεωπό-

νος, Πρόεδρος ΔΣ

Αγαπητέ κύριε. Το άρθρο 
είναι καθαρά επιστημονι-
κό και δεν αναφέρεται σε 
εμπορικά σκευάσματα ούτε 
σε δοσολογίες δραστικών 
όπως θα έπρεπε να παρα-
τηρήσετε. Εξάλλου,  φυ-
τοπροστατευτικό προϊόν 
δεν είναι η δραστική αλλά 
το σκεύασμα (με ονοματε-
πώνυμο) που περιέχει τη 
δραστική. 
Το άρθρο στηρίζεται στο 
βιβλίο του καθηγητή  κη-
πευτικών καλλιεργειών 
κυρίου  Χρήστου Ολυμπιου 
«Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡ-
ΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 
ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ» ΕΚΔΟ-
ΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ, αλλά και 
σε επιστημονικές εργασίες 

όπως παραθέτω παρακάτω 
τα ηλεκτρονικά site σε pdf
http://dspace.aua.
gr/xmlui/bitstream/
handle/10329/154/Μα-
κρογιάννη%20Δέσποινα.
pdf?sequence=1 κ.α. 
Η χρήση των φυτορυθ-
μιστικών ουσιών για την 
υποβοήθηση της καρ-
πόδεσης στην τομάτα 
αλλά και σε οποιοδήποτε 
λαχανικό  οπωσδήποτε 
προϋποθέτει από την 
μεριά του παραγωγού, 
τη σύμφωνη γνώμη του 
υπεύθυνου γεωπόνου της 
περιοχής ο οποίος και 
γνωρίζει τα προβλήματα 
που παρουσιάζονται στις 
καλλιέργειες της περιοχής 
περισσότερο.
Τέλος θα ήθελα να ζητήσω 
συγγνώμη αν υπήρξε πα-
ρερμηνεία για το  συγκε-
κριμένο άρθρο. 

Ευχαριστώ πολύ
Γραμματέα Αναστασία, 

Γεωπόνος ΓΠΑ

Πολλαπλασιάζοντας δέντρα 
με ξυλώδη μοσχεύματα

της Αναστασίας Γραμματέα, 
Γεωπόνος ΓΠΑ, anastagra@
yahoo.gr

Αποτελεί μία εύκολη τεχνική πολλα-
πλασιασμού των οπωροφόρων δε-
ντρων και θάμνων. Χρησιμοποιού-
με μοσχεύματα σκληρού ξύλου που 
δεν έχουν φύλλα. Αυτά, δεν έχουν 
ιδιαίτερες απαιτήσεις για υψηλή 
υγρασία και υδρονέφωση. Τα μο-
σχεύματα σκληρού ξύλου είναι ακό-
μα πιό εύκολο να προετοιμαστούν 
σε σχέση με τα ποώδη μοσχεύματα 
και εφαρμόζεται σε οπωροφόρα 
δέντρα οπως είναι η δαμασκηνιά, η 
συκιά, ροδιά, μουριά, βερυκοκκιά, 
ροδακινιά και κυδωνιά. Μερικα δα-
μάσκηνα μπορούν να αναπτυχθούν 
απο μοσχεύματα σκληρού τύπου 
ενώ ορισμένες άλλες ποικιλίες δεν 
ριζοβολούν ικανοποιητικά. Επίσης,  
η τεχνική αυτή εφαρμόζεται στο 
αμπέλι, στα ακτινίδια και  στα φρα-
γκοστάφυλα.  
Προετοιμασία  ξυλοποιημένων μο-
σχευμάτων
Η καλύτερη εποχή για την λήψη 
των σκληρών μοσχευμάτων είναι 
απο αρχές φθινοπώρου έως και το 
τέλος του χειμώνα. Τα μοσχεύματα 
θα πρέπει να προέρχονται απο ξύλο 
τρέχουσας βλάστησης ενώ η βάση 
αυτού θα πρέπει να προέρχεται απο 
ξύλο ηλικίας δύο ετών.  Το πάχος 
του μοσχεύματος θα πρέπει να είναι  
περίπου όσο ενός μολυβιού. Η βαση 
του μοσχεύματος αυτού, έχει μεγά-
λο δυναμικό για την ανάπτυξη της 
ρίζας ενώ ο μεγάλος αριθμός των 
λανθάνοντων οφθαλμών παρέχουν 
ορμόνες  που απαιτούνται για την 
ριζοβόληση του. 

Τα ξυλοποιημένα μοσχεύματα θα 
πρέπει να έχουν μήκος πολύ μεγα-
λύτερο απο ότι τα ποώδη μοσχεύ-
ματα  επειδή χρειάζονται πολύ 
μεγαλύτερο χρόνο για να αναπτύ-
ξουν ρίζες. Τα περισσότερα ξυλώ-
δη μοσχεύματα έχουν μήκος 15-20 
εκατοστά ή ακόμα και μεγαλύτερο. 
Το μεγαλύτερο απόθεμα σε θρε-
πτικά συστατικά που περιέχει ένα 
μεγαλύτερο ξυλώδες μόσχευμα, το 
βοηθάει να παραμείνει ζωντανό για 
περισσότερο χρονικό διάστημα. 

Κανουμε μία οριζόντια τομή 6 χι-
λιοστών κάτω απο το χαμηλότερο 
οφθαλμό στην βάση

Τραυματίζουμε το μόσχευμα. Τα 
είδη που είναι δύσκολο να ριζο-
βολήσουν, θα πρέπει να τραυ-
ματιστούν στην βάση των ξυλο-
ποιημένων μοσχευμάτων. Αυτό 
περιλαμβάνει ενα ελαφρό κόψιμο 
αντιδιαμετρικά στην βάση αυτών. 
Αυτό γίνεται προκειμένου να εκτε-
θεί περισσότερο το κάμβιο το οποίο 
και συμβάλλει στην δημιουργία 
κάλλου και στην ριζοβόληση των 
ξυλοποιημένων μοσχευμάτων. 

Βυθίζουμε την βάση των μοσχευ-
μάτων στην ορμόνη ριζοβολίας. Η 
ορμόνη ριζοβολίας θεωρείται οτι 
συμβάλλει στην δημιουργία ριζών 
ειδικότερα στα δύσκολα προς ριζο-
βόληση δέντρα. 

Τοποθετούμε το μόσχευμα  στο 
υπόστρωμα ανάπτυξης. Θα πρέπει 
να τοποθετούμε το μόσχευμα κατα 

τέτοιο τρόπο ώστε το ¼ αυτού να 
βρίσκεται έξω απο το υπόστρωμα 
και το υπόλοιπο, μέσα στο υπό-
στρωμα ανάπτυξης. Με αυτό το 
τρόπο, μειώνεται η απώλεια υγρα-
σίας απο αυτό. Το υπόστρωμα ανά-
πτυξης μπορεί να είναι είτε χώμα 
και άμμος, είτε άμμος ή τύρφη και 
περλίτης. 

Μετά την τοποθετηση του ξυλο-
ποιημένου μοσχεύματος στο υπό-
στρωμα ανάπτυξης, ποτίζουμε 
ελαφρώς. Δεν θα πρέπει να υπερ-
ποτίζουμε διότι αυτό μπορεί να λει-
τουργήσει ανασχετικα στην ριζοβο-
λία. Εάν είναι δυνατόν, τοποθετούμε 
το υπόστρωμα ανάπτυξης μαζί με 
τα ξυλοποιημένα μοσχεύματα, σε 
ενα δροσερό και σκιερό μέρος στο 
θερμοκήπιο, αφού αυτό συμβάλλει 
θετικά στον σχηματισμό ριζών. 

Πολλαπλασιασμός αμπέλου με ξυ-
λοποιημένα μοσχεύματα. Η άμπε-
λος οπως και πολλά άλλα δεντρα, 
πολλαπλασιάζεται εύκολα με ξυλο-
ποιημένα μοσχεύματα. Πιό συγκε-
κριμενα, λαμβάνουμε ένα μόσχευμα 
3-4 οφθαλμών και το βυθίζουμε στο 
υπόστρωμα ριζοβολίας αφήνοντας 
ωστόσο 2 οφθαλμούς άθαφτους. 
Κατα τον ίδιο τρόπο, τραυματίζουμε 
την βάση του μοσχεύματος και το 
θαβουμε σε υπόστρωμα ριζοβολί-
ας(τύρφη και περλίτη, χωμα και άμ-
μος). Η ορμόνη ριζοβολιάς βοηθάει 
και αυτή στην επιτάχυνση και στην 
δημιουργία ριζών. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι με την αριθ. 
18/14-4-2010 πράξη του Κε-
ντρικού Αρχαιολογικού Συμ-
βουλίου κρίθηκε αναγκαία η 

αναγκαστική απαλλοτρίωση 
ακινήτου (ιδιοκτησία 2) για 
αρχαιολογικούς σκοπούς στη 
θέση «Νησί» του Δήμου Επι-
δαύρου Π.Ε. Αργολίδας.
Το υπό απαλλοτρίωση ακίνητο 
έχει έκταση 1.893,04 τ.μ. και 
ανήκει κατά φερόμενη κυρι-
ότητα στους κ.κ. Σταύρο Φε-
λιμέγκα, Βασίλειο Φελιμέγκα, 
Γλυκερία Σκέτου και Δέσπω 
Τζαβάρα.
Η αναγκαστική απαλλοτρίωση 
θα κηρυχθεί υπέρ του Ελληνι-
κού Δημοσίου και η δαπάνη 
θα βαρύνει τον προϋπολογι-
σμό του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ 
2007 - 2013 έργου της ΕΣΜΕ 
«Συντήρηση, αναστήλωση και 
ανάδειξη των μνημείων της 
Επιδαύρου» (υποέργο 3).
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Αθανάσιος Γ. Δημητρός
ΠΕ Διοικητικού με Β΄ βαθμό

Για τους ανθρώπους που ξεχνάν τα γυαλιά τους…
Της Μάρως Καλαϊτζή 

Στο γραφείο τις Γ΄ εφορίας αρχαιοτήτων, το πρωί 
της Δευτέρας, στις 16 Νοεμβρίου του 2011 εμφανί-

στηκε ο Μηνάς. Ήθελε να κάνει αίτηση σε αυτά τα νέα 
προγράμματα εξάμηνης απασχόλησης τάχα μου για την 
εξάλειψη της ανεργίας. Δεν ήξερε τι χαρτιά χρειαζόταν, 
το μόνο που άκουσε είναι ότι έψαχναν εργάτες γενικών 
καθηκόντων. Προφανώς για ξεχορτάριασμα και καθαρι-
ότητα των αρχαιολογικών χώρων, σκέφτηκε…
Ο Μηνάς ήταν οικοδόμος. Άνεργος εδώ και δύο χρόνια. 
Είχε δυο παιδιά τα οποία τα μεγάλωνε με πολλές θυσίες 
και μόχθο. Από μικρός στα βάσανα. Σχολείο δεν τέλειω-
σε γιατί ήταν οι ανάγκες τέτοιες που τον έστειλαν μικρό 
στο μεροκάματο. Τα δυο μικρότερα αδέρφια του είχαν 
μόνο αυτόν στο κόσμο. Ο Μηνάς χωρίς ίχνος επαιτεί-
ας και μελό στη ζωή του, κατάφερε με το μυστρί και το 

πηλοφόρι, να μεγαλώσει και να σπουδάσει τα δυο του 
αδέρφια.
-Να ξέρετε γράμματα για να διεκδικείτε τα δικαιώματα 
σας. Να μην σας κοροϊδεύουν τα αφεντικά σας, τους 
έλεγε.
Ο πιο μικρός, ο Αναστάσης, έγινε μηχανικός και δούλευε 
σε μια φάμπρικα χάλυβα, έξω από την Αθήνα. Ήταν σε 
απεργία εκείνο το διάστημα. Τα αφεντικά τους εκβία-
ζαν, ή μείωση στο μισθό ή απόλυση. Ευτυχώς αυτά τα 
τελεσίγραφα δεν περνάνε στους εργάτες. Ο μεσαίος, ο 
Γιώργος, τέλειωσε την εμποροπλοιάρχων. Μπάρκαρε 
προχτές για την Ασία. Ήταν πολύ δυνατά παλικάρια και 
οι δύο.
Τα χέρια του Μηνά, ήταν σαν τρείς παλάμες κανονικού 
ανθρώπου, και το ανάστημα του, άνισο με την τύχη του 
και το εισόδημα του. Φυσιογνωμία τίμια, ευγενική και 
δουλεμένη, που ξεχείλιζε η κούραση από τις γραμμές 
που άφησε ο χρόνος πάνω της. Το βλέμμα του ήταν κα-
θάριο. Κοιτάζοντας τον, μόνο την αλήθεια μπορούσες 
να μάθεις. Τα μαλλιά του γκρίζα. Όλα! Σαν αυτά τα στα-
χτιά τοπία της καμένης γης. 
Εκείνη τη μέρα, που πήγε στο γραφείο αρχαιοτήτων, 
που ήταν υπεύθυνο για τους αρχαιολογικούς χώρους 
της περιοχής, έβρεχε ασταμάτητα. Έριχνε καρέκλες, 
που λέμε. Δεν είχε ομπρέλα και μέχρι να φτάσει στον 
προορισμό του έγινε «παπί».
«Ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται», σκέφτηκε, 
χαμογέλασε και πέρασε την πόρτα του γραφείου. Εκεί 
συνάντησε μια υπάλληλο, την Αργυρώ. 
Η Αργυρώ, ήταν μια νέα γυναίκα, καλοντυμένη. Δεν είχε 
οικογένεια, ούτε σύντροφο. Είχε μικρά ματάκια, πίσω 
από τα επίσης μικρά λαχανί γυαλιά της και καστανά 
μαλλιά πιασμένα κότσο. Τα χαρακτηριστικά της ήταν 
αδιάφορα επί των πλείστων, εκτός από τα χείλη της. 
Τα χείλη της ήταν ζουμερά, χρώματος κερασί φυσικό. 
Δεν τα έβαφε ποτέ στη δουλειά. Το πρώτο πράγμα που 
παρατηρούσες πάνω της ήταν το στόμα της, σαν να 
έβλεπες ένα πρόσωπο όλο στόμα. Μία αρκετά αστεία 
φιγούρα, που ήταν υπεύθυνη για όλες τις αιτήσεις του 
εξάμηνου προγράμματος.
Ήταν μόνη της σε ένα μακρόστενο δωμάτιο, με ξύλινο 
πάτωμα, που έτριζε ελαφρώς στο πάτημα του Μηνά. 
Είχε ένα μόνο παράθυρο με κεραμιδί πλαίσιο. Το φυ-
σικό φώς ήταν ελάχιστο και εκτός από το αλουμινένιο 
φωτιστικό που κρεμόταν από το ψηλό, για τα σύγχρονα 
δεδομένα, ταβάνι, υπήρχε και μια επιτραπέζια μαύρη 
λάμπα με λευκό έντονο φως, η οποία ακουμπούσε σε 
ένα μεταλλικό, εκρού χρώματος, γραφείο, με πράσινα 
συρτάρια, που φαινόντουσαν τρομαχτικά βαριά. Το 
δωμάτιο το περιστοίχιζαν μεταλλλικές ραφιέρες, που 
έφταναν μέχρι το ταβάνι, με πολλά ράφια γεμάτα φακέ-
λους. Αμέτρητους φακέλους. 
Ο Μηνάς σάστισε με τόση χαρτούρα. Σκέψου να πρέπει 
να τα βάλεις όλα αυτά αλφαβητικά…; Ω ρε δουλειά…! 
Σκέφτηκε. Αφού επεξεργάστηκε το χώρο καλημέρισε 
την υπάλληλο και την ρώτησε τι ειδικότητας ήταν οι 
προκηρυσσόμενες θέσεις ακριβώς, καθώς και τι δικαι-
ολογητικά χρειαζόταν. Εκείνη πηγμένη στην κυριολεξία 

ανάμεσα σε προκηρύξεις θέσεων, αιτήσεις, φακέλους, 
δικαιολογητικά και άλλα «χρήσιμα» χαρτιά, δεν του απά-
ντησε. Ο Μηνάς ξερόβηξε και ξαναείπε:
-Καλημέρα σας, μπορείτε να μου πείτε τι θέσεις είναι αυ-
τές που αναζητάτε για το εξάμηνο πρόγραμμα;
Εκείνη με το εντονότερο χαρακτηριστικό του προσώ-
που της, του είπε:
-Κύριε μου, υπάρχει ακριβώς έξω από το γραφείο αναρ-
τημένη η προκήρυξη. Μπορείτε να τη διαβάσετε και να 
δείτε και τις θέσεις και όλα!
Ο Μηνάς άσπρισε, κοκκίνισε, κιτρίνισε, στραβοκατάπιε, 
όλα τα έπαθε, και μην έχοντας τι να πει έσκυψε το κεφάλι 
και έκανε να φύγει από την αίθουσα. Δεν είχε ξαναντρα-
πεί έτσι στη ζωή του. Τι να της έλεγε; Ότι δεν ξέρει να 
διαβάζει; Δεν ήταν δικό του φταίξιμο που δεν πήγε σχο-
λείο και δεν έμαθε να διαβάζει.
-Πού να εξηγείς τώρα στον καθένα; Άσε που είναι πολύ 
πιθανόν να μην την ενδιαφέρει αν εγώ πήγα σχολείο ή 
δεν πήγα ή γιατί δεν πήγα, μονολογούσε χαμηλόφωνα.
Πίσω από τον Μηνά βρισκόταν η Μυρτώ, μια κοπέλα 
γύρω στα είκοσι επτά, όπου είχε πάει και αυτή για να 
καταθέσει τα χαρτιά της για πρωινός φύλακας αρχαιο-
τήτων. Ψηλό παιδί, καλοσυνάτο και χαμογελαστό, με μια 
ελιά στο μέτωπο, ανάμεσα στα μάτια. Σαν το σημάδι των 
Ινδών γυναικών. Ήταν πτυχιούχος κοινωνικής εργασίας 
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, αλλά που να βρει δουλειά στο αντικεί-
μενο και εν’ όψη κρίσης; Εδώ και προ κρίσης, με συμ-
βάσεις ορισμένου χρόνου δούλευε, χωρίς δικαιώματα, 
σταθερότητα και μέλλον. 
Η  Μυρτώ λοιπόν, που άκουσε την υπάλληλο και κατά-
λαβε από πού προέκυψε η αντίδραση και το πανιασμένο 
χρώμα του Μηνά, είπε:
-Μπορεί να έχει ξεχάσει τα γυαλιά του ο άνθρωπος, πώς 
να διαβάσει; Δεν μπορείτε να του πείτε με δυο λόγια τι 
ζητάει η προκήρυξη;
Ο Μηνάς, ξανακοκκίνισε «Λες να κατάλαβε ότι δεν ξέρω 
να διαβάζω; Απ’ την άλλη ευτυχώς που βρέθηκε αυτή η 
κοπέλα. Τι, τσάμπα έφαγα τόση βροχή;» σκέφτηκε, και 
κοίταξε τη Μυρτώ όλο ευγνωμοσύνη.
Τότε τον κοίταξε και εκείνη. Τον συμπάθησε αμέσως. «Τι 
καθαρό βλέμμα;», σκέφτηκε, και προσφέρθηκε να τον 
βοηθήσει. 
-θέλετε να σας τη διαβάσω εγώ; Ελάτε πάμε μαζί.
Έτσι και έγινε. Βγήκαν έξω από το γραφείο παρέα, η 
Μυρτώ του διάβασε τις θέσεις και τα δικαιολογητικά και 
εκείνος την ευχαρίστησε, τις έσφιξε το χέρι και της είπε:
-Καλή επιτυχία και στους δυο μας. Να βγούμε γρήγορα 
από την ανεργία και να ζήσουμε ξανά αξιοπρεπώς.
Η Μυρτώ θέλησε να συστηθεί αλλά μετά το ξανασκέ-
φτηκε. 
-Πόσα αυθόρμητα πράγματα χωράνε σε μια μέρα; μο-
νολόγησε, έβαλε την κουκούλα του αδιάβροχου της και 
περπάτησε. Πάντα την εκνεύριζαν οι ομπρέλες, άσε που 
ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται, σκέφτηκε και 
χαμογέλασε, περπατώντας αργά και διασχίζοντας την 
έρημη από ανθρώπους, αλλά γεμάτη από καφετιά πλα-
τανόφυλλα πλατεία.

Κρύβουν τα έγγραφα 
του Αναβάλλου;
«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρανομεί» 
τονίζει σε δήλωσή του ο πρώην Περιφερει-
ακός σύμβουλος Βασίλης Σωτηρόπουλος, 
επισημαίνοντας ότι αποκρύπτονται τα νέα 
στοιχεία της επέκτασης του Αναβάλου.
Ο κος Σωτηρόπουλος τονίζει ότι «Η Περιφέ-
ρεια Πελοποννήσου βαδίζει σε ατραπούς 
αλαζονικούς και αδιαφανών πρακτικών. 

Δεν δίνει στοιχεία για το έργο του Αναβά-
λου τα οποία ζητήθηκαν σύμφωνα με τον 
κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού 
Συμβουλίου από τον περασμένο Ιούνιο».
Αναφερόμενος σε έγγραφα που είχε ζη-
τήσει από τον Ιούνιο και τα οποία δεν του 
έχουν δοθεί, τονίζει: «Η παροχή στοιχείων 
προς τους περιφερειακούς συμβούλους 
είναι υποχρεωτική,  σύμφωνα  με  τον κα-
νονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού 
Συμβουλίου και όφειλαν να μου παραχω-
ρήσουν τα σχετικά στοιχεία»

Τονίζει ακόμα: «Η αντιδημοκρατική αυτή 
τακτική προδίδει το όλο αυθαίρετο πνεύ-
μα λειτουργίας της σημερινής Περιφερει-
ακής Αρχής, η οποία επαίρεται για χρηστή 
διοίκηση, διαφάνεια ενεργειών και ότι έχει 
βάλει πολύ ψηλά στην ατζέντα της το έργο 
του Αναβάλου! Αν δεν επιθυμούν να μου 
παραχωρήσουν τα νέα στοιχεία του έργου, 
ας απαντήσουν επίσημα για την νέα εξέλι-
ξη και πορεία του συγκεκριμένου τμήματος 
του έργου του αναβάλου για να ενημερω-
θεί ο λαός της Αργολίδος».
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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 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 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

Άνοιξη θυμίζει 
το φετινό Φθινόπωρο 

Χρωματιστοί μαλάκες 
 
Tαξίδευε κάποιος με το αυτοκίνητό του 
από την Αθήνα πρός τη Θεσσαλονίκη. 
Κάπου στο ύψος της Μαλακάσας, του 
πετάγεται ένας τύπος ντυμένος από την 
κορυφή ως τα νύχια στα κόκκινα και 
του κάνει νόημα να σταματήσει. Και μό-
λις σταματάει, πλησιάζει στο παράθυρο 
και του λέει: 
 
- Γειά σου φίλε, 
είμαι ο μαλάκας με 
τα κόκκινα και πει-
νάω. Εχεις τίποτα 
φαγώσιμο; 
 
Παραξενεύεται 
ο άνθρωπός μας 
με το παρανοικό 
της όλης φάσης, 
αλλά τον λυπάται 
και του δίνει ένα 
σάντουιτς που είχε 
μαζί του.  
 
Μερικά χιλιόμετρα 
παρακάτω, εκεί κο-
ντά στις στροφές της Μαλαισίνας, του 
πετάγεται και τον σταματάει ένας άλλος 
κωμικός τύπος ντυμένος όλος στα πρά-
σινα. Σκύβει κι αυτός στο παράθυρο και 
του λέει: 
 
- Φίλε μου γειά σου. Εγώ είμαι ο μα-
λάκας με τα πράσινα και πεθαίνω της 

δίψας. Δώσε μου κάτι να πιω σε παρα-
καλώ. 
 
Τι να κάνει ο οδηγός, σκέφτεται «Θα 
δραπέτευσε καμμιά φουρνιά τρελλών 
από το Δαφνί», αλλά είναι και πονόψυ-
χος και του δίνει μια Coca που είχε στο 
αμάξι. 

 
Δεν προλαβαίνει 
να φτάσει στα 
Καμμένα Βούρ-
λα και εκεί στον 
Αγιο Κωνσταντί-
νο, νάσου ένας 
άλλος ανάλογος 
τύπος ντυμένος 
στα μπλέ. Το έχει 
συνηθίσει πια το 
παρανοϊκό σκηνι-
κό ο ήρωάς μας, 
οπότε μόλις ο 
μπλέ μαρέν άν-

θρωπος πλησιάζει 
στο παράθυρο, του λέει βιαστικά: 
 
- Ξέρω, ξέρω είσαι ο μαλάκας με τα 
μπλέ. Λέγε τι θέλεις. 
 
- ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΥΡΙΕ !!!

Ο μικρός Γιαννάκης
Ο μικρός Γιαννάκης δεν έπαιρνε 

καλούς βαθμούς στο σχολείο . Μια 

μέρα μπήκε στην τάξη , χτύπησε 

κάνα - δυο φορές τη δασκάλα στην 

πλάτη και με προστατευτικό ύφος 

είπε :

- Δε θέλω να σας τρομάξω , αλλά ο 

μπαμπάς μου είπε ότι , αν δεν πάρω 

και σήμερα καλό βαθμό , κάποιος θα 

φάει ένα βρωμόξυλο.


