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Wi Fi  
δωρεάν σε όλο 
τον νομό αλλά 
για 20`

σελ. 3

Κέντρο Γαλακτοκομίας, Λιθοχαρακτικής, Μελισσοκομίας και Φυτικής Παραγωγής το Μετόχι

Ο Άγιος Δημήτριος, γνωστός 
και ως Μετόχι, αρχίζει να ζει σε 
διαφορετικούς ρυθμούς, αφού 
αποκτά 4 Σχολές Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, με Ειδικότητες: Γαλα-
κτοκομίας - Τυροκομίας, Λιθοξό-
ος – Μαρμαράς – Λιθοχαράκτης, 
Τεχνίτης Μελισσοκομίας, Τεχνίτης 
Φυτικής Παραγωγής

Σελ. 4

Τυροκόμοι 
στα θρανία

Και πάλι θα σημάνη, 
με διαμαντένια τη λαλιά, μια μέρα
Επιτέλους αποφασίστηκε να επισκευαστεί το ρολόι στην 
Ακροναυπλία.  Στη σημαντική για την ιστορία της πόλης από-
φαση, προχώρησε το δημοτικό συμβούλιο Ναυπλίου. Το ζή-
τημα βέβαια είναι να βρεθεί και ο κατάλληλος τεχνίτης, αφού 
απ΄ όταν πέθανε ο τελευταίος  που ήξερε να επισκευάζει τον 
πολύπλοκο μηχανισμό, το ρολόι έπαψε να χτυπά.

Σελ.12

Είδος πολυτελείας η υπεράσπιση

Υπέρογκα ποσά που αγγίζουν τα 6.000 ευρώ, καταβά-
λουν όσοι προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη. Η Έρευνα – Ρε-
πορτάζ του Κυριάκου  Καλκάνη αποδεικνύει ότι η Δικαιο-
σύνη τείνει να μετατραπεί  αγαθό πολυτελείας για λίγους.

Σελ. 11

Πρώτος με το ζόρι

Χρειάστηκε να συμβούν πολλά με τους Ζακυνθινούς να 
διαμαρτύρονται για ένα πέναλτι και τον Κατσαούνη να 
κατεβάζει ρολά για να βρεθεί ο Παναργειακός στην κο-
ρυφή της βαθμολογίας. Πρώτη νίκη και μάλιστα εκτός 
έδρας της Ερμιονίδας στην επαγγελματική κατηγορία. 

Σελ. 18

Προβληματική παιδεία

Με επιστολή τους στον υπουργό παιδείας, οι μαθητές 
του 2ου Γενικου Λυκείου του Άργους διαμαρτύρονται για 
την έλλειψη βιβλίων. «Μετέτρεψαν σε σχολείο Ρομά» το 
δημοτικό σχολείο της Τίρυνθας.

Σελ. 8
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Με την ανοχή των δημοτικών αρχών σε λίγο θα αρχίσουν … να καρπίζουν οι πίνακες ανακοινώσεων
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Δωρεάν ιντερνετ υπό προϋποθέσεις στο μεγαλύτερο μέρος του νομού

Πρώτη επιλογή Wi-Fi ο δήμος Ναυπλιέων

Έως το τέλος Οκτωβρίου του 2015 
αναμένεται να έχει γίνει η προμήθεια 
και η εγκατάσταση εξοπλισμού κπλ 
και στην συνέχεια σταδιακά θα εντα-
χθούν στο δίκτυο σημεία ειδικού 
ενδιαφέροντος και χωροθέτησης με-
γάλης έκτασης (π.χ. πάρκα, λιμάνια, 
αρχαιολογικοί χώροι).
Στους δήμους αυτούς συμπεριλαμ-
βάνεται μεταξύ των πρώτων ο δήμος 
Ναυπλιέων, η τεχνική υπηρεσία του 
οποίου με την σύμφωνη γνώμη της 
δημοτικής αρχής έχει προτείνει ως 
αρχικούς χώρους κάλυψης σχεδόν 
σε ολόκληρο τον δήμο και με βάση 
την απαιτούμενη πληθυσμιακή κά-
λυψη. Αναλυτικότερα στον επισυνα-
πτόμενο πίνακα.
Δήμος Άργους – Μυκηνών προβλέ-
πει εγκατάσταση Wi-Fi σε όλο σχεδόν 
τον δήμο με έμφαση στις Τουριστι-
κές και αρχαιολογικού ενδιαφέρο-
ντος περιοχές.
Οι πολίτες θα μπορούν να συνδέο-
νται για χρονικό διάστημα 30 λεπτών, 
υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται 
σε απόσταση 20 μέτρων από το ση-

μείο πρόσβασης για εσωτερικούς 
χώρους και σε απόσταση 100 μέ-
τρων για τα εξωτερικά σημεία. Κάθε 
σημείο θα έχει τη δυνατότητα να εξυ-
πηρετεί περίπου 40 έως 50 χρήστες 
ταυτόχρονα οι οποίοι θα μπορούν:
Να έχουν απλή πρόσβαση στο 
Internet, αλλά με περιορισμούς για 
ακατάλληλο περιεχόμενο, streaming 
αρχεία κλπ, καθώς και περιορισμό 
στην ταχύτητα, η οποία κατά μέγιστο 
θα είναι 1 έως 1,5Mbps.
Να έχουν πρόσβαση σε πληροφορί-
ες της περιοχής και της πόλης.
Να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 
από το δήμο.
Αργότερα, προβλέπεται και επέκτα-
ση του Wi-fi και σε χώρους μεγάλης 
έκτασης, ειδικού ενδιαφέροντος και 
ειδικών τεχνικών και λειτουργικών 
απαιτήσεων δικτύου και εξοπλισμού, 
(χώροι εκδηλώσεων ή τουριστικού 
ενδιαφέροντος, ανοιχτοί αθλητικοί 
χώροι κλπ).

Στην πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνεται η επιλογή 

των σημείων (wi-fi hotspots) αφορά χώρους από 304 δή-

μους της χώρας (σε σύνολο 325) που υπέδειξαν οι ίδιοι, 

100 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία και 200 χώρους 

λιμένων και μαρινών. Στους Δήμους αυτούς περιλαμ-

βάνονται και οι δήμοι της Αργολίδας με το Ναύπλιο να 

βρίσκεται σε σειρά προτεραιότητας μέσα στους πρώτους 

100.
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Ειδικότητες: Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας, Λιθοξόος – Μαρμαράς – Λιθοχαράκτης, Τεχνίτης Μελισσοκομίας, Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής

4 Σχολές στο Μετόχι!
Ο Άγιος Δημήτριος, γνωστός και 
ως Μετόχι, στη διαδρομή από το 
Ναύπλιο προς το Λυγουριό, θα 
αρχίσει να ζει σε λίγο καιρό σε 
διαφορετικούς ρυθμούς, αφού 
αποκτά 4 Σχολές Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης.
Και όλα αυτά χωρίς να είναι 
απαραίτητο να αλλάξει η φυσι-
ογνωμία του χωριού. Οι οικονο-
μικοί πόροι των ανθρώπων του 
οικισμού βγαίνουν κυρίως από 
τις αγροτικές ασχολίες, καθώς 
υπάρχει σημαντική παραγωγή 
ελαιολάδου εσπεριδοειδών και 
βερίκοκων. Ακόμα παράγονται 
σιτηρά, καπνός και κτηνοτροφι-
κά φυτά.
Με την δημιουργία των Σχολών 
αυτοί οι τομείς θα αναπτυχθούν 
ακόμα περισσότερο, αφού οι 
ειδικότητες που θα διδαχθούν 
κατά το σχολικό έτος 2014-5 εί-
ναι οι εξής:
Τεχνίτης Γαλακτοκομίας – Τυ-
ροκομίας
Τεχνίτης Λιθοξόος -  Μαρμα-
ράς και Λιθοχαράκτης
Τεχνίτης Μελισσοκομίας
Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής.

Για το ΣΕΚ Επιδαύρου που θα 
λειτουργήσει στον Άγιο Δημή-
τριο, προηγήθηκε συνεργασία 
του Υφυπουργού Πολιτισμού 

και Αθλητισμού Γιάννη Ανδρια-
νού με τον αρμόδιο Υφυπουρ-
γό Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Γιώργο Στύλιο.

Οι Σχολές Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης ή ΣΕΚ είναι Σχολεία 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
που δεν ανήκουν στην υποχρε-

ωτική εκπαίδευση. Σκοπός τους 

είναι η παροχή υπηρεσιών αρχι-

κής επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να γραφτούν σε Ημερήσια ΣΕΚ, 

εάν έχουν Απολυτήριο Γυμνασί-

ου και είναι κάτω από 20 ετών 

και σε Εσπερινή ΣΕΚ, εάν έχουν 

Απολυτήριο Γυμνασίου, είναι 

πάνω από 20 ετών και είναι ερ-

γαζόμενοι. Η διάρκεια φοίτησης 

στην Ημερήσια ΣΕΚ είναι 3 έτη 

(Α, Β και Τάξη Μαθητείας), ενώ 

η διάρκεια φοίτησης στην Εσπε-

ρινή ΣΕΚ είναι 4 έτη (Α, Β, Γ και 

Τάξη Μαθητείας).

Οι Σχολές Επαγγελματικής Κα-

τάρτισης λειτουργούν υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, αλλά και άλ-

λων φορέων όπως ο ΟΑΕΔ και 

διάφορα Υπουργεία.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΜΕΖΟΝΕΤΑ)
Σε νέα πολυκατοικία στο Ναύπλιο 

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

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

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

Η έννοια κοινόχρηστος χώρος 

στο Ναύπλιο είναι παρεξηγημένη

Θα μπει τάξη 
στην …αταξία;

Θα καταφέρει ο δήμος Ναυπλίου να βάλει τάξη 

στην αναρχία των κοινόχρηστων χώρων της πόλης, 

που έχουν μετατραπεί σε ιδιωτικούς; Πολλοί αμφι-

βάλλουν, αφού όπως λέγεται το πολιτικό κόστος 

είναι μεγάλο, όπως και τα συμφέροντα που παίζο-

νται, αφού πολλές επιχειρήσεις δεν θα μπορούν 

να υφίστανται αν τηρηθεί επακριβώς η έννοια του  

κοινόχρηστου χώρου στο Ναύπλιο που φαίνεται ότι 

είναι …παρεξηγημένη.

Δεν θα είχε νόημα να κάνουμε μείς την καταγραφή 

των κοινόχρηστων χώρων που σε κάποιες μάλιστα 

περιπτώσεις έχουν καταληφθεί σκανδαλωδώς εδώ 

και πολύ καιρό, χωρίς οι υπεύθυνοι του δήμου να 

δίνουν την παραμικρή σημασία. 

Η σύσταση Γραφείου Ελέγχου Κοινοχρήστων χώ-

ρων στο δήμο Ναυπλίου όλοι ελπίζουν να κατα-

φέρει να βάλει κάποια τάξη στο χάος που επικρα-

τεί αυτή τη στιγμή και να μην μείνει στα …χαρτιά. 

Γιατί σκοπός δεν είναι μόνο η είσπραξη των τελών, 

αλλά και η διατήρηση των κοινόχρηστων χώρων. 

Όπως ανακοινώθηκε από τον δήμο, το νεοσύστα-

το αυτό γραφείο θα αναπληρώσει τις αρμοδιότητες 

που ασκούνταν από τη δημοτική αστυνομία και θα 

ασκούνται παράλληλα με την ΕΛ.ΑΣ.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με δήλωση του δημάρ-

χου Δημήτρη Κωστούρου το γραφείο θα έχει την 

ευθύνη της διεξαγωγής των ελέγχων για τη βεβαί-

ωση των παραβάσεων και η υπηρεσίας ελέγχου θα 

έχει ειδικό ωράριο, το οποίο μάλιστα διευρύνθηκε 

και το Σάββατο.

Έσπασε …κοντέρ η Μαργαρίτα
Ρεκόρ επισκεψιμότητας κατέγραψε στην ηλεκτρονική έκδοση του «α» (www.anagnostis.org) το άρθρο της 
Μαργαρίτας Καραμολέγκου με τίτλο (δικός μας τίτλος) «Το «έγκλημα» των 6 μελών που διαγράφθηκαν από 
τον ΣΥΡΙΖΑ Ναυπλίου». 
Το άρθρο της δημοτικής συμβούλου αναφερόταν στις διαγραφές των 6 του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχαν στον 
δημοτικό συνδυασμό «Ναύπλιο Άλλη Πρόταση» για τους οποίος μιλούσε με τα καλύτερα λόγια και κατέληγε 
με ειρωνικό προφανώς ύφος: 
«Ευτυχώς το κόμμα γλίτωσε από δαύτους»!
Βέβαια, μπορεί να έσπασαν τα κοντέρ και να κέρδισε την πρωτιά εκείνη την ημέρα η ηλεκτρονική μας έκδοση 
του «α», χάρη στο άρθρο της κας Καραμολέγκου που δημοσιεύσαμε, όμως δεν γνωρίζουμε ούτε μπορούμε 
να το μάθουμε, αν οι περισσότεροι αναγνώστες του άρθρου αυτού ήταν οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ ή πολιτικοί αντί-
παλοι….

Υ.Ζ. 



διοργανώνοντας 3ήμερη γιορ-
τή. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνο-
νται την Κυριακή  με τη μεγάλη 
συναυλία του Λαυρέντη Μαχαι-
ρίτσα. 

Οι ενστάσεις τρώνε την 
ανάπλαση
Ολοκληρώθηκε η δημοπρασία 
για την ανάπλαση του ιστορι-
κού κέντρου του Άργους. Η δη-
μοπρασία ανέδειξε ως ανάδοχο 
την κοινοπραξία ΕΚΑΤΕΛ- ΡΟΜ-
ΒΟΣ, όμως απ την πρώτη στιγ-
μή ξεκίνησαν, όπως και ανα-
μενόταν οι ενστάσεις. Έτσι το 
έργο αναμένεται να ξεκινήσει 
μετά τις γιορτές και η ολοκλή-
ρωσή του θα πρέπει να υπολο-
γίζεται κατά το Πάσχα του 2016. 
Μέχρι τότε υπομονή. Θάχετε 
καιρό μπροστά σας να ταΐζετε 
τις πάπιες!

ΑΝ.

Βάλαν τον λύκο…
Βάλανε τον λύκο να φυλάει τα 
πρόβατα σε δημοτική επιχεί-
ρηση χώρας της μεσογείου.  
Όπως λένε οι πληροφορίες μας 
άτομο που στο παρελθόν είχε 
ενοχοποιηθεί ακόμα και από 
υποψήφιο βουλευτή που υπη-
ρετούσε προεκλογικά για κα-
κοδιαχείριση των οικονομικών 
του και απώλεια περιουσιακών 
στοιχείων του (τηλεοράσεις, 
γραφεία, καθίσματα, βάζα κλπ.) 
τοποθετήθηκε σε καίρια θέση 
σε επιχείρηση Δήμου. Δεν είναι 
βέβαια πρώτη φορά που δήμοι 
του εξωτερικού δίνουν την ευ-

Από το πρωί της ίδιας ημέ-
ρας στο λιμάνι της Ερμιόνης 
γνωστοί σεφ, επαγγελματίες, 
νοικοκυρές και παραγωγοί θα 
προσφέρουν στους επισκέπτες 
εδέσματα και ποτά, εμπνευσμέ-
να από τις γεύσεις του ροδιού.

Υ.Ζ.

Περί ύβρεων 
«Η ‘Πελοπόννησος Πρώτα’ θα 
προχωρήσει σε προσφυγή στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας προ-
κειμένου να ακυρώσει τα σχέδια 
ΤΕΡΝΑ-Τατούλη, τα οποία μοναδι-
κό στόχο έχουν την υπέρμετρη ιδι-
ωτική κερδοφορία συγκεκριμένων 
εταιρειών», τονίζει σε μια μακρο-
σκελή ανακοίνωσή της η «Πελο-
πόννησος Πρώτα». Αυτό είναι η ου-
σία, όμως το πικάντικο μέρος είναι 
η καταγραφή από μεριάς της αντι-
πολίτευσης των «ύβρεων» όπως 
λέει του Τατούλη κατά συμβούλων 
αλλά και κατά του πρώην πρωθυ-
πουργού Κώστα Καραμανλή. Εμείς 
τι να πούμε, πως «η υπερβολή είναι 
ύβρις»  και η κάθε πλευρά θα πρέ-
πει να ασχοληθεί πιο εντατικά με 
θέματα που τους ενώνουν παρά να 
υπερτονίζουν αυτά που τους χωρί-
ζουν, μια κι ως γνωστό το μνημόνιο 
ενώνει και τους δύο επικεφαλής, ή 
νομίζουν πως το ξεχάσαμε;

ΟΦ. 
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Εκτύπωση: 
«ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ» ΚΙΑΤΟ

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

καιρία σε άτομα να επανορθώ-
σουν και να ορθοποδήσουν δί-
νοντας  πολιτικά ερείσματα στα 
λογιών λογιών «Εμιράτα». Πάλι 
καλά που τα Οθωμανικά κατά-
λοιπα δεν έχουν επηρεάσει την 
περιοχή μας, αλλιώς θα βρίσκα-
με ακόμα και τα χαμένα δημοτι-
κά ποδήλατα σε σπίτια «χαλίφη-
δων». Αλλά ποιος ξέρει; Αλλαχ 

ακμπάρ, όπως θα λέγανε και 
τα γιουσουφάκια. Μπορεί νά-
ναι, αλλά βλέπει και τι γίνεται.

ΟΦ.

4 μέρες γιορτάζουν 
το ρόδι!
Έμφαση στο εξαιρετικό ρόδι 
της Ερμιόνης δίνει ο δήμσο, 

Επίτιμος διδάκτορ ο Κόκκος

Σε επίτιμο διδάκτορα θα αναγορεύσει το Τμήμα 

Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελο-

ποννήσου τον γνωστό σκηνοθέτη, σκηνογράφο 

και ενδυματολόγο Γιάννη Κόκκο.

Η τελετή θα γίνει την επόμενη Παρασκευή 31 

Οκτωβρίου στο Βουλευτικό στις 18.30΄ και η εί-

σοδος θα είναι ελεύθερη και ανοιχτή στο κοινό.

Ο Γιάννης Κόκκος, που έχει γεννηθεί και μεγαλώ-

σει στην Ελλάδα, ζει μόνιμα στο Παρίσι από το 

1963. Ορόσημο στην καριέρα του υπήρξε η στε-

νή συνεργασία του επί εικοσαετία με τον Αντου-

άν Βιτέζ σε εμβληματικές παραστάσεις όπως το 

Ατλαζένιο Γοβάκι του Π. Κλωντέλ, η Ηλέκτρα του 

Σοφοκλή και ο Άμλετ του Σαίξπηρ.  Έχει σκηνο-

γραφήσει και σκηνοθετήσει περισσότερα από 

εκατό θεατρικά έργα και όπερες.

Υ.Ζ.

Αν και παπάς…
… με την αράδα σου θα πας, λέει η λαϊκή σοφία αλλά κάποιοι κά-
νουν πως δεν θυμούνται να … λέει τίποτα και για Δεσποτάδες. Πριν 
δύο βδομάδες την μέρα των «Διομηδείων» στο Άργος φαίνεται πως 
δεν μπορούσε να περιμένει στην σειρά του όπως όλοι οι οδηγοί κι 
άρχισε τις σφήνες απ τα αριστερά. Λέτε νάταν πολιτικό μήνυμα κι όχι 
παραβίαση του ΚΟΚ; Αν ήταν αυτό θάπρεπε να αναλογιστεί ο οδη-
γός πως έθετε σε κίνδυνο την ζωή ανθρώπων και …αλόγων. Αν πάλι 
ήταν παραβίαση του ΚΟΚ, θάπρεπε να ξέρει πως όχι μόνο ενώπιων 
του Θεού είμαστε όλοι ίσοι, αλλά και απέναντι του νόμου ή κάνουμε 
…. λάθος;

ΩΠ. ΑΡΕ.
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Η Υπακουάουα 
Του Βασιλείου Δαγρέ

ΑΚΟΥΣΑΤΕ – ακούσατε παλλόταν ο ήχος στον αέρα από 
τα μεγάφωνα του μικρού θωρακισμένου οχήματος, που 
γυρνούσε τους έρημους δρόμους , με τα κλειστά πατζού-
ρια της πρωτεύουσας της μικρής χώρας, κάπου εκεί στον 
νότο, που λεγόταν Υπακουάουα. 
Η ΥΠΑΚΟΥΑΟΥΑ ήταν μια μικρή, άλλα πλούσια χώρα που 
με τον καθαρό ουρανό, τον χρυσαφένιο ήλιο, την καλή και 
γόνιμη γη που σε όποια γωνιά ότι και να σπείρεις, όλο και 
κάτι θα φυτρώσει, με την θάλασσα να αγκαλιάζει τις απέ-
ραντες μάκρυνες παραλίες, αυτή  η μικρή χώρα, η Υπα-
κουάουα φαινόταν ένας μικρός παράδεισος της φύσης. Το 
πρόβλημα όμως εμφανίστηκε , όταν λόγω των παραπάνω 
προνομίων , πολλοί λαοί γύρω της , και από τον βορρά , την 
ζήλευαν και ήθελαν να την κατακτήσουν με οποιοδήποτε 
μέσον ,έτσι λοιπόν σε συνεργασία με τους εγχώριους πρί-
γκιπες, αποφάσισαν να την καταστήσουν υπό επιτήρηση 
και χρεοκοπία.       
Ο ΗΧΟΣ από τα μεγάφωνα διαχυνόταν παντού , διαπερνώ-
ντας τα πατζούρια και τις πόρτες.
Ακούσατε -ακούσατε, πρώτον, εκ της κυβερνήσεως απαγο-
ρεύεται κατηγορηματικώς το εκλογίζειν, και το δημοψηφί-
ζειν, λόγω εκτάκτου ανάγκης η κυβέρνησης, αποφάσισε να 
στραγγαλίσην ολίγον τι την δημοκρατίαν μας, δια το καλόν 
και το δημόσιον συμφέρον όλων μας.    
Ακούσατε -ακούσατε δεύτερον, η κυβέρνησης αποφά-
σισεν δια το καλόν και το συμφέρον όλων των πολιτών, 
να παραχωρήσειν και με την βούλαν μάλιστα πλειάδας 
ανώτατων δικαστών, ώστε ουδεμίαν, αμφισβήτησην να 
μην υπάρχειν, και με την έμμεσην σιωπήν των ανώτατων 
ιερωμένων, και πνευματικών φιλοσόφων διδασκάλων, κα-
θηγητών πανεπιστήμιου κλπ, την εθνηκήν κυριαρχίαν της 
χώρας. Ακούσατε -ακούσατε τρίτον, η κυβέρνησης αποφά-
σισε δια το καλόν και το συμφέρον όλων των πολιτών, ότι 
μαζεύει από φόρους, να δίδονται αυτοί ,εις τους καλούς 
μας , νοικοκύρηδες, φίλους, δανειστές μας, προς εξυπηρέ-
τηση των αναγκών των ιδίων , αλλά και των δικών μας.
ΑΚΟΥΣΑΤΕ -ακούσατε τέταρτον, η κυβέρνησης αποφάσι-
σε δια το καλόν και το συμφέρον όλων των πολιτών, ότι 
κάθε πολίτης θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα για τον 
πλησίον του, να αποεχτεί με πλήρη συνείδηση , για αυτόν 
και τα τέκνα του, για αυτά που είναι ήδη σε ζωή , και για 
αυτά που πρόκειται να γεννηθούν, ότι για αυτόν δεν ισχύ-
ει η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων , και το δίκαιο 
της ομοσπονδίας , της οποίας είμαστε θεωρητικά ισότιμα 
μέλη, των φίλων μας, και νοικοκύρηδων δανειστών μας. 
Ατομικά θα πρέπει ο καθένας να κοιτά το δικό του και μόνο 
συμφέρον , και πως θα σωθεί ο ίδιος , τηρώντας τους νό-
μους όπου μας επιβάλουν υπό την καλή θέληση την δικιά 
μας  οι παραπάνω αγαπητοί φίλοι μας.
ΑΚΟΥΣΑΤΕ -ακούσατε με δεδομένο τα παραπάνω απαγο-
ρεύεται ρητώς και κατηγορηματικώς οποιαδήποτε ηθική 
αντίδραση προς υπερασπίσεως της ατομικής ελευθερί-
ας και της πατρίδας, έως ότου οι φίλοι και νοικοκύρηδες 
δανειστές μας, θα μας το επιτρέψουν, εάν κάποιος έχει 
οποιαδήποτε ηθική ανησυχία οφείλει να παρακολουθεί 
με ευλάβεια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ,και την συνεχή 
ροή ειδήσεων και συζητήσεων, καθήμενος υπό του καναπέ 
,πίνοντας τον πρωινό η απογευματινό του ρόφημα, μέχρι 
να εξαλειφθεί πλήρως η παραπάνω ηθική αντίδραση.      
ΑΚΟΥΣΑΤΕ –ακούσατε, Ακούσατε –ακούσατε … , Ακούσα-
τε –ακούσατε
Πρώτον, δεύτερον, τρίτον, τέταρτον, πέμπτον, έκτον, έβδο-
μον …  
Έρημοι δρόμοι, πατζούρια κλειστά, μάτια πίσω από τις γρί-
λιες .. το ίδιο σκηνικό υπό άλλη μορφή.

Τα θαλάσσωσε ο υπουργός παιδείας στο Άργος αφήνοντας τους μαθητές χωρίς βιβλία

Ξεμπρόστιασαν οι μαθητές τον Ανδρέα Λοβέρδο

Μετέτρεψε η Α`βάθμια το δημοτικό σχολείο της Τίρυνθας σε γκέτο Ρομά

Πρόσφυγες οι μαθητές
Σε «πρόσφυγες» σε όμορα σχολεία μετατράπη-
καν οι «μπαλαμός» της Ν. Τίρυνθας αφού διαπί-
στωσαν πως στο δημοτικό σχολείο τους ήταν 
εγγεγραμμένα περισσότερα παιδιά Ρομά γύρο 
στα 50 περίπου, απ ότι όλα τα άλλα με αποτέλε-
σμα να επικρατεί μια κατάσταση που ούτε το εκ-
παιδευτικό έργο των δασκάλων βοηθούσε ούτε 
στην ένταξη των παιδιών των Ρομά συνέτεινε. 
Τα λάθος της πρωτοβάθμιας ήταν που επέτρε-
ψε να είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός των Ρομά 
σε ένα σχολείο αντί να τα κατευθύνει σε όμο-
ρα σχολεία της περιοχής με αποτέλεσμα καμία 
πλευρά να μην είναι πλέον ικανοποιημένη απ τις 
προσφερόμενες γνώσεις, αφού εκ των πραγμά-
των μετατρέπεται η γκέτο η σχολική κοινότητα. 
Το πρόβλημα προέκυψε απ την στιγμή που η 

κυβέρνηση αποφάσισε με βάση οικονομικά κί-
νητρα (καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στους 
Ρομά που θα έστελναν τα παιδιά τους σχολείο) 
να οδηγήσει τους Ρομά στο εκπαιδευτικό σύ-
στημα. Αν και η μέθοδος της οικονομικής αντα-
πόδοσης για την ένταξη είναι λαθεμένη, αφού 
κοινωνιολογικά κρίνεται ως «εξαγορά» της θέ-
λησης και χρόνια τώρα ακολουθούμενη αυτή 
η λογική οδήγησε τους Ρομά στην κοινωνική 
εξαθλίωση και στην απώλεια πολιτιστικών πα-
ραδόσεων αιώνων. Σύμφωνα με πληροφορίες 
χτες, σε αντίδραση στην αδράνεια της πολιτεί-
ας, παραιτήθηκε χτες σύσσωμο το προεδρείο 
του Συλλόγου γονέων και Κηδεμόνων Τίρυνθας, 
αφού είδε πως το αίτημά του για καταμερισμό 
των Ρομά, δεν έγινε αποδεκτό.

Αγράμματους φαίνεται πως αποφάσισε η Κυβέρνηση Σα-
μαρά και «λοιπών» να αφήσει τους μαθητές, αφού ένα και 
πλέον μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν 
έχουν δοθεί στους μαθητές μια σειρά βιβλίων. Μπορεί η 
κυβέρνηση να κομπάζει πως μείωσε το έλλειμμα, αλλά το 
να μην πληρώνεις και να χρωστάς δεν είναι ουτε πρωτότυ-
πο ούτε ενδεδειγμένο για μια οικονομία. Πόσο μάλλον αν 
δεν πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της παιδείας. Είδαν 
και αποείδαν οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Άργους και 
έστειλαν επιστολή «ξεγυμνώματος στον υπουργό «μνη-
μονιακής» παιδείας: 
«Εμείς, οι μαθητές της Β΄ Τάξης του 2ου Γενικού Λυκείου 
Άργους, λάβαμε το θάρρος να επικοινωνήσουμε ανοιχτά 
μαζί σας και να σας εκθέσουμε τους προβληματισμούς  
μας και τις ανησυχίες μας για τα παρακάτω:
1). Έχει  περάσει ένας και πλέον μήνας μαθημάτων και 
ακόμα δεν έχουμε λάβει στα χέρια μας τα σχολικά εγχει-
ρίδια μαθημάτων γενικής παιδείας (π.χ Φιλοσοφία, Πολι-
τική Παιδεία, Πληροφορική) ή και κατευθύνσεων (όπως 
Βασικές Αρχές Κοιν. Επιστημών ανθρωπιστικών Σπουδών. 
Και δεν αρκεί αυτό, αλλά για τα παραπάνω μαθήματα έχει 
οριστεί εξέταση από την Τράπεζα των θεμάτων. Παρά 
τις φιλότιμες προσπάθειες των καθηγητών που προσπα-
θούν να καλύψουν το πιο πάνω έλλειμμα με πρόχειρες και 
αποσπασματικές μεθόδους (π.χ φωτοτυπίες ή προτροπή 
για μελέτη μέσω του διαδικτύου), τα πρόβλημα είναι σο-
βαρό και υπαρκτό. Θα πει πιθανόν κάποιος ότι οι όποιες 
αλλαγές θέλουν χρόνο και ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει 
υπομονή  αλλά γιατί και εμείς μα μην κάνουμε λόγο περί 
προχειρότητας;
Προχειρότητα: Γιατί μιλάμε για προχειρότητα;  Μαθήματα 
εντάχτηκαν στο αναλυτικό πρόγραμμα έτσι για να υπάρ-
χουν. Πληροφορική με ύλη που εξετάζεται  στις  Πανελλή-
νιες εξετάσεις (2014-2015) για  τους μαθητές της τεχνο-
λογικής κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου, τώρα πρόχειρα και 
αποσπασματικά «χώρεσε» σε κουστούμι που ράφτηκε για 
εμάς και μάλιστα σε μονόωρο πρόγραμμα. Η Ερευνητική 
εργασία, που διατυμπανίστηκε ως βασικός άξονας του 
νέου σχολείου, «κλείστηκε» για να υπάρχει και αυτή σαν 
ένα μονόωρο μάθημα. Και όλα αυτά (μαθήματα, προε-
τοιμασία, όγκος ύλης, το αναπόφευκτο  φροντιστήριο 
– υπαρκτή (παρά τις υπουργικές εξαγγελίες) πραγματικό-
τητα) για να τα καταφέρει ένας μαθητής, αναρωτήθηκε 
κανείς αν επαρκούν οι 24 ώρες του ημερονυχτίου;
2). Ο απίστευτα τεράστιος όγκος ύλης που καλούμαστε να 
διαπραγματευτούμε τόσο εμείς όσο και οι καθηγητές μας. 
Ύλη που οι σοφοί του ινστιτούτου  Εκπαιδευτικής  πολιτι-
κής μας «φόρτωσαν» στις πλάτες μας, θεωρώντας μάλλον 
ως υποζύγια έτοιμα για κούρσα ταχύτητας αντοχής. Πει-
ραματόζωα καταντήσαμε αφού όπως όλη η εκπαιδευτική 
κοινότητα ομολογεί, ο όγκος και οι απαιτήσεις της διδα-
κτέας- εξεταστέας  ύλης είναι τόσος και  τέτοιος, ώστε να 
καθίσταται ουσιαστικά αδύνατη η αφομοίωσή  της αλλά 
και η σωστή της εμπέδωση. Το μόνο παρήγορο στην όλη 
ιστορία  είναι ότι τουλάχιστον τη φετινή χρονιά  αναρτή-
θηκε έγκαιρα και όχι όπως το προηγούμενο σχολικό έτος.  
Άραγε οι ¨σοφοί¨ που εκπόνησαν την ύλη έχουν παιδιά 
στην ηλικία μας, τα ρώτησαν; ή μήπως βαδίζουν στα τυ-
φλά και με βάση μόνο την επιστημοσύνη τους παραγνω-

ρίζοντας τον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου;
3). Ακούμε συνεχώς να γίνεται λόγος για το  ότι σκοπός 
του σχολείου είναι η ολοκληρωμένη συγκρότηση του 
χαρακτήρα του μαθητή και όχι η στείρα γνώση. Ακούμε 
από τους κυρίους  Συμβούλους ότι το σχολείο δεν πρέπει 
να προετοιμάζει τον μαθητή για τις πανελλήνιες εξετά-
σεις, αλλά να του προσφέρει εγκύκλια παιδεία. Καλά όλα 
αυτά, αλλά ποιος θα τον βοηθήσει για τη συμμετοχή του 
στις εξετάσεις; Το φροντιστήριο; Και αν υπάρχουν μαθη-
τές που αδυνατούν οι οικογένειές τους να αναλάβουν το 
παραπάνω έξοδο, ( στη σημερινή μάλιστα συγκυρία). τότε 
ποιός; Και τότε αξιότιμε κύριε Υπουργέ πού είναι το δικαί-
ωμα των ίσων ευκαιριών για όλους;  Και δωρεάν -  ανοικτή 
παιδεία για όλους; Λόγια κούφια, κενά νοήματος και πε-
ριεχομένου. 
4). Μιλήσαμε λίγο πριν για προχειρότητα. Τι άλλο μπορεί 
κανείς να πει για τον τρόπο που λειτούργησε την περσινή  
χρονιά η λεγόμενη Τράπεζα των  θεμάτων ; Βλέπετε, αγα-
πητέ κε υπουργέ,  εμείς ήμασταν τα πρώτα πειραματόζωα 
του παραπάνω εγχειρήματος Μάθαμε για τα θέματά της 
ΔΥΟ (2)  ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΜΕΡΕΣ  πριν τις εξετάσεις. Αντιμε-
τωπίσαμε άμεσα  και στο πετσί μας τις «ορέξεις» του κάθε 
ενός που επί πληρωμί  εκπονούσε ερωτήματα για εμάς. Τα 
ερωτήματα πολλές φορές ασαφή και λεπτομερειακά . Εδώ 
ισχύει απόλυτα το «φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για 
μένα χωρίς Εμένα» Προχειρότητα; Δεν γνωρίζουμε ούτε 
τον τρόπο ούτε το πώς θα εισαχθούμε στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ για 
την επόμενη χρονιά. Δεν έχουν ανακοινωθεί οι συντελε-
στές βαρύτητας και οι αντικαταστάτες τους για τα εξετα-
ζόμενα μαθήματα, ως οφειλόταν. Ποια και πόση  θα είναι η 
έκταση της ύλης που θα κληθούμε να διαπραγματευτού-
με. Τι θα γίνει με τα επιστημονικά πεδία, θα επικοινωνούν 
μεταξύ τους;  θα αποκλείονται; Τι θα γίνει με τα παιδαγω-
γικά τμήματα, τα ΤΕΦΑΑ, με τις στρατιωτικές και Αστυνο-
μικές Σχολές; … Τι;  …. Αν; …. Πώς; … Τοπίο στην ομίχλη.
Συνοψίζοντας  κύριε Υπουργέ και γνωρίζοντας το ειλικρι-
νές και άμεσο, θέλουμε να πιστεύουμε, για εμάς ενδιαφέ-
ρον σας , λάβαμε την πρωτοβουλία να επικοινωνήσουμε 
μαζί σας και να σας εκθέσουμε τους προβληματισμούς και 
τις ανησυχίες μας, να σας μεταφέρουμε την αγωνία μας 
αλλά και την απόγνωση τόσο για την άγνοια μας όσο και 
για την θολότητα του όλου εγχειρήματος. Αναρωτιόμαστε 
γιατί τόση βιασύνη για όλα χωρίς την κατάλληλη προετοι-
μασία και ενημέρωση;  Γιατί  τόση σπουδή για κάτι που 
ούτε και εσείς ο ίδιος  δεν γνωρίζετε ή ακόμα δεν έχετε 
πλήρως νομοθετήσει; Γνωρίζουμε για το αγαθό των προ-
θέσεών σας  ,αλλά δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε 
την προχειρότητα με την οποία η προηγούμενη ηγεσία  
του ΥΠΑΙΘ αντιμετώπισε το όλο ζήτημα, αλλά και Εσείς 
μάλλον «σύρεστε» στο άρμα των προηγούμενων ειλημ-
μένων αποφάσεων. Ευελπιστούμε ότι θα μας εισακούσε-
τε και θα φροντίσετε το δυνατόν συντομότερα να δοθεί 
λύση και απάντηση σε όσα μας βασανίζουν και μας απα-
σχολούν.
Με εκτίμηση, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄ τάξης του 
2ου Γενικού Λυκείου  Άργους».
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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»

Ιδανική η Καραθώνα για Wild Terrain
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 
στο Ναύπλιο το 1ο Wild Terrain, που οργα-
νώθηκε από την λέσχη 4x4 Sport Club.
Η πρώτη ημέρα του αγώνα έγινε στο 
Μπρακατσάκι (Ατρεμήσιο) και συνεχίστη-
κε την Κυριακή στην Καραθώνα. Οι συμ-
μετέχοντες πρόσφεραν πλούσιο θέαμα 
στους θεατές. Θα μπορούσαν ωστόσο 
να παρακολουθήσουν τον αγώνα πολλοί 
περισσότεροι, αλλά δεν είχε προβληθεί 
έντονα και πολλοί ήταν αυτοί που δεν 

γνώριζαν τη διεξαγωγή του.
Να σημειωθεί ότι ιδιαίτερα ικανοποιημέ-
νοι έμειναν οι συμμετέχοντες οι οποίοι 
μάλιστα εξέφρασαν την απορία τους γιατί 
δεν γίνονται στην περιοχή συχνότερα τέ-
τοιες διοργανώσεις, αφού αφενός  προ-
σφέρεται το έδαφος, αφετέρου διευκο-
λύνει συμμετέχοντες και θεατές η κοντινή 
απόσταση από την Αθήνα και από πολλές 
άλλες περιοχές.

Καλά νέα για Ανάβαλο 
σε Ερμιονίδα και Επίδαυρο

Ολοκληρώθηκε η οριστική μελέτη του 
έργου μεταφοράς νερού άρδευσης στο 
Δήμο Ερμιονίδας και κατατέθηκε στις 5 
Οκτωβρίου στις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμ-
φωνα με όσα αναφέρει ο βουλευτής και 
υδφυπουργός Αθλητισμού Γ. Ανδριανός 
επικαλούμενος επικοινωνία που είχε με 
τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων Γεώργο Καρασμά-
νη και τον Ειδικό Γραμματέα Κοινοτικών 
Πόρων και Υποδομών Δημήτρη Ιατρίδη, 
το έργο είναι στο στάδιο του ελέγχου 
και αμέσως μετά την ολοκλήρωση του, 
θα συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης 
μέχρι το τέλος του έτους, ώστε να ακο-
λουθήσει η διαδικασία δημοπράτησης.
Ανάλογη ενημέρωση υπήρξε και για το 
έργο μεταφοράς νερού άρδευσης στο 
Δήμο Επιδαύρου, για το οποίο γνωστο-
ποιείται ότι μέχρι το τέλος του Οκτω-
βρίου θα καθοριστεί η ημερομηνία δη-
μοπράτησής του, η οποία θα γίνει εντός 
του Νοεμβρίου».



Π
ΕΜ

Π
ΤΗ

 2
3.

10
.2

01
4

Ο Γιάννης, o νεαρός φιλόλογος πάνω στο αλουμινένιο 
το ποδήλατο του έκανε την πρωινή του διαδρομή για 
το Λύκειο στο οποίο δίδασκε. Παρά τις οικογενειακές 
προσδοκίες να  αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση, 
αυτός προτίμησε τον δρόμο των ποιητών. Άφησε στην 
αδελφή του και τον γαμπρό του την επιχείρηση του πατέρα 
του και αυτός αφοσιώθηκε σε την ελληνική λογοτεχνία. Αν 
και προερχόταν από μεγαλοαστική οικογένεια κατόρθωσε 
και έγινε ο αγαπημένος καθηγητής στο Λύκειο της 
Λαϊκής Γειτονιάς.  Μια περιοχή που γνώριζε έντονα τις 
μνημονιακές επιπτώσεις. Με την άκρη του ματιού του 
καθώς ποδηλατούσε είδε ένα μεσήλικα να φτιάχνει τον 
καφέ του κουκουλωμένος με μια κουβέρτα πάνω σε ένα 
παγκάκι, άλλος  ένας  νεόπτωχος 
στην γειτονιά. Καθώς έφτανε στο 
Λύκειο πρόσεξε ότι μια δική του 
μαθήτρια, βάδιζε με γοργό βήμα για 
το σχολείο. 
-Να και ένα παιδί που αρνείται 
την απραξία των λεωφορείων, 
(μονολόγησε και χτύπησε ένα 
χαιρετισμό με το κουδούνι του για 
την Μαρία, αυτή του ανταπέδωσε 
με ένα χαιρετισμό του χεριού, ήταν 
ο φιλόλογος της). 
-Λοιπόν παιδιά σήμερα θα 
γράψουμε ένα σχετικά εύκολο 
θέμα για έκθεση, «το καινούργιο 
μας σπίτι». Θέλω να περιγράψετε 
με πραγματικά και φανταστικά 
στοιχεία «καινούργιο σας σπίτι».  
Λοιπόν ξεκινάμε ( Ο Γιάννης 
πάτησε το κουμπί στο  κασετόφωνο 
και ήχοι τζαζ σκορπίζονταν 
ανάμεσα στους μαθητές και  
ξεκίνησαν να γράφουν.) 
Το βράδυ, ο Γιάννης καθισμένος 
στο μεγάλο μπαλκόνι της 
μονοκατοικίας του, με συντροφιά τους  ήχους του Ντίζυ 
Γκιλέσπι ερχόταν σε «πνευματική επικοινωνία» με 
τους μαθητές του όπως έλεγε. Διάβαζε πρώτα με πολύ 
προσοχή και μετά διόρθωνε τις εκθέσεις τους. Πίστευε 
ότι ο γραπτός λόγος, η γραπτή έκφραση ήταν ένας φακός 
για να δει, να γνωρίσει τα νέα παιδιά. Διάλεξε μια έκθεση 
στην τύχη. Ήταν  της Μαρίας, της μαθήτριας η οποία 
προτίμησε την πεζοπορία από την άνεση του λεωφορείου 
για να πάει στο σχολείο. Η Μαρία ήταν ιδιαίτερα έξυπνο 
και καλλιεργημένο παιδί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 
λογοτεχνία. Ο Γιάννης ξεκίνησε να διαβάζει με προσοχή. 
-«Το καινούργιο μας σπίτι». 
Πριν από λίγες μέρες ο μπαμπάς μας ανακοίνωσε ότι 
πρέπει να αλλάξουμε σπίτι. Η μαμά ήταν εδώ και έξι 
μήνες άνεργη, η δικιά του επιχείρηση έκλεισε έτσι ήταν 
αναπόφευκτο να αλλάξουμε σπίτι. 
-Δεν μπορούμε να πάρουμε όλα τα πράγματα μας μαζί, 
μόνο τα απαραίτητα στην αρχή ( είπε ο μπαμπάς). Όσα 
δεν μπορέσουμε να πάρουμε μαζί θα τα αφήσουμε στην 
αποθήκη του γείτονα έχω συνεννοηθεί μαζί του. Ότι 
χρειαζόμαστε μπορούμε να το παίρνουμε σιγά -σιγά. 
-Μπαμπά τουλάχιστον να πάρουμε τον γάτο. 
-Νομίζω ότι είναι δύσκολο να έχουμε και αυτόν «στο 
καινούργιο μας σπίτι» . 
-Μπαμπά σε παρακαλώ δεν μπορώ να τον αφήσω.
-Εντάξει θα τα βολέψουμε. 
Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε στο «καινούργιο μας σπίτι». 
«Το καινούργιο μας σπίτι» έχει πολλές ιδιαιτερότητες 
σε σχέση με αυτό που μέναμε. Πρώτα από όλα είναι 
πολύ μικρότερο. Μπορώ να σας πως ότι είναι και είκοσι 
πέντε φορές μικρότερο από αυτό που μέναμε μέχρι τώρα. 
Αλλά δεν ξέρω πώς να σας το πω, έγινε το θαύμα και 
«χωρέσαμε»  όλοι, εγώ, η μαμά , ο μπαμπάς , η αδελφή 
μου και ο γάτος μου. Ναι σας λέω πρόκειται για ένα θαύμα 
της αρχιτεκτονικής και της οικονομικής κρίσης που μας 

μαστίζει. Όχι μην πάει το μυαλό σας σε μηχανές που 
συρρικνώνουν ανθρώπους ούτε στην Αλίκη στην χώρα των 
θαυμάτων. 
Η μουσική σταμάτησε, αλλά ο Γιάννης δεν σηκώθηκε να 
αλλάξει δίσκο τον είχε απορροφήσει η ανάγνωση. Ένοιωθε 
τα γραπτά λόγια της Μαρίας να τον τραβάνε στην δίνη 
μιας ναυαγισμένης  αποκάλυψης.  
-Πρώτα από όλα «το καινούργιο μας σπίτι»  έχει 
πανοραμική θέα, δεν υπάρχουν τοίχοι, ούτε καν μπετόν, 
σε όλα τα δωμάτια κυριαρχεί το γυαλί και το μέταλλο. 
Μπορούμε να έχουμε πανοραμική θέα της γειτονιάς 
μας σε όποιο «δωμάτιο» του «καινούργιο μας σπιτιού» 
και αν βρεθούμε. Λόγω της πολυλειτουργικής χρήσης 

των γυάλινων επιφανειών δεν 
χρειαζόμαστε κλιματιστικό. 
Απλά τις αφαιρούμε και έχουμε 
ένα δροσερό αεράκι σε όλα τα 
«δωμάτια». Μοναδικό πρόβλημα 
ο γάτος μου, όταν ανοίγουμε τις 
γυάλινες επιφάνειες σπάνια μένει 
«σπίτι» και αναγκάζομαι να τον 
ψάχνω. Τώρα όσο να αφορά την 
ανάγκη ζέστης που θα έχουμε το 
χειμώνα νομίζω ότι πάλι λύση 
θα είναι ο μικρός χώρος του 
«καινούργιου μας σπιτιού». Θα 
κοιμόμαστε τόσο κοντά ο ένας στον 
άλλο ώστε και μόνο οι ανάσες μας 
με κλειστές τις γυάλινες επιφάνειες 
θα μας ζεσταίνουν. Εγώ και η 
αδελφή μου έχουμε πάρει τα δύο 
πίσω «δωμάτια» και οι μαμά και 
ο μπαμπάς τα δύο μπροστινά. Τα 
«δωμάτια» είναι τόσο κοντά που 
μπορούμε να αγγίξουμε ο ένας 
τον άλλο με τα χέρια του. Τα 
μπροστινά «δωμάτια» είναι τα πιο 
μικρά. Τώρα που είναι καλοκαίρι ο 

μπαμπάς βγαίνει και κοιμάται στον 
κήπο. Όχι δεν είναι δικός μας , είναι ένας δημόσιος κήπος 
με ένα ξύλινο «κρεβάτι» που βολεύει τον μπαμπά για ύπνο. 
«Στο καινούργιο μας σπίτι» κατορθώσαμε και 
αποδεσμευτήκαμε πλήρως από την ΔΕΗ. Όχι μην 
σκεφτείτε ότι στραφήκαμε σε εναλλακτικές μορφές 
ενέργειας. Σας είπα ότι είναι πολύ μικρό και αυτό θα ήταν 
ανέφικτο. Απλά δεν χρησιμοποιούμε ηλεκτρικό ρεύμα. Στο 
«καινούργιο μας σπίτι»  δεν έχουμε ούτε τηλεόραση , ούτε 
υπολογιστή, ούτε καμία ηλεκτρική συσκευή. Μόνο ένα 
μικρό ραδιοφωνάκι με μπαταρίες χρησιμοποιούμε. Καμιά 
φορά το αφήνουμε ανοιχτό όλο το βράδυ, αν και πρέπει 
να προσέχουμε γιατί οι μπαταρίες είναι ακριβές πια, όπως 
λέει η μαμά. Είναι όμως ή μόνη μας διασκέδαση. Ποτέ δεν 
φανταζόμουν ότι ακούγοντας ραδιόφωνο με κλειστά μάτια 
και χωρίς να κοιμάμαι θα έβλεπα τόσα όνειρα. Όνειρα όλο 
χρώματα και αναμνήσεις. Ότι μουσική και να παίζει το 
ραδιόφωνο στις τελευταίες ξύπνιες εικόνες πριν με πάρει 
ο ύπνος γυρίζω στο παλιό μας σπίτι! Μετά δεν θυμάμαι 
τίποτα γιατί κοιμάμαι. Μόνο μια φορά ξύπνησα απότομα 
όταν κάποιοι νεαροί χτύπησαν τις γυάλινες επιφάνειες του 
«καινούργιου μας σπιτιού» . Ευτυχώς ήταν ο μπαμπάς 
στον «κήπο» και τους εξήγησε.  Πρέπει να ήταν πολύ καλά 
παιδιά γιατί από τότε δεν μας ξαναενόχλησαν. Α, ξέχασα 
να σας πω ούτε ηλεκτρικό φως χρειαζόμαστε. Μέχρι να 
νυχτώσει χρησιμοποιούμε το φυσικό φως, όταν νυχτώνει 
χρησιμοποιούμε τα δημόσια φώτα τα οποία φωτίζουν μέσα 
από τις γυάλινες επιφάνειες το μικρό μας «καινούργιο 
σπίτι». 
Το πρωί όταν ξυπνάμε μπορούμε να πάρουμε το πρωινό 
μας στον «κήπο» το «ξύλινο κρεβάτι» του μπαμπά 
που μετατρέπεται με μια κίνηση σε λειτουργικό ξύλινο 
τραπεζάκι. Αν ο καιρός δεν το επιτρέπει καθόμαστε μέσα 
στο «σπίτι». Όταν επιστρέφω από το σχολείο εγώ πηγαίνω 
στα μπροστινά «δωμάτια» και η αδελφή μου στα πίσω. 
Τις απογευματινές ώρες εγώ και η  αδελφή μου κάνουμε 

κατάληψη όλου του «σπιτιού» για 
να μπορέσουμε να κάνουμε τις 
σχολικές μας εργασίες . Εκείνες 
τις ώρες στο αριστερό μπροστά 
«δωμάτιο» μου κάνει παρέα ο γάτος 
μου.  Παρακολουθεί με ιδιαίτερη 
προσοχή τις εργασίες μου Έτσι όπως το πάει θα τελειώσει 
και αυτός του Λύκειο μαζί μου. Μου φαίνεται ότι του 
αρέσει ιδιαίτερα η ελληνική λογοτεχνία! Όταν τελειώσουμε 
τα μαθήματα μας μαζεύουμε τα σχολικά και τα πάμε 
στην «αποθήκη» στο πίσω μέρος του «καινούργιου μας 
σπιτιού». Ναι όσο και να σας φαίνεται παράξενο το μικρό 
μας λιλιπούτειο  «σπίτι» διαθέτει και αποθήκη! Ένα άλλο 
καλό του καινούργιου μας σπιτιού είναι ότι δεν χρειάζεται 
να κάνουμε πολλές δουλειές για αυτό. Σε δέκα  λεπτά 
,κυριολεκτικά σε δέκα λεπτά ακόμα και εγώ μπορώ να το 
έχω πεντακάθαρο.  Το βράδυ μαζευόμαστε όλοι μαζί, ο 
καθένας στο «δωμάτιο» του για το βραδινό μας. Μπορεί 
να είναι ο καθένας στο δωμάτιο του αλλά όπως σας είπαμε 
είναι τόσο μικρό «το σπίτι μας» έτσι ώστε μπορούμε να 
αγγίζουμε ο ένας τον άλλο. Η μαμά και ο μπαμπάς είναι 
χαρούμενοι γιατί πηγαίνουμε καλά στο σχολείο αλλά 
στενοχωριούνται γιατί είναι ακόμα άνεργοι. Ο μπαμπάς 
βρίσκει κανένα μικρό μεροκάματο, αλλά είναι ιδιαίτερα 
στεναχωρημένος γιατί σε λίγο τελειώνουν τα χρήματα 
της αποζημίωσης που πήρε από την δουλειά του. Μερικές 
φορές τον ρίχνει  η στενοχώρια και κοιτά για πολλά λεπτά 
με χαμένο βλέμμα την κολώνα της ΔΕΗ πάνω από το 
«δωμάτιο» του. Τότε είναι που τον σκουντά η μαμά. 
-Ε τι έπαθες πάλι; Τόσα περάσαμε θα τα καταφέρουμε. 
-Μα που θα πάει αυτή η κατάσταση;  ¨Έρχεται χειμώνας…
-Όπου και να πάει, εγώ εσένα θέλω οδηγό στην ζωή μου, 
στην ζωή μας. 
Τότε ο μπαμπάς πιάνει το μεγάλο μαύρο τιμόνι που 
βρίσκεται στο «δωμάτιο» του το σφίγγει με δύναμη και  
μετά δίνει ένα φιλί στην μαμά.
-Απορώ που το βρίσκεις τόσο κουράγιο; (Την ρώτα κάθε 
φορά.) 
Τότε η μαμά μέσα από τον εσωτερικό καθρέφτη κοιτά εμάς 
στα πίσω «δωμάτια» . Εμείς ξεσπάμε σε χειροκροτήματα 
και φωνές. 
-Είσαι ο καλύτερος! Είσαι ο καλύτερος!!
Τότε ο μπαμπάς βάζει για λίγα δευτερόλεπτα μπροστά 
την μηχανή του παλιού μεγάλου αυτοκινήτου, που 
αγόρασε σε πολύ χαμηλή τιμή, πριν πολλά χρόνια. Αυτό 
το αυτοκίνητο είναι το μόνο περιουσιακό μας στοιχείο 
αλλά  και «το καινούργιο μας σπίτι». Όταν ακούω την 
μηχανή να δουλεύει ονειρεύομαι τις εκδρομές που θα 
κάνουμε!. Βέβαια ο μπαμπάς δεν το κουνάει ούτε μέτρο 
«το καινούργιο μας σπίτι». Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα 
για βενζίνη. Αλλά αν το μετακινήσει μπορεί να χάσουμε 
το φως από την λάμπα της ΔΕΗ και το πολύ- λειτουργικό 
παγκάκι  που υπάρχει απέναντι στο αμάξι και κολλητά στο 
μικρό παρκάκι. 
Ο νεαρός φιλόλογος κατάλαβε ότι το πρωί με το ποδήλατο 
του πέρασε από το «καινούργιο σπίτι» της Μαρίας, 
κατάλαβε επίσης ότι δεν πεζοπορούσε για αθλητικούς  
αλλά για βιοποριστικούς λόγους. Δεν διάβασε καμία άλλη 
έκθεση , το χάραμα τον βρήκε να κοιμάται στο ασφαλές 
μπαλκόνι της πολυτελούς μονοκατοικίας του.
*Μνημόνια, πλεονάσματα πάνε και έρχονται , αλλά 
η ανισότητα και η φρίκη της βιοπάλης  παραμένει 
και μεγαλώνει  σε επικίνδυνο βαθμό. Στο «Πρώτο 
Θέμα» της Κυριακής  δημοσιεύτηκε η ιστορία  μιας 
οικογένειας που ζει στο αυτοκίνητο της. Για αυτήν 
που βγήκε στο φώς της δημοσιότητας ίσως βρεθεί 
λύση. Τι γίνεται όμως με τις άλλες, τις περισσότερες 
που δεν βλέπουν το φως…. της δημοσιότητας;  
«Συγκινούμαστε» βλέποντας τες από το ασφαλές 
ιδιόκτητο μπαλκόνι μας…. αγνοώντας ότι κανένα 
πρόβατο δεν σώθηκε βελάζοντας…..                             

10

Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου

«Το καινούργιο μας σπίτι» 
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Έρευνα - Ρεπορτάζ: 
Κυριάκος Π.  Καλκάνης

Σε αγαθό πολυτελείας για λί-
γους και εκλεκτούς τείνει να 
μετατραπεί η Δικαιοσύνη και 
το δικαίωμα στην υπεράσπιση, 
καθώς πλέον κάθε πολίτης που 
βρίσκεται στη δύσκολη θέση 
να εμπλακεί σε δικαστική υπό-
θεση, θα πρέπει να έχει καλό 
«κομπόδεμα», προκειμένου να 
ανταπεξέλθει σε μια χρονοβό-
ρα - αλλά και κερδοφόρα για 
ορισμένους - διαδικασία.
Τα χρήματα που πρέπει να κα-
ταβληθούν μόνο για τις άκρως 
βασικές ενέργειες, εάν ένας 
εμπλεκόμενος θέλει να έχει την 
ελάχιστη δυνατή υπεράσπιση, 
είναι υπέρογκα, ιδίως αυτή την 
περίοδο της οικονομικής ύφε-
σης. Νομικοί έχουν κατά και-
ρούς αντιταχθεί στην αύξηση 
του κόστους στη Δικαιοσύνη, 
υποστηρίζοντας ότι με αυτό τον 
τρόπο εμποδίζεται η πρόσβαση 
του πολίτη σε ένα σημαντικότα-
το αγαθό, για το οποίο μάλιστα 
δεν έχει καν εξασφαλισθεί η ποι-
ότητα του.
«Βασικός στόχος είναι να αυ-
ξηθούν τα έσοδα του κράτους, 
όμως σαν αποτέλεσμα η πρό-
σβαση στη Δικαιοσύνη εξακο-
λουθεί να είναι εφικτή για έναν 
πλούσιο πολίτη, αλλά για έναν 
φτωχό τείνει να γίνει απαγορευ-

τική», αναφέρουν νομικοί της 
περιοχής και συνεχίζουν: «Η αύ-
ξηση του κόστους θίγει και τους 
δικηγόρους, αφού οι πολίτες, 
οι οποίοι αντιμετωπίζουν σο-
βαρά οικονομικά προβλήματα, 
αδυνατούν να προσφύγουν στη 
Δικαιοσύνη ως εκ τούτου, δε ζη-
τούν τη συνδρομή συνηγόρου».
Το ζητούμενο δεν είναι η εκά-
στοτε αμοιβή ενός δικηγόρου, 
αλλά τα παράβολα και οι παρα-
στάσεις που πρέπει να κατατίθε-
νται σχεδόν σε κάθε δικονομική 
ενέργεια σε όλες τις βαθμίδες 
της Δικαιοσύνης, διαφορετικά 
η σχετική διαδικαστική πράξη 
θεωρείται από τους δικαστικούς 
λειτουργούς απαράδεκτη. Αυτό, 
σε συνδυασμό με τις επιπρόσθε-
τες επιβαρύνσεις που ισχύουν 
από το 2010, για την επιβολή 

Φ.Π.Α. 23% στην παροχή υπηρε-
σιών των δικηγόρων προς τους 
εντολείς τους (62 παρ. 2 & 3 του 
Ν. 3842/2010).
Σύμφωνα με το νόμο 4194/2013, 
οι πολίτες οφείλουν να καταβά-
λουν σημαντικά ποσά για την 
παράσταση δικηγόρων σε δι-
καστήρια «η οποία αποτελεί ου-
σιαστικά την ελάχιστη αμοιβή 
που λαμβάνει ένας νομικός για 
τις υπηρεσίες που προσφέρει, 
και για το «γραμμάτιο εισφορών 
και ενσήμων». Για το τελευταίο 
αναφέρεται χαρακτηριστικά, 
στο άρθρο 61 του νόμου, ότι ο 
δικηγόρος για την άσκηση κάθε 
είδους ένδικων βοηθημάτων ή 
ενδίκων μέσων υποχρεούται να 
καταβάλει στον οικείο Δικηγορι-
κό Σύλλογο εισφορές που προσ-
διορίζονται για 

1) Την κάλυψη των λειτουργι-
κών δαπανών των υπηρεσιών 
του Συλλόγου, 
2) Την απόδοση ως όρου στον 
Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης 
Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του ενιαίου 
Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχο-
λουμένων (ΕΤΑΑ), 
3) Την απόδοση ως πόρου στον 
αντίστοιχο για κάθε Δικηγορικό 
Σύλλογο Τομέα Πρόνοιας - Υγεί-
ας του ΕΤΑΑ και 
4) Την απόδοση ως πόρου στον 
Ειδικό Διανεμητικό Λογαριασμό 
νέων δικηγόρων. 
Κατά τη νομοθεσία «αυτά τα 
ποσά αναπροσαρμόζονται με 
κοινή υπουργική απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και 
Δικαιοσύνης και Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας, μετά από γνώμη της Ολο-
μέλειας των Προέδρων των Δι-
κηγορικών Συλλόγων Ελλάδος».
Πολλά και παράλογα καταγρά-
φονται στους πίνακες που έχουν 
δημοσιευτεί στο φύλλο εφημε-
ρίδας της κυβερνήσεως με τα 
ακριβή ποσά, τα οποία πρέπει 
να δαπανηθούν για τις παρα-
στάσεις δικηγόρων. Οι ακριβό-
τερες παραστάσεις αφορούν το 
Μικτό Ορκωτό Εφετείο,  όπου 
εκδικάζονται υποθέσεις αν-
θρωποκτονίας, αποπλάνησης, 
απόπειρας ανηλίκου ανθρωπο-
κτονίας, εμπορίας ανθρώπων 
και άλλα, και φτάνουν στο ποσό 

των 1.635 ευρώ,  στον Άρειο 
Πάγο για κακουργηματικές πρά-
ξεις (1.496 ευρώ) και στο Πεντα-
μελές Εφετείο Κακουργημάτων 
(1.496 ευρώ).
Μάλιστα, προκύπτει ότι στοιχί-
ζει περισσότερο να παραστα-
θεί Δικηγόρος στο Πενταμελές 
Εφετείο Κακουργημάτων, όπου 
εκδικάζονται σε δεύτερο βαθμό 
κακουργηματικού χαρακτήρα 
αδικήματα, όπως ληστεία, υπε-
ξαίρεση, απιστία, εγκληματική 
οργάνωση, διατάξεις του νόμου 
περί ναρκωτικών και άλλα, απ 
ότι στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστή-
ριο (1.068 ευρώ), που έχει ειδική 
αρμοδιότητα να κρίνει, μεταξύ 
άλλων, το κύρος των βουλευτι-
κών εκλογών, την έκπτωση βου-
λευτή από το αξίωμά του ή να 
αίρει συγκρούσεις μεταξύ των 
τριών ανώτατων δικαστηρίων 
της χώρας.
Πάντως, τα παράβολα παράστα-
σης δικηγόρων στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας δεν είναι ιδιαί-
τερα υψηλά σε σχέση με άλλα 
δικαστήρια, καθώς κυμαίνονται 
από 166 ευρώ έως 491 ευρώ, 
ανάλογα με την ένδικη πράξη. 
Αντίστοιχα, στο Ελεγκτικό τα 
παράβολα ξεκινούν από 134 και 
φτάνουν τα 395 ευρώ.

11
Υπέρογκα ποσά που αγγίζουν τα 6.000 ευρώ, καταβάλουν όσοι προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη

Είδος πολυτελείας η υπεράσπιση

Βεβήλωσαν με ακαθαρσίες τον Ιερό Ναό 
του Αγ. Κωνσταντίνου Ναυπλίου

Έξω φρενών έκανε τους κατοί-
κους του Ναυπλίου ένα περιστα-
τικό που σημειώθηκε πριν λίγες 
ημέρες, όταν αντίκρισαν προ-
σκυνητές και περαστικοί λερω-
μένο με ακαθαρσίες τον ναό των 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
στο Νέο Βυζάντιο Ναυπλίου! 
Η νεωκόρος της εκκλησίας έμει-
νε άφωνη όταν πήγε να ανοίξει 
την εκκλησία και βρήκε τον προ-
αύλιο χώρο, τους τοίχους, την εί-
σοδο ακόμα και τα σκαλοπάτια 
πασαλειμμένα με ακαθαρσίες 
κάθε είδους.
Οι άγνωστοι ιερόσυλοι είχαν 
πετάξει στους τοίχους του ναού 
ως και …γλυκά, ενώ ο χώρος 
ήταν γεμάτος με βρώμικα παλιό-
χαρτα. Οι υπεύθυνοι του ναού 
ειδοποίησαν την αστυνομία η 
οποία διενεργεί έρευνες για τον 

εντοπισμό των δραστών και 
την σύλληψή τους, οι οποίες 
στρέφονται σε αγνώστους που 
συγκεντρώνονται κάθε βράδυ 
στην πλατεία της εκκλησίας και 
συχνά προκαλούν επεισόδια και 
ζημιές στον ναό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι «έχει 
μπει στο μάτι» περιέργων επι-
σκεπτών η άψογη λειτουργικό-
τητα του ιερού ναού, την οποία 
μεριμνά και φροντίζει ο ιερέας 
π. Γ. Φρίμης και το άξιο εκκλη-
σιαστικό συμβούλιο. Επίσης 
στο στόχαστρο έχει μπει και το 
πλούσιο κοινωνικό έργο που 
εκτελούν στην ενορία, αφού 
κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα 
δεκάδες φτωχοί της ενορίας 
ανακουφίζονται με κάποιο όχι 
ευκαταφρόνητο βοήθημα.  

Κ.Κ.
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Ποιά «Ελλάδα» χάνεται;
  Η φιλοσοφία (;) μιας άνομης επιτυχίας που επικράτησε επί 

40 χρόνια έχει τώρα αντικατασταθεί από τη μελαγχολία (;) 

της βέβαιης αποτυχίας. Δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ ο κρισ-

έλληνας (προσοχή: όχι ο πρώην κροισο-έλληνας) στο να θέσει 

κανόνες στην ιδιωτική και δημόσια ζωή του όσο στο να βρει 

άλλα απερπάτητα μονοπάτια παρανομίας.

Κανένα «πάθημα» δεν γίνεται «μάθημα» γιατί ουδείς κόπτεται 

να είναι λευκός ή καθαρός, υπεραπασχολούμενος «πώς θα 

την βγάλει καθαρή» για να συνεχίσει να 

κάνει τα ίδια.

«Ποίαν χρείαν» έχουμε θεσμών και νόμων 

ότι η μεν σωτηρία θα έλθει «άνωθεν», ο δε 

συμψηφισμός παρ-ανομιών θα επιτευχθεί 

«κάτωθεν».

Γύρω – γύρω όλοι και στη μέση το Κράτος 

(που ακόμα κι αν πάει να «εκσυγχρονισθεί» πάντοτε βρίσκου-

με ευκαιρία να το επαναφέρουμε στην .. παλαιάν τάξιν πελα-

τειακών σχέσεων).

Δημοκρατία αλά καρτ και νομοθεσία με το κομμάτι: κλασσική 

περίπτωση θεσμικής απορρύθμισης και πολιτικής παρακμής.

Εγκλωβισμένοι άπαντες στο φαύλο κύκλο του «να αλλάξου-

νε τα πράγματα αλλά να μην αλλάξουμε εμείς», αναζητούμε 

εναγωνίως παραισθησιογόνα μιας χρήσης (Προεδρολογία, 

Αμφίπολη).

Πώς να προτείνεις λύσεις όταν ο άλλος δεν θέλει να δει το 

πρόβλημα;

Πολιτικοί σεισμοί και κοινωνικοί μετασεισμοί δεν θα μας αφυ-

πνίσουν γιατί δεν ενδιαφερόμαστε για την Ελλάδα που έρχε-

ται. Υπερασπιζόμαστε μετά μανίας την Ελλάδα που χάσαμε, 

δηλαδή την Ελλαδίτσα του καθενός κι όχι την Ελλάδα όλων.

Έντεκα εκατομμύρια Ελλαδίτσες μήπως είναι πολλές για να τις 

αντέξει μια και μόνον Ελλάδα (και μάλιστα σε κρίση);

16.9.2014
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Του Γιάννη 
Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογί-
ας στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών

Ο δήμος Ναυπλίου, επιτέλους αποφάσισε να επισκευάσει το ρολόι της πόλης

Και πάλι θα σημάνη, 
με διαμαντένια τη λαλιά, μια μέρα
Σε εξαιρετικά σημαντική απόφαση προχώρησε 
το δημοτικό συμβούλιο Ναυπλίου, που αφορά 
μια παρέμβαση περισσότερο ίσως σημαντική 
από μεγαλεπίβολα έργα…
Στην τελευταία συνεδρίαση αποφασίστηκε επιτέλους 
να ξαναλειτουργήσει το Ρολόι της πόλης, που τα τε-
λευταία χρόνια έχει σταματήσει. Σε πρώτη φάση θα 
γίνει ο ηλεκτροφωτισμός. Το ζήτημα βέβαια είναι να 
βρεθεί και ο κατάλληλος τεχνίτης, αφού απ΄ όταν πέ-
θανε ο τελευταίος  που ήξερε να επισκευάζει τον πο-
λύπλοκο μηχανισμό, το ρολόι έπαψε να χτυπά. 
Το θέμα αυτό εδώ και αρκετά χρόνια συζητείται στο 
Ναύπλιο, χωρίς όμως να δώσει ο δήμος την πρέπου-
σα σημασία. Το θέμα κατάφερε να επαναφέρει στην 
επικαιρότητα ο φοιτητής Τάκης Τούμπας  μέσω του 
ίντερνετ και το «έπιασε» ο Σύμβουλος της Δημοτι-
κής Κοινότητας Ναυπλίου Γιάννης Μακρής, ο οποίος 
το προώθησε στο δημοστικό συμβούλιο. Μάλιστα η 
απόφαση ήταν ομόφωνη ! 
Το ρολόι της πόλης «κουβαλάει μεγάλη ιστορία στην 
πλάτη του»… Είχε έλθει από την Βαυαρία και είχε 
αγοραστεί από τον Όθωνα.
Στις 3/5/1944 ανατινάχθηκε  από τους Γερμανούς 
γιατί εμπόδιζε ένα πυροβόλο που είχαν τοποθετήσει 
στην Ακροναυπλία. Ο Μηχανισμός του φυλάχτηκε 
μετά από την ανατίναξη στο δημαρχείο Ναυπλίου.
Το κτήριο κατασκευάστηκε ξανά από τον δήμο 
το1949. Στις 14 Σεπτέμβριου εκείνης της χρονιάς στις 
5.00 το απόγευμα ξαναχτύπησε για πρώτη φορά.
Με την ιστορία του ρολογιού συνδέεται το ποίημα 
του τότε γραμματέα του δήμου Εμ. Τερζάκη που 
γράφτηκε λίγο μετά την ανατίναξη και δημοσιεύτηκε 
στην Εφημερίδα ΣΥΝΤΑΓΜΑ, όταν επανατοποθετή-
θηκε στη θέση του το ρολόι. Η εφημερίδα προλόγησε 
το ποίημα ως εξής:
«Το ανωτέρω ωραιότατον και συγκινητικώτατον ποί-
ημα ενεπνεύσθη και έγραψε κατά την ημέραν της 
ανατινάξεως του Ωρολογίου ό φίλος μας κ. Μανώλης 
Τερζάκης Γεν. Γραμματεύς του Δήμου.
Επί τη επαναλειτουργία του Ωρολογίου παρακληθείς 
ό κ. Τερζάκης επέτρεψε την δημοσίευσιν του ποιή-
ματος αυτού, το όποιον αποτελεί εν των ωραιότατων 
ποιημάτων του των κοσμούντων την ανέκδοτον συλ-
λογήν του «Ναυπλιάς».

ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
Μαζί μέ τόν Απρίλι ξεψυχά
ή σιδερένια ή καρδιά
της πόλεως : Το Ρολόι ! 

Ακούστε Το, στερνή φορά. 
Και βάλτε μοιρολόι  

—Τώχε φερμένα άπ’ τη Φραγκιά   
τότες, τα χρόνια τα παλιά, 
του Όθωνα ή χρυσή καρδιά 
και χώχε στήσει στοργικά       
στην πιο ψηλή την τάπια 
του Ίτς Καλέ, για να χτυπά 
σε Κάστρα Βενετσάνικα 
αλλά και σε Παλάτια ! 

Για να χτυπά μελωδικά 
κι’ ατέλειωτα τις Ώρες, 
τις ώρες που δεν στέκονται 
κι’ αμείλιχτα περνούνε 
και στο πιο μεγάλο Άρχοντα 
το τέλος του μηνούνε! 

Απ’ το 34 ως το 44 έζησε 
μιλώντας ασημένια,
σε Χειμωνάδες Εθνικούς,

σε Καταχνιές, σε Μπόρες.

Μα και σε Τρισκαλόκαιρα
σε ώρες Αναστάσεως
σε Λευτεριάς τις ώρες !

Εσήμανε ολοήμερα και
το Εξήντα Δύο,
εσήμανε Ενενήντα Έφτά,
εσήμανε Χρυσά.
Δώδεκα Δέκα Τρία.
Εσήμανε  Δέκα Όχτώ
εσήμανε το Είκοσι
και το Είκοσι Δύο!
Εσήμανε Σαράντα
και το Σαράντα Τέσσερα...

Και πάλι θα σημάνη,
με διαμαντένια τη λαλιά
μια μέρα ! Στην Ελευθεριά !

3-5-44   EMM. ΤΕΡΖΑΚΗΣ

 Το ρολόι πριν ανατιναχτεί 
από τους Γερμανούς
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ΒΕΛΛΙΝΗ 5, ΝΑΥΠΛΙΟ, τηλ. 27520 22257
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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 
 

Ο Νίκος Καβουκίδης και η Camera Zizanio κοντά στους νέους δημιουργούς

Μια ταινία μικρού μήκους 
για το Ναύπλιο

Walking in old town
Ένα ξεχωριστό Video προβάλει το Ναύ-
πλιο τις τελευταίες ημέρες στο Youtube. Το 
Walking in old town-Nafplio δημιουργήθηκε 
από τον Γιάννη Μητροβγένη, με πρωταγωνί-
στρια τη Νατάσσα Αλεξοπούλου.
Το σενάριο θέλει την πρωταγωνίστρια να κά-
νει διακοπές στην Παλιά Πόλη. Η πρώτη της 
σκέψη μόλις ξυπνά είναι να ρίξει μια πρόχει-
ρη ματιά στον χάρτη και αμέσως ξεκινά την 
…περιπλάνησή της.
Η Νατάσσα Αλεξοπούλου υποδύεται μια ξαν-
θιά όμορφη νεαρή γυναίκα, η οποία ξεκινά 
μόνη τον περίπατό της από τα Πέντε Αδέρ-
φια, κατεβαίνει στον παλιό Ναυτικό Όμιλο και 
στον Φάρο, περιπλανιέται στα σοκάκια της 
παλιάς πόλης, στην Πλατεία Συντάγματος, 
γενικά παντού.  

Σε μια κατάμεστη αίθουσα του Συλλόγου 
Αργείων Ο ΔΑΝΑΟΣ, στο Άργος, πραγ-
ματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Οκτω-
βρίου 2014, η πρεμιέρα της ταινίας των 
παιδιών του 1ου ΕΠΑΛ Άργους «Γκόλφω».

Μια ταινία που δημιουργήθηκε στα 
πλαίσια του βραβείου «Νίκος Καβουκί-
δης» που έχει καθιερώσει από το 2012 η 
Camera Zizanio.
Ο βετεράνος διευθυντής φωτογραφίας, 
που τρέφει μια ιδιαίτερη αγάπη στους 
νέους, προσφέρει κάθε χρόνο τη δυνα-
τότητα σε ένα νεαρό δημιουργό, ομάδα 
ή σχολείο, που διακρίνεται στην Camera 
Zizanio, τη δυνατότητα να γυρίσει την 
επόμενη ταινία του με επαγγελματικές 
προδιαγραφές.
Η εμπειρία από το γύρισμα της «Γκόλ-
φω» με τα παιδιά του ΕΠΑΛ ενθουσίασε 
το Νίκο Καβουκίδη σε σημείο να δηλώ-
σει, στην εκδήλωση της Παρασκευής, ότι 
όποτε και όσες φορές του το ζητήσουν, 
ανεξάρτητα από βραβείο, θα κατέβει και 
πάλι με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό 
για να τους βοηθήσει στις επόμενες ται-

νίες τους.
Τα γυρίσματα της «Γκόλφω», που αποτε-
λεί μια διασκευή του γνωστού έργου του 
Σπυρίδωνος Περεσιάδη, τέλειωσαν πέρυ-
σι το Μάιο. Η καθυστερημένη πρεμιέρα 
της ταινίας, όπως εξήγησε ο επικεφαλής 
αυτής δραστηριότης των μαθητών του 
ΕΠΑΛ, Νίκος Πιστεύος, οφείλεται στην 
αναστάτωση που προκλήθηκε στο σχο-
λείο από την απόφαση του υπουργείου 
να καταργήσει ολόκληρα τμήματα, με 
αποτέλεσμα τη συρρίκνωσή του κατά 
25% περίπου.
Στο γεγονός ότι οι πολιτικές λιτότητας 
που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση και 
αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στη 
δημιουργική έκφραση των νέων ανα-
φέρθηκε ο καλλιτεχνικός διευθυντής 
της Camera Zizanio. Ειδικά για το ΕΠΑΛ 
Άργους είπε ότι θα έπρεπε να αποτελεί 
παράδειγμα προς μίμηση και να τύχει με-
γάλης υποστήριξης.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τα παρα-
τεταμένα χειροκροτήματα που συνόδε-
ψαν τους τίτλους τέλους της ταινίας με τα 
ονόματα των συντελεστών, μαθητών και 

εκπαιδευτικών, καθώς και αυτών που βο-
ήθησαν αποτελεσματικά όπως το Λύκειο 
Ελληνίδων Άργους.
Ποιος θα είναι ο επόμενος αποδέκτης 
του βραβείου «Νίκος Καβουκίδης»; Θα 
το μάθουμε στην τελετή λήξης του 17ου 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας και 
της 14ης Camera Zizanio στις 6 Δεκεμβρί-
ου 2014.

Ωδείο – πολυχώρος 
Δίεσις 

Το Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού Δίεσις, 
Άργους ανακοινώνει και φέτος τις δραστηρι-
ότητες του εντάσσοντας σ αυτές και το ΝΕΟ 
του πολυχώρο. Πρόκειται για μια αίθουσα 
χωρητικότητας 80 ατόμων (καθήμενων), 100 
ορθίων. 
Στον υπέροχο χώρο του ωδείου ΔΙΕΣΙΣ στην 
οδό Αγγελή Μπόμπου και Μυστακοπούλου 
λειτουργούν και φέτος τμήματα εκμάθησης 
μουσικών οργάνων, καθώς και τμήμα χορω-
δίας. Καταξιωμένοι μουσικοί – καθηγητές 
μουσικής διδάσκουν και φέτος διατηρώντας 
το υψηλό επίπεδο στις σπουδές της μουσικής 
παιδείας.
Εκτός από τη μουσική φέτος εντάσσονται 
στο δυναμικό του ωδείου νέα γνωστικά αντι-
κείμενα, όπως οι εικαστικές τέχνες, η τέχνη 
του λόγου, ο παραδοσιακός χορός, η μουσική 
προπαιδεία και η δημιουργική απασχόληση.
Στο Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού ΔΙΕΣΙΣ 
διδάσκονται (εκτός από τα μαθήματα του 
ωδείου): ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ (ενηλίκων) - Κύκλος 
Α’ (δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία). 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ (για παιδιά από 7 έως 16 ετών). 
ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ από το Γιάννη Μεγαλακά-
κη (δε χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία). Η 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ - Κύκλος 
Α’ - Εφαρμογές: Εκπαίδευση-Εργασιακό πε-
ριβάλλον - Καθημερινή ζωή  (για ενήλικες). 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ - Κύκλος Α’ - Αφή-
γηση και δημιουργική γραφή (για ενήλικες). 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (για παιδιά 
από 4 ετών έως 7 ετών).
Επίσης ο πολυχώρος ΔΙΕΣΙΣ μπορεί να πα-
ραχωρηθεί για: ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΤΙ / ΠΑΡΤΙ ΓΕ-
ΝΕΘΛΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟ-
ΓΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ. ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ. BAR THEATER. 
STAND UP COMEDY. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑ-
ΡΙΑ-ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ. 
ΠΡΟΒΟΛΕΣ. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΙ-
ΚΑΣΤΙΚΩΝ. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο του 
ΔΙΕΣΙΣ ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  ΙΑΤΡΕΊΟ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ FRCS GLAGOW

Πρότυπο ιατρείο αρτηριακών φλεβικών παθήσεων, 
αγγειακή ενδαγγειακή χειρουργική

laser-σκληροθεραπεία φλεβών ευρυαγγειών 

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

Πέμπτη 5-9μμ κατόπιν ραντεβού

Στείλτε τις  φωτογραφίες σας για να δημοσιευτούν
Στείλτε από τις φωτογραφίες σας, αυτές που θεωρείτε σημαντικές και εν-
διαφέρουσες, μαζί ένα δικό σας σχόλιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
anagnostispe@hotmail.com, γράφοντας στο θέμα του μηνύματος: «Η φωτο-
γραφία μου» . Οι καλύτερες θα δημοσιεύονται στην έντυπη και στην ηλε-
κτρονική έκδοση.

Όπου παλιά πόρτα και μια γάτα!
Νίκος Αντωνόπουλος

Κοινωνικά

Νέα φιλόλογος καθηγήτρια
Η κα Δήμητρα Βασ. Βασιλοπούλου, κόρη του γνωστού ιατρού Παθολόγου και 
δημοτικού συμβούλου Βασίλη Βασιλόπουλου, ύστερα από 4ετή φοίτηση στη 
Φιλοσοφική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ορκίστηκε 
τη Δευτέρα 20/10/2014, ενώπιον της Συγκλήτου του Ιδρύματος και έλαβε το 
πτυχίο της - μαζί με άλλους νέους και νέες - με βαθμό Λίαν Καλώς, ήτοι 8½.
Ο «α» εύχεται στη νέα επιστημόνισσα καλή σταδιοδρομία, στους δε γονείς της 
να τους ζήσει και καλή αποκατάσταση.

Συγχαρητήρια
Την αγαπημένη μας φίλη και συμμαθήτρια Δήμητρα Βασ. Βασιλόπουλου, 
που έλαβε το πτυχίο της Φιλολόγου καθηγήτριας με βαθμό Λίαν Καλώς, τη 
συγχαίρουμε θερμότατα και της ευχόμεθα καλή σταδιοδρομία.
Οι συμμαθητές της και συμμαθήτριες Γιώργος και Κώστας - Κατερίνα και 
Ειρήνη.

Κ.Κ.

Ικανοποίηση
Την μεγαλύτερη ικανοποίηση ένοιωσαν 
ο Νικόλας Κορολής και η Ματίνα Θεο-
δωροπούλου, όταν αντίκρυσαν τους 
πίνακες που δημιούργησαν αφιλοκερ-
δώς, να κοσμούν τους τοίχους της παι-
διατρικής κλινικής των νοσοκομείων 
Ναυπλίου και Άργους.
Πρόκειται για έξι εκπληκτικές παρα-
στάσεις σε μουσαμά, οι οποίες μάλιστα 
πριν παραδοθούν στο νοσοκομείο εί-
χαν παρουσιαστεί στον Μεγάλο Δρόμο. 

Παρουσίαση του βιβλίου για τον στρατηγό 
Βασίλειο Βραχνό στο Βουλευτικό

Το βιβλίο για τον στρατηγό Βασίλειο 
(Βάσσο) Βραχνό «Η δράση της 1ης Σιδη-
ράς Μεραρχίας Λαρίσης στον Ελληνοϊτα-
λικό πόλεμο 1940-41» παρουσιάστηκε 
την περασμένη Δευτέρα στην αίθουσα 
του Βουλευτικού στο Ναύπλιο. Διορ-
γανωτές της εκδήλωσης ήταν ο Δήμος 
Ναυπλιέων, ο ΔΟΠΠΑΤ, ο εκδοτικός 
οίκος ΕΡΩΔΙΟ και η οικογένεια του Βα-
σιλείου (Βάσσου) Βραχνού. Κεντρικός 
ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο βουλευ-
τής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.
Ο Βασίλειος Βραχνός γεννήθηκε στο 
Ναύπλιο το 1887. Σπούδασε νομικά στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και πήρε μέρος 
σε όλους τους πολέμους από το 1912 
μέχρι το 1922(Βαλκανικός πόλεμος, Ά 
Παγκόσμιος, Μκρασιατική εκστρατεία). 
Όπως αναφέρεται σε στρατιωτικά χρονι-
κά, στις 03:15 της 28ης Οκτωβρίου 1940 
ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, Ιωάννης 
Μεταξάς, απέρριψε το τελεσίγραφο που 
του επέδωσε ο πρεσβευτής της Ρώμης 
στην Αθήνα. Στις 05:30 τα Ιταλικά στρα-
τεύματα παραβίασαν την ελληνοαλβα-
νική μεθόριο. Η Αθήνα διέταξε γενική 
επιστράτευση και η χώρα κηρύχθηκε 
σε κατάσταση πολιορκίας. Το ΓΕΣ απο-
φάσισε την εσπευσμένη αποστολή των 
σταδιακώς επιστρατευμένων μονάδων 
προς απόφραξη των κύριων διαβάσεων 
της Πίνδου οι οποίες οδηγούσαν στα 

Γρεβενά και στο Μέτσοβο. Αργότερα θα 
επιδιωκόταν η απώθηση τοῦ εχθρού από 
το πάτριο έδαφος και αν ήταν δυνατό η 
πλήρης εκμηδένισή του. Διοικητής της 
1ης Μεραρχίας ήταν ο υποστράτηγος 
Βασίλειος Βραχνός η οποία και συνέβα-
λε στην ήττα της Μεραρχίας Αλπινιστών 
Τζούλια. Στη διάρκεια της Κατοχής ήταν 
ένας από τους ιδρυτές της αντιστασια-
κής οργάνωσης «Άγνωστος Μεραρχία». 
Συνελήφθη και εκτοπίστηκε πρώτα στην 
Ιταλία και μετά στη Γερμανία. Απελευθε-
ρώθηκε το 1945. Το 1946 προήχθη σε 
αντιστράτηγο και το 1948 αποστρατεύ-
τηκε. Εξελέγη βουλευτής το 1951 και το 
1952. Το 1954 ο πρωθυπουργός Αλέξαν-
δρος Παπάγος τον διόρισε υφυπουργό 
Εξωτερικών. Πέθανε στην Αθήνα το 1971. 
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Δεν ξέρω αν θυμάστε τι σας είχα γράψει πέρσι για 
την ημέρα. Αν δεν θυμάστε, θα το βρείτε στο φύλλο 
της εφημερίδας υπ. αριθ. 729 στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση του Αναγνώστη Πελοποννήσου (www.
anagnostis.org) στην αναζήτηση τεύχους, για να 
μην σας γράφω πάλι τα ίδια.

Πέρσι λοιπόν σας είχα γράψει για το έπος του 
’40, ηρωικά πράγματα και ήταν όλα αλήθειες. 
Σήμερα λέω να σας γράψω ρεαλιστικά πράγματα. 
Πάλι αλήθειες θα διαβάσετε. Θα ψάξουμε να 
βρούμε γιατί μπλέξαμε εμείς σ’ αυτόν τον πόλεμο, 
αν μπορούσαμε να τον έχουμε αποφύγει κι αν 
δεν μπορούσαμε, να βρούμε, με ρεαλισμό, τι θα 
έπρεπε να είχαμε κάνει. Και επειδή πιστεύω ότι 
τα κεφάλαια της ιστορίας δεν είναι ανεξάρτητα, 
αλλά όλα είναι μια συνέχεια, θα αρχίσουμε από 
παλιότερα, από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο λοιπόν πολεμήσαμε 
στο πλευρό των συμμάχων 
μας και εναντίον των 
Γερμανών. Αν και 
εξαντλημένος ο στρατός 
μας, από τους πολέμους 
του ’12-’13, πολεμήσαμε 
στον πόλεμο των δύο 
συγγενών: Γεωργίου Ε΄  
βασιλιά της Αγγλίας και 
Γουλιέλμου Β΄ κάιζερ 
της Γερμανίας, (θείος κι 
ανεψιός). Η Τουρκία πήρε 
μέρος στον πόλεμο αυτόν 
με το μέρος της Γερμανίας.

Ο Μεγάλος Πόλεμος, όπως 
τον χαρακτήρισαν τότε, 
τελείωσε το 1918. Από την επόμενη χρονιά οι… 
σύμμαχοί μας, η Αντάντ δηλαδή, (πλην Ρωσίας, 
που προσπαθούσε να παγιώσει την Οκτωβριανή 
Επανάσταση σε όλο εκείνο το αχανές κράτος,) 
άρχισαν να εξοπλίζουν τους Τούρκους και, κάνα-
δυο χρόνια αργότερα, έβαλαν τον Κεμάλ και 
τους Τσέτες του να κόβουν μύτες κι αυτιά στην 
Μικρασία και εξαφάνισαν το ελληνικό στοιχείο 
απ’ την περιοχή, φορτώνοντάς μας με περίπου 
1.500.000 πρόσφυγες, που ξεριζώθηκαν απ’ τις 
προαιώνιες εστίες τους. Οι θυσίες της Ελλάδος 
κατά τον Α΄ ΠΠ είχαν ξεχαστεί.

Ερώτηση κρίσεως τώρα: Όταν ξέσπασε ο Β΄ ΠΠ τι 
έπρεπε να κάνουμε; Να ξαναπάμε με τους άφιλους 
εγκληματίες; Δεν θα το ’κανα ποτέ! Έπρεπε να 
φροντίσουμε να μην πάρουμε μέρος σ’ έναν πόλεμο 
που δεν μας αφορούσε. Κι αν δεν τα καταφέρναμε 

να κρατηθούμε ουδέτεροι, άλλη οδό έπρεπε ν’ 
ακολουθήσουμε. Οι Άγγλοι όμως, που ήξεραν τι 
είχε γίνει αμέσως μετά τον Α΄ ΠΠ, προέβλεψαν 
την αντίδρασή μας και, λαβόντες αφορμή απ’ τον 
τορπιλισμό του εύδρομου «Έλλη», στο λιμάνι 
της Τήνου, ανήμερα τον 15αύγουστο του ’40, 
πρότειναν να στείλουν εκστρατευτικό σώμα στην 
Ελλάδα, που δεν ήταν σε πόλεμο τότε, για να μας 
προστατεύσουν τάχα. Έστειλαν δύο μεραρχίες, 
αντί για δέκα που είχε προτείνει ο Μεταξάς. Μια 
ενέργεια που άναψε τα λαμπάκια των Γερμανών 
και έγιναν, μέσω της πρεσβείας τους στην Αθήνα, 
διαβήματα, για να διώξουμε τον αγγλικό στρατό απ’ 
τα χώματά μας. Δίκιο είχαν! Δεν είχαν τίποτα μαζί 
μας, αλλά οι Άγγλοι ήταν εχθροί τους. Παρά το ότι 
ο Ιω. Μεταξάς ήταν σπουδαγμένος στην Γερμανία 
και, αν τον άφηναν ελεύθερο ν’ αποφασίζει, κάτι θα 
κατάφερνε, με πρωτοβουλία του βασιλιά Γεωργίου 
Β΄ ο αγγλικός στρατός παρέμεινε. Ο Μεταξάς 
προσπαθούσε να φέρει μια ισορροπία με τους 

αντιμαχόμενους, 
πράγμα που δεν 
κατάφερε στο 
τέλος. Ήταν κι 
εκείνη η Ιταλία 
που, με τις συνεχείς 
οχλήσεις της, 
έκανε τα πράγματα 
χειρότερα, με 
αποκορύφωνα το 
τελεσίγραφό της 
28ης Οκτωβρίου, 
ένα τελεσίγραφο, 
που μόνο κοινωνία 
δούλων θα 
μπορούσε να 
αποδεχτεί. Φυσικά 

ο Μεταξάς δεν το αποδέχτηκε και μπήκαμε στον 
πόλεμο στο πλευρό των… συμμάχων μας, που μας 
είχαν ρίξει το 1922 και θα το επαναλάμβαναν το 
1944. Που δεν το ξέραμε τότε, αλλά με λίγο μυαλό 
και γνώση ιστορίας, δεν θα ήταν δύσκολο να το 
μαντέψουμε.

Αν έπρεπε να μπούμε στον πόλεμο, θα έπρεπε να 
μπούμε στο πλευρό των Γερμανών. Μας είχαν 
ρημάξει οι σύμμαχοί του Α΄ ΠΠ, ας δοκιμάζαμε 
και κάτι άλλο το 1940! Τι είχαμε να χάσουμε 
δηλαδή; Εκτός από 5 χρόνια εμφύλιο σπαραγμό, 
που πολλούς ορφάνεψε τότε και πολλούς έδιωξε 
σε άλλες χώρες του παραπετάσματος. Για να 
καταλάβω κι εγώ, η Ιταλία τι έχασε; Ή η Γερμανία; 
Θα μου πείτε τώρα ότι για περίπου 45 χρόνια ήταν 
διηρημένη στα δύο. Ναι, αλλά τώρα είναι ενιαία 
πάλι. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι και η Κύπρος είναι 

δυο κομμάτια για πάνω από 40 χρόνια και δεν 
άρχισε ποτέ κανέναν παγκόσμιο πόλεμο! Μπορεί 
να είχαμε μείνει υπό κομμουνιστικό καθεστώς για 
κοντά 50 χρόνια, αν και δεν πιστεύω ότι ο Τσόρτσιλ 
θα άφηνε τους Σοβιετικούς να κατέβουν στην 
Μεσόγειο, που θεωρούσε δική τους θάλασσα. Τα 
κομμουνιστικά καθεστώτα κατέπεσαν εκεί γύρω 
στο ’92, με την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, ενώ τα 
δικά μας αριστερά κόμματα, (κόκκινα ή ροζέ,) μας 
παιδεύουν ακόμη με την… παντογνωσία τους και 
την δικαιολογία ότι δεν έχουν ποτέ κυβερνήσει. 
Αυτές είναι ιδέες που τις έχει ο παππούς μου από 
πολύ παλιά και, όταν τον έβαλαν να εκφωνήσει τον 
πανηγυρικό για την 28η Οκτωβρίου στο σχολείο, 
–στην Γ΄ Γυμνασίου ήταν τότε,– αυτά τους είπε και 
θεωρήθηκαν προδοτικά και ήθελαν να τον πετάξουν 
δια παντός απ’ όλα τα γυμνάσια.
Όταν σε βαράει κάποιος, σε μειώνει, σε 
καταστρέφει, γνώμη μου είναι ότι δεν ξαναπάς μαζί 
του. Να κάνεις τι; Να υποστείς και πάλι τα ίδια; 
Οι Άγγλοι είχαν συμφέροντα να υπερασπιστούν 
στην Ελλάδα: Συμμαχίες, δάνεια που έπρεπε να 
αποπληρωθούν κλπ και έκαναν ο,τι έκαναν εις 
βάρος μας, αρχίζοντας απ’ τον απελευθερωτικό 
αγώνα του 1821 και μετέπειτα τον Καποδίστρια, 
(κάποιος τον δολοφόνησε, έτσι δεν είναι; Ε, αν 
δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν, ας δώσουν στη 
δημοσιότητα τα σχετικά αρχεία του Foreign 
Office, που είναι απόρρητα απ’ το 1831,) για να 
μας έχουν πάντα του χεριού τους. Οι Γερμανοί 
δεν είχαν συμφέροντα στην Ελλάδα. Με εκείνους 
έπρεπε να πάμε λοιπόν και να εγκαταλείψουμε τις 
προδοτικές συμμαχίες. Παραμείναμε όμως πιστοί 
στα πατροπαράδοτα και την πατήσαμε! Γνώμη 
μου είναι αυτή και δεν είστε υποχρεωμένοι να 
την ασπαστείτε. Πατάει κάπου σταθερά η γνώμη 
μου όμως, όχι σαν των άλλων και αυτού που 
ακολουθήσαμε.

Με το ηλίθιο τελεσίγραφο της Ιταλίας, 
αναγκαστήκαμε να πολεμήσουμε και πολεμήσαμε 
τόσο γενναία, που αναγκάσαμε τον Τσόρτσιλ 
να πει: «Μέχρι σήμερα λέγαμε ότι οι Έλληνες 
πολεμούν σαν ήρωες. Από σήμερα θα λέμε ότι οι 
ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες!» Που δοθέντος 
του περίπατου που έβαλε την Ελληνική Ταξιαρχία 
να κάνει από Ιερουσαλήμ μέχρι Αλεξάνδρεια, δεν 
πρέπει να μας χώνευε και πολύ!

Η φίλη σας
Αθηνά

16

Εθνική Γιορτή Και Πάλι
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Του  Χρίστου  Ιωάν. Κώνστα
(Β μέρος)

Ο Γερμανικός στρατός μπαίνο-
ντας στην Ελλάδα δε μετέφερε 
επί τόπου  τις επισιτιστικές του 
υπηρεσίες ούτε τρόφιμα για τη 
σίτιση των στρατιωτών οι οποί-
οι έπρεπε πλέον να σιτίζονται 
σε βάρος των Ελλήνων από την 
εγχώρια παραγωγή. Έτσι, άρχι-
σε η απαλλοτρίωση και συστη-
ματική λεηλασία του εθνικού 
μας πλούτου . Το Μάη του 41 
ολόκληρη η παραγωγή ορυχεί-
ων είχε κλειστεί για τη Γερμα-
νία σε μακροπρόθεσμη βάση.  
Ό,τι  βρέθηκε στις ελληνικές 
αποθήκες κατασχέθηκε και είτε 
μεταφέρθηκε στη Γερμανία είτε 
πέρασε στον έλεγχο των Γερμα-
νώνž κατασχέθηκαν  επίσης όλα 
τα αποθέματα σταφίδας, σύκων, 
ρυζιού, ελαιολάδου, σταριού 
και άλλων τροφίμων. Αποτέλε-
σμα της πολιτικής αυτής ήταν 
να σημειωθεί απότομη πτώση 
της βιομηχανικής παραγωγής, 
αφού τις πρώτες ύλες είχαν αρ-
πάξει οι κατακτητές και μείωση 
της αγροτικής και κτηνοτροφι-
κής παραγωγής από τον πρώτο 
χρόνο της κατοχής. Η έλλειψη 
βασικών μέσων σίτισης άρχι-
σε να γίνεται αισθητή, και από 
το χειμώνα του 41 ο ελληνικός 
λαός κυρίως οι κάτοικοι των 
αστικών κέντρων βρίσκονται σε 
κατάσταση λιμού. Υπολογίζεται 
ότι 300.000 Έλληνες έχασαν τη 

ζωή τους από πείνα1. Στο ληξι-
αρχείο Ναυπλίου υπάρχουν κα-
ταγεγραμμένοι 124 θάνατοι από 
πείνα κατά το διάστημα από 29-
11-1941 μέχρι τον Οκτώβρη του 

44�. Ο πληθωρισμός είναι πια 
ανεξέλεγκτος . Σε ένα χρόνο από 
τον Ιούνιο του 41 έως τον Ιούνιο 
του 42 η τιμή του ψωμιού είχε 
ανέβει από τις 70 δραχμές στις 
2.350, δηλαδή 33 φορές επάνω,  

1   M.Mazower: Στην 
Ελλάδα του Χίτλερ, σελ. 67 
και αναλυτικά για τον λιμό 
στην Ελλάδα από τη σελ. 
49 επ. Εκδόσεις ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΕΙΑ,

το σαπούνι από τις 65 δραχμές 
στις 3.100  και τα ξερά φασόλια 
από τις 90 στις 2.900. Επειδή το 
χαρτονόμισμα έχανε την αξία 
του λόγω του πληθωρισμού και 
η μεταφορά νέων χαρτονομι-
σμάτων από την Αθήνα ήταν και 
δύσκολη και επικίνδυνη γιατί οι 
Γερμανοί περίμεναν έξω από τα 
λιθογραφεία και άρπαζαν νωπά 
ακόμη τα τραπεζογραμμάτια, 
η Τράπεζα της Ελλάδας  για να 
αντιμετωπίσει την κατάστα-
ση χορήγησε την άδεια στην 
τοπική Οικονομική Επιτροπή 
Ναυπλίου να σφραγίζει τραπε-
ζογραμμάτια με νέες πολλή με-
γαλύτερες τιμές. Για να πάρουμε 
μια  γενική έννοια του ύψους 
του πληθωρισμού σημειώνουμε 
ότι τον Σεπτέμβριο του 44 τρα-
πεζογραμμάτια των 5.000 δραχ-
μών τα επεσήμανε η επιτροπή 
για να κυκλοφορήσουν με ονο-
μαστική αξία 500.000.000 δραχ-

μών2. Το νόμισμα έπαψε πλέον 
να αποτελεί μέσο πληρωμής και 
οι συναλλαγές γίνονταν με τον 
αρχέγονο τρόπο της ανταλλα-
γής. Έρχονταν οι Λιγουριάτες 
στο χωριό και αντάλλασαν μία 
οκά λάδι με μία οκά σιτάρι. Ο 
κόσμος των πόλεων μετέφε-
ρε στα χωριά τα πράγματα του 

2 
 Θ.Δ.Πανταζόπουλου: Η 
ταμειακή στενότης στο 
Ναύπλιον κατά την κατοχή 
και η έκδοσις τοπικού 
νομίσματος, Ναύπλιον 
1945 και Αθήνα 1963,

νοικοκυριού του και τα αντάλ-
λασαν με τρόφιμα. Το Μάη που 
θερίζαμε τα γεννήματα γυναίκες 
με τα παιδιά τους εμφανίστηκαν 
στα χωράφια και ακολουθού-
σαν τους θεριστές  μαζεύοντας 
τα σκόρπια στάχια σταριού που 
ξέφευγαν από τα χειρόβολα, 
ήσαν οι περίφημες «σταχομα-
ζώχτρες». Στο χωριό μας λίγοι 
πείνασαν, αλλά κανένας δεν πέ-
θανε από ασιτίαž εκτός από τις 
συνηθισμένες παραγωγές σπεί-
ραμε ρεβίθια και φακές και κάθε 
σπίτι αύξησε τον αριθμό των 
οικόσιτων προβάτων και κατσι-
κιών. Φάρμακα δεν υπήρχαν και 
η αντιμετώπιση των ασθενει-
ών γινόταν με ιδιοσκευάσματα, 
όταν ήταν μπορετό. Γεμίσαμε 
ψώρα, που αντιμετωπίσαμε με 
αλοιφή από θειάφι και λάδι, ενώ 
η ελονοσία μας τάραξεž ακόμη 
θυμάμαι τα ρίγη όταν ανέβαινε 
ο πυρετός. Σχετικά με τις άλλες 
επικίνδυνες ασθένειες αν ήσουν 
τυχερός μπορούσες να σωθείς. 
Εδώ θα πρέπει να μνημονεύσου-
με την προσφορά του γιατρού 
Βασιλείου, που έτρεχε όπου τον 
καλούσαν.
Στις 27 Σεπτεμβρίου 1941 
ιδρύεται η κορυφαία απελευ-
θερωτική οργάνωση , το Εθνι-
κό  Απελευθερωτικό Μέτωπο 
(Ε.Α.Μ.). Το πρακτικό ίδρυσης 
υπόγραψαν το Κομμουνιστικό 
Κόμμα Ελλάδας, το Σοσιαλι-
στικό Κόμμα Ελλάδας, η Ένω-
ση Λαϊκής Δημοκρατίας και το 

Αγροτικό Κόμματος Ελλάδας3. 

3  Λευτέρη  Αποστόλου: 

Το ΕΑΜ απλώθηκε πολύ γρή-
γορα σε ολόκληρη την Ελλάδα 
και συνέβαλε αποφασιστικά 
τόσο στην επιβίωση του ελλη-
νικού λαού σε όλη τη διάρκεια 
της Γερμανικής κατοχής όσο και 
στην απελευθέρωση της χώρας 
από τον ξενικό ζυγό. Αργότερα 
στις αρχές Ιανουαρίου του 1942 
ιδρύθηκε το στρατιωτικό σκέ-
λος του ΕΑΜ, ο Ελληνικός Λαϊ-
κός Απελευθερωτικός Στρατός, 
ο θρυλικός Ε.Λ.Α.Σ. Σχετικά με 
τη συγκρότηση του ΕΑΜ στην 
Αργολίδα συναντούμε δύο πα-
ράλληλες κινήσεις που συνέπε-
σαν χρονικάž τέλη Οκτωβρίου 
με αρχές Νοεμβρίου του 41 ο 
Βασίλης Λάσκας από το Λου-
τράκι επισκέφθηκε τους αδελ-
φούς Τσετσέκου Σπύρο, Κώστα 
και Βαγγέλη από τα Φίχτια και 
συζήτησαν για την ανάγκη και 
τις δυνατότητες δημιουργίας 
οργανώσεων του ΕΑΜ στην Αρ-

γολίδα4, ενώ ο Πάνος Λιλής από 
το Γκέρμπεσι αναφέρει πως είχε 
συνάντηση για τον ίδιο σκοπό 
στις αρχές του Δεκέμβρη με τον 
Μήτσο Δεμοίρο από το Ανυφί 
και Μιχάλη Μεϊδάνη από το Μά-

νεση και  εκπρόσωπο του ΕΑΜ5. 
Πολύ γρήγορα δημιουργήθηκαν 
οργανώσεις του ΕΑΜ στις πόλεις 
και σε όλα τα χωριά της Αργολί-
δας.
Το καλοκαίρι του 43 οι Γερμανοί 
έκαναν διάφορα έργα άμυνας 
και προστασίας των εγκαταστά-
σεων και του οπλισμού τους στο 
αεροδρόμιο του Άργους και στα 
χωριά που ήσαν εγκατεστημέ-
νοι, όπως στην Πυργέλα, στην Ν. 
Κίο, στην Αγ. Τριάδα και αλλού. 
Για την εκτέλεση των έργων  με 
απόφαση του Νομάρχη είχε κα-
θοριστεί ένας αριθμός εργατών 

«Το ξεκίνημα του ΕΑΜ», έκδοση 
«Ενωμένη Εθνική Αντίσταση 1941- 
1944», Αθήνα 1982, σελ. 62.
4  Π.Μούτουλα: 
Πελοπόννησος 1940-
45, σελ. 210, Εκδόσεις 
βιβλιόραμα, Αθήνα 2004,
5  Έγγραφη μαρτυρία 
του Π.Λιλή, που βρίσκεται 
στο αρχείο μου,

για κάθε χωριό που έπρεπε να 
πηγαίνει στα έργα κάθε μέρα. 
Το χωριό μας έπρεπε να στέλνει 
κάθε μέρα 17 εργάτες. Η οργά-
νωση του ΕΑΜ του χωριού πήρε 
εντολή να σαμποτάρει την απο-
στολή εργατών. Αντιπροσωπία 
επισκέφθηκε το Νομαρχούντα 
Διευθυντή της Νομαρχίας Γεωρ-
γιάδη και του είπε να μη στείλει 
αυτοκίνητο στη Μιδέα γιατί οι 
άνδρες έχουν προσβληθεί από 
ψώρα και σταφυλόκοκκο. Μετά 
από απειλές του Νομάρχη και 
εμμονή των χωριανών μας η Νο-
μαρχία συμφώνησε και έστειλε 
το νομίατρο στο χωριό, ο οποίος 
στην έκθεσή του βεβαίωνε πως 
οι κάτοικοι κατά ποσοστό 70% 
έχουν προσβληθεί από ψώρα 
και έτσι απαλλάχτηκαν από την 
υποχρέωση της αναγκαστικής 

εργασίας6.  Όμως οι Γερμανοί 
συχνά πυκνά περνούσαν από 
τα χωριά και όποιον άνδρα εύ-
ρισκαν τον έπιαναν και τον οδη-
γούσαν στα έργα. Το αυτοκίνητο 
που μάζευε εργάτες το είχαν 
ονοματίσει «Μπόγια» και με το 
άκουσμα «έρχεται ο Μπόγιας» 
όλοι οι άνδρες εξαφανίζονταν. 
Η οργάνωση του ΕΑΜ  για να 
προλάβει τυχόν ατυχήματα από 
επίσκεψη των Γερμανών στο χω-
ριό είχε τοποθετήσει μόνιμο πα-
ρατηρητήριο στο Παλιόκαστρο 
που ήλεγχε  το δρόμο  πρόσβα-
σης των Γερμανών στο χωριό και 
με το χωνί ειδοποιούσε για την 
κίνηση Γερμανών. Την υπόθεση 
αυτή είχαν αναλάβει νεολαίοι  
που εκ περιτροπής εκτελούσαν  
υπηρεσία παρατηρητηρίου. Οι 
νεώτεροι ίσως να έχετε ακούσει 
για το θρυλικό χωνί. Χρησιμο-
ποιήθηκε για τη μεταφορά της 
φωνής σε μεγαλύτερες αποστά-
σεις  και κυρίως για την εκφώ-
νηση ειδήσεων, ανακοινώσεων, 
συνθημάτων κλπ.

(Συνεχίζεται)

6  Έγγραφη μαρτυρία 
του Π.Λιλή, που βρίσκεται 
στο αρχείο μου,

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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Πρώτος με κλεφτοπόλεμο ο Παναργειακός

Ζακυνθιακός-Παναργειακός 0-1
Δεν έπεισε παρά την νίκη του ο Παναρ-
γειακός πως θα μπορέσει να πρωταγωνι-
στήσει φέτος. Η ομάδα ήταν νωθρή και 
από τύχη και χάρη στην καλή μέρα που 
βρέθηκε ο Κατσαούνης, έφυγε απ το νησί 
με τον βαθμό της νίκης. Η ομάδα παρουσί-
ασε πολλά κενά στο κέντρο και στην άμυ-
να και χρειάζεται επειγόντως διορθώσεις. 
Τελικά το γκολ που πέτυχε στο 23’ ο Πού-
τσι, αποδείχθηκε καθοριστικό για το παι-
χνίδι του Παναργειακού στην Ζάκυνθο. Οι 
πολλές απουσίες έπαιξαν κι αυτές τον δικό 
τους ρόλο, όμως δεν αποτελούν δικαιολο-
γία σε μια ομάδα που θέλει να κάνει πρω-
ταθλητισμό.  Οι Λύκοι ξεκίνησαν ζωηρά 
το παιχνίδι, εφνηδίασαν τους αντιπάλους 
τους και ήλενξαν το ρυθμό, μέχρι το γκολ 
με τον Πούτσι. Από εκεί και μετά γύρισαν 
αδικαιολόγητα πίσω και έδωσαν την δυνα-
τότητα στον Ζακυνθιακό να πιέζει, να έχει 
καλές ευκαιρίες. Ο Παναργειακός ταμπου-
ρώθηκε στη περιοχή του ρίχνοντας όλο το 
βάρος στην άμυνα. Χαρακτηριστικό είναι 
πως στο δεύτεο ημίχρονο, μόνο μια φορά 
πέρασε την σέντρα ο Παναργειακός με 
αξιώσεις. Τελικά η εστία του Κατσαούνη 
δεν παραβιάστηκε και οι Λύκοι ανέβηκαν 
στην κορυφή της βαθμολογίας.
Οι «γαλαζοπράσινοι» θεωρούν πως αδική-
θηκαν κατάφωρα από την διαιτησία του 
Κέκελου, ο οποίος ειδικά στην φάση του 
80’ υποστηρίζουν πως δεν δίνει πεντακά-
θαρο πέναλτι σε χέρι του αμυντικού των 
φιλοξενούμενων Λύτσου, που απέκρουσε 
σουτ του Καραμαλίκη. Μάλιστα δυο λε-

πτά αργότερα θεωρούν πως ο ρέφερι της 
αναμέτρησης δεν είδε καθαρό τράβηγμα 
στον Στέλιο Λιβέρη μέσα στην περιοχή, 
σε μια φάση που έκανε όλο τον πάγκο 
του Ζακυνθιακού να σηκωθεί στον αέρα. 
Το φίλμ του αγώνα:
18΄ σουτ του Πούτσι, λίγο έξω 
από την εστία του Χαρακτινού. 
2’ ο Καραμαλίκης δοκιμάζει το σουτ 
αλλά δεν ανησυχεί τον Κατσαούνη. 
23’ ΓΚΟΛ: Πάσα του Καπλατζή, ο 
Πούτσι από πλεονεκτική θέση ανοί-
γει το σκορ για τον Παναργειακό. 
25’ ο Ζακυνθιακός απειλεί με τον 
Τσιφλίδη να βγάζει την σέντρα και 
να χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι. 
28’ Μπαλιά τρύπα του Φωτιάδη, ο Καρα-
μαλίκης βγαίνει μόνος του με τον τερμα-
τοφύλακα, αλλά είναι αναποτελεσματικός 
στο τελείωμα, στέλνοντας την μπάλα άουτ. 
30’ Νέα έξοχη πάσα του Φωτιάδη, ο 
Καραμαλίκης από πλάγια θέση πιά-
νει το σουτ, η μπάλα χτυπάει στον 
δοκάρι με τον γκολκίπερ Κατσαού-
νη να διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. 
31’ Κεραυνός του Ετόφ αποκρού-
ει ο Χαρακτινός για τον Ζακυνθιακό. 
36’ Ο Τσιφλίδης μπαίνει στην πε-
ριοχή, ωστόσο το σουτ πάει στην 
εξωτερική πλευρά των διχτύων. 
47’ Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναργειακό 
με τον Αγγελόπουλο να παίρνει την κε-
φαλιά στο κέντρο της άμυνας του Ζακυν-
θιακού αλλά να στέλνει την μπάλα άουτ. 
59’ Ο Ζακυνθιακός λίγο έλειψε να ισοφα-

ρίσει αλλά ο Τσιφλίδης είδε τον Κατσα-

ούνη να αποκρούει σωτήρια με τα πόδια. 

80’ γύρισμα του Πέττα η μπάλα βρίσκει 

στο οριζόντιο δοκάρι και στην συνέχεια 

ο Καραμαλίκης κάνει το σουτ, με τον Λύ-

τσο «να αποκρούει με το χέρι κατά τους 

Ζακυνθινούς». Ο Κέκελος δεν δίνει τίπο-

τα και αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. 

82’ Ο Λιβέρης ανατρέπεται μέσα στην περι-

οχή. Στην εξέλιξη της φάσης ο Μπαρμπα-

ρούσης δεν μπορεί να σκοράρει από κοντά. 

84’ Κεφαλιά ο Φωτιάδης και πάλι αποκρού-

ει εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Κατσαού-

νης κρατώντας το μηδέν στην εστία του. 

ΖΑΚΥΝΘΙΑΚΟΣ: Σάββας Καραπίδης 

Χαρακτινός, Κολοβάκης, Πα-

σκούλεφ, Λιβέρης, Νίκου, Κόλα 

(60΄ Καλογέρης), Τσαλέκου (52΄ 

Μπαρμπαρούσης), Κωστάκης, Καραμα-

λίκης, Φωτιάδης, Τσιφλίδης (71΄ Πέττας) 

 

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ (Τίμος Καβακάς): Κα-

τσαούνης, Καπλαντζής, Καλαγκάνης (61΄ 

Καλογέρης), Ρότα (84΄ Μπιμπισίδης), 

Μαυρομάτης, Λύτσος, Αγγελόπουλος, Πα-

παϊωάννου, Ετόφ, Μπρέσκα (57΄ Ισούφης), 

Πουτσι

Πρώτη Νίκη της Ερμιονίδας στην Επαγγελματική Κατηγορία

Άξια εκπρόσωπος
Αίσθηση πρώτου μεγέθους προκάλεσε το διπλό της 
Α.Ε. Ερμιονίδας  στο Δημοτικό Στάδιο Αχαρνών, με αντί-
παλο τον Αχαρναϊκό, στα πλαίσια της 2ης αγωνιστικής 
του πρωταθλήματος της Football League!Ρεφάρισε με 
τον καλύτερο τρόπο την ισοπολία που ειχε παραχωρή-
σει την 1η αγωνιστική στο γήπεδό της και, πέτυχε την 
πρώτη της νίκη στις Επαγγελματικές Κατηγορίες. Ήδη 
φιγουράρει στην 2η θέση της βαθμολογίας κάτω από 
την ΑΕΚ Αθηνών. Είναι η ομάδα έδειξε πως δεν ήταν πυ-
ροτέχνημα και καταθέτει πλέον την ψυχή της μέσα στο 
γήπεδο.
Πολύ μεγάλη νίκη πέτυχε Α.Ε. Ερμιονίδας μέσα στο Με-
νίδι επί του Αχαρναικού με σκορ 2-0 χάρη σε δύο τέρ-
ματα του Βλαχόπουλου και του Ομο.
Η  πρώτη καλή φάση έγινε στο 34΄λεπτό όταν ο Βλαχό-
πουλος βρήκε τον Σβόγιτς και ο τελευταίος με δυνατό 
σουτ ανάγκασε τον Παγούδη να κάνει  απόκρουση στην 
γωνία  του στέλνοντας την μπάλα κόρνερ. Στο 44’ λεπτό 
ο Παγούδης έχασε την μπάλα μετά από δυνατό σουτ 
του Σβόγιτς αλλά οι αμυντικοί έδιωξαν .Στο 49’ λεπτό ο 
Βλαχόπουλος με προβολή μέσα από την περιοχή άνοιξε 
το σκορ για την Ερμιονίδα. Είχε προηγηθεί ωραία σέ-
ντρα του Σβόγιτς στον σκόρερ. Στο 52’ λεπτό δυνατό 
σουτ του Συμελίδη η μπάλα πέρασε ελάχιστα έξω από 
τα δοκάρια του Παγούδη. Στο 61’ λεπτό μεγάλη από-
κρουση του Πονηρού σε κόρνερ από δυνατό σουτ του 
Παπατόλιου. Στο 75’ λεπτό οι γηπεδούχοι έχασαν με-
γάλη ευκαιρία να κάνουν το 1-1 όταν ο Γέσιτς σούταρε 
από το ύψος της περιοχής αλλά η μπάλα χτύπησε στο 
δοκάρι και έφυγε έξω. Στο 89’ λεπτό ο Ομο σφράγισε 
τον θρίαμβο της Ερμιονίδας με ένα σουτ-φωτοβολίδα 
πού έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι κάνοντας το 

τελικό 0-2.
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ ( Γιώργος.Βαζάκας) : Παγούδης, Μωϋσιά-
δης, Ζώνας, Γέσιτς, Ταμπάκης (61’ Καλογερόπουλος). 
Παπατόλιος, Κοντογουλίδης Μανουσάκης (85’ Θεοδώ-
ρου), Ιωαννίδης, Καλαμιώτης, ( 63’ Ιορδανίδης ), Στουρ-
νάρας,
Ερμιονίδα ( Ρομπέρτο .Μπολάνο) : Πονηρός, Μουστα-
φίδης, Κολόκας, Τούτοριτς, Τζανής, Tape, Ομο, Σβόγιτς, 
Συμελίδης,( 92’ Παπανικολάου ), Καραδέμητρος (71 
Chacon) , Βλαχόπουλος. ( 81’Μπουσινάκης)
Η εκπρόσωπος του νομού στην παλιά Β Εθνική καλεί 
τους φιλάθλους να την στηρίξουν στον αγώνα  για το 
Κυπέλλο Ελλάδας με τον Απόλλωνα Σμύρνης, στις 30 
Οκτωβρίου στην έδρα της. 
Σε ανακοίνωσή της η  της Α.Ε. Ερμιονίδα Π.Α.Ε. τονίζει: 
«Φίλαθλοι, 
ευχαριστούμε για την μέχρι τώρα θερμή σας συμπαρά-
σταση.
Σας υπενθυμίζουμε ότι, μπορείτε να προμηθευτείτε τις 
κάρτες διαρκείας μέχρι και τα τέλη του Οκτώβρη.
Γιατί η αγάπη για την ομάδα μας,(και η στήριξή μας σε 
αυτή), πρέπει να είναι...διαρκείας!
Γι αυτό και σας προσκαλούμε στην γιορτή του γηπέδου 
για να καμαρώσουμε την Ένωση Ερμιονίδας όπως τις 
αξίζει!
Φίλαθλοι, σας πληροφορούμε ότι οι κάρτες διαρκεί-
ας, έχουν ισχύ για όλους τους εντός έδρας αγώνες της 
Football League και τους (εντός έδρας) αγώνες του Κυ-
πέλλου Ελλάδος.  Για περισσότερες πληροφορίες, στο 
τηλ. 27540-22609. Κλείσε την δική σου θέση στο γήπε-
δο! Κοντά στην αγαπημένη σου ομάδα!».
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Της Δήμητρας Τούντα, Διαιτολόγος, Διατροφολόγος, 

www.tountadiet.gr

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

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

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

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

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

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

παρουσιάζεται ως εξής:

Κατάταξη των ενηλίκων σύμφωνα με το ΔΜΣ

Κατάταξη ΔΜΣ Κίνδυνος επιπλοκών

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

Κανονικού βά-
ρους 

18,50 - 24,99 Συνήθης

Υπέρβαρος >25,00 Μέτριος

Παχύσαρκος >30 Αυξημένος

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

σαρκων ατόμων και αν σημειωθεί ότι αφορά μετρήσεις πληθυσμιακών ομάδων των 

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

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

μας πλέον φορτισμένη πληθυσμιακά.

Ποια άτομα είναι ελλιποβαρή ή παχύσαρκα και πως εκτι-
μάται ο βαθμός του προβλήματος σε κάθε ένα από αυτά;

19
Καλλιτεχνικές δραστηριότητες 
και λόγος

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

Ειδικών Θεραπειών

 
Πολλές δραστηριότητες καλλιτε-
χνικές και παιδαγωγικές βοηθούν 
τα παιδιά να ψυχαγωγηθούν και να 
δημιουργήσουν. 
Το θεατρικό παιγνίδι είναι μια καλ-
λιτεχνική δραστηριότητα που καλ-
λιεργεί τη φαντασία και την κοινω-
νικότητα του παιδιού. Μυεί το παιδί 
στη χαρά της επικοινωνίας και της 
δημιουργίας. Έχει ως στόχο την 
ενεργοποίηση, την δράση και την 
εξέλιξη της έκφρασης του παιδιού. 
Μέσα από αυτό τα παιδιά μαθαί-
νουν τα όρια, τους κανόνες, τους 
χρόνους. Τα βοηθά να εκτονώνουν 
την επιθετικότητα, λειτουργεί μέχρι 
και ψυχοθεραπευτικά. Επίσης αλ-
λάζει τις σχέσεις των παιδιών μέσα 
στην ομάδα, την σχέση μεταξύ 
παιδιού και θεραπευτών ή εκπαι-
δευτών. Απελευθερώνει σωματικά, 
πνευματικά, ψυχικά τα παιδιά. Είναι 
αυθόρμητο παιγνίδι και σίγουρα 
γεννά ευχαρίστηση το οποίο ξεκινά 
με κανόνες αλλά στη συνέχεια αλ-
λάζουν όλα καθώς εμπλουτίζεται, 
παράγονται νέες ιδέες, απλώνεται ο 
αυθορμητισμός, ενισχύεται και δυ-
ναμώνει η πραγματολογία.
Όλα αυτά τα παραπάνω στοιχεία 
του θεατρικού παιγνιδιού και οι 
αρχές του μπορούν να αξιοποιη-

θούν και στο επίπεδο ανάπτυξης 

του λόγου. Είναι μεγάλη υπόθεση η 

κατάκτηση της πρώτης κουβέντας 

που θα απευθύνει το παιδί στον 

εκπαιδευτικό ή στον θεραπευτή σε 

κάποιο παιγνίδι γνωριμίας ή σε μια 

πρώτη επαφή. Ακόμα πιο μεγάλη 

κατάκτηση θα λέγαμε είναι το να 

απευθυνθεί το παιδί μέσω του λό-

γου σε μια ομάδα παιδιών και να 

εκφράσουν συναισθήματα με τον 

λόγο μπροστά σε ένα κοινό. Έτσι 

λοιπόν αν το θεατρικό παιγνίδι γίνει 

σωστά με τήρηση συγκεκριμένων 

κανόνων, μπορεί σίγουρα να ανα-

πτύξει τον λόγο του παιδιού και να 

τον αναγάγει σε διαδικασία δημι-

ουργίας, έκφρασης ή επικοινωνίας 

και έχει πολύ μεγάλη αξία αυτή η 

εξέλιξη για την απελευθέρωση της 

ομάδας και την καλή σχέση μεταξύ 

των μελών της.

Κλείνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε 

πόσο ευεργετικό είναι το θεατρικό 

παιγνίδι και ότι οι ορίζοντες της αξι-

οποίησής του θεατρικού παιγνιδιού 

σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία 

ή έκφραση, είναι ανεξάντλητα και 

βοηθάνε στο να δημιουργηθεί και 

να κτιστεί σωστά η προσωπικότητα 

ενός παιδιού. 
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*του Χρήστου Πιτερού,

Β΄ ΜΕΡΟΣ
Στη συνέχεια, μέσα στο καλοκαίρι κατά τις ερ-
γασίες διαμόρφωσης πεζόδρομου στην οδό 
Βασιλ. Κων/νου, στη βόρεια πλευρά του Δικα-
στικού Μεγάρου αποκαλύφθηκε σημαντικό 
τμήμα του ενετικού προμαχώνα της Στεριάς, 
που είχε κατεδαφισθεί το 1932, χωρίς δυστυ-
χώς να έχει ληφθεί υπόψη από τους υπεύθυ-
νους μελετητές και σ’ αυτή την περίπτωση 
κατά τη σύνταξη της μελέτης, με αποτέλεσμα 
τη διακοπή και καθυστέρηση του έργου από 
τον εργολάβο λόγω μη προβλεπόμενων εργα-
σιών εκτέλεσης του έργου. 
    Γίνεται φανερό από τα παραπάνω ότι τα μνη-
μεία και τείχη της παλιάς πόλης «έχουν στοι-
χειώσει και μας εκδικούνται», όσο τα αγνοούμε 
και δεν λαμβάνουμε υπόψη την ιστορία της 
πόλης κατά τη σύνταξη των μελετών σύμφω-
να με την ισχύουσα νομοθεσία. Η ιστορία και 
η φυσιογνωμία της πόλης είναι άρρηκτα συν-
δεμένη με τα μνημεία, άλλωστε δεν πρέπει 
να ξεχνάμε ότι μπροστά σ’ αυτά τα τείχη του 
Ναυπλίου σταμάτησε ο Μπραϊμης και κερδί-
σαμε την Ελευθερία. Ήδη από τη δεκαετία του 
1990 στο περιοδικό «Απόπειρα», σε άρθρα μας 
στον τοπικό τύπο, σε αναλυτική πρόταση προς 
τη Δημοτική Αρχή υπό τον κ. Κ. Χαραμή και 
σε άρθρο μας στα «Ναυπλιακά Ανάλεκτα τ.V, 
(2004), 233 – 239, «Μια σημαντική επέτειος για 
την παλιά πόλη του Ναυπλίου», (που δυστυχώς 
δεν υιοθετήθηκε και  αναφερόταν στη συμπλή-
ρωση πεντακοσίων χρόνων από τη διαμόρφω-
ση της παλιάς πόλης από τους Βενετσιάνους) 
μεταξύ των άλλων έχουμε προτείνει την πλήρη 
ανάδειξη του ιστορικού προσώπου της πόλης 
του Ναυπλίου σ’ όλο το μήκος της ανατολικής 
πλευράς της πόλης. Εκτός από το πάρκο Σταϊ-
κόπουλου (Πόρτα της Στεριάς), όπου δεν έχει 
γίνει ακόμη από το 1996 η προβλεπόμενη τε-
λική διαμόρφωση του χώρου και των τειχών, 
η απομάκρυνση των δένδρων που φύτρωσαν 
και με τις ρίζες να καταστρέφουν τα τείχη, ούτε 
η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων, 
α) προτείνουμε να γίνει ανάπλαση της πλατείας 
Δικαστηρίου, με την άθλια εικόνα που παρου-
σιάζει με τα τσιμέντα της δεκαετίας του 1930, 
να αναδειχθεί το ενετικό τείχος σ’ όλο το μήκος 
της πλατείας, που διατηρείται κατά μήκος της 
δυτικής πλευράς του κτιρίου και το αντίστοιχο 
τμήμα του Προμαχώνα.
β) Να επανεμφανισθούν τα ενετικά τείχη στην 
πλατεία Καποδίστρια νότια του αγάλματος που 
παντελώς ανιστόρητα μπαζώθηκαν επί δημαρ-
χίας Κ. Χαραμή και να απομακρυνθεί το δέν-
δρο που φυτεύθηκε χωρίς μελέτη πάνω από τα 
μπαζωμένα τείχη και έχει με τις ρίζες του βά-
ναυσα ανασηκώσει την πλακόστρωση της πλα-
τείας. Με την πρόσφατη όμως  επανεμφάνιση 
τμήματος του προμαχώνα της Στεριάς, στην 

οδό Βασιλ. Κων/νου έχει έλθει, μετά από πολ-
λές καθυστερήσεις, το πλήρωμα του χρόνου 
για την ανάδειξη των ενετικών τειχών σ’ όλο 
το μήκος της ανατολικής πλευράς των τειχών 
του Ναυπλίου (πλατεία Σταϊκοπούλου, πλατεία 
Δικαστηρίου, οδός Βασιλ. Κων/νου, πλατεία 
Καποδιστρίου). Απαραίτητη προϋπόθεση της 
ανάδειξης αυτής είναι η σύνταξη και έγκριση 
μελετών ανάδειξης των τειχών και ανάπλασης 

στις πλατείες Δικαστηρίων και Καποδίστρα, 
καθώς και των προτομών των δύο αδέκαστων 
δικαστών Γ. Τερτσέτη και Α. Πολυζωίδη και η 
εκπόνηση φυτοτεχνικής μελέτης, με την απο-
μάκρυνση των περισσότερων δένδρων που 
φυτεύθηκαν αυθαίρετα πέριξ του κηρυγμένου 
διατηρητέου μνημείου Δικαστικού Μεγάρου 

και δημιουργούν 
αισθητική και 
υλική βλάβη στο 
κτίριο. Ενδει-
κτικά επισημαί-
νουμε ότι οι δύο 
τεράστιες λεύκες 
επί του πεζοδρο-
μίου στη νότια 
πλευρά του και 
σε άμεση επαφή 
με το κτίριο πρέ-
πει να απομα-
κρυνθούν άμεσα 
από τη Δημοτική 
Αρχή, διότι εγκυ-
μονούν σοβα-
ρότατο κίνδυνο 
α τ υ χ η μ ά τ ω ν . 

Επισημάνουμε επίσης ότι για την ανάδειξη των 
τειχών πρέπει να διοργανωθεί από τον Δήμο 
έγκαιρα σχετική ημερίδα, καθώς και μετά τη 
σύνταξη των μελετών ανάπλασης της πλατείας 
και των τειχών να γίνει ο αυτονόητος διάλογος 
και η ενημέρωση των πολιτών, των προς εκτέ-
λεση έργων ανάπλαση και τη διατύπωση προ-
τάσεων. Είναι γνωστό το συνεχές ενδιαφέρον 
μας για τα μνημεία της πόλης τόσο από προ-

σωπικούς όσο και για επαγγελματικούς λόγους 
με αποτέλεσμα να γνωρίζουμε την εξέλιξη της 
πόλης από την προϊστορική εποχή μέχρι την 
εποχή μας. Σε πρόσφατη συνάντησή μας με 
τον υπεύθυνο Αντιδήμαρχο, μηχανικό Ευάγγ. 
Ψυχογιό, μετά από πρόσκλησή του, και εκτετα-
μένη συζήτηση, συμφώνησε με τις παραπάνω 
προτάσεις μας και από την πλευρά μου εύχο-
μαι για την όσο το δυνατόν καλύτερη υλοποί-
ησή τους και σε συνεργασία με την αρμόδια 
25η ΕΒΑ. Για το μνημειακό προμαχώνα της 
Στεριάς που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην 
οδό Βασιλ. Κων/νου και συνεχίζεται στην πλα-
τεία Δικαστηρίου και στο ανατολικό τμήμα της 
πλατείας Καποδίστρια, όπου μπορεί να αναδει-
χθεί ένα τμήμα του και επί της πλατείας αυτής 
μετά από κατάλληλη διαμόρφωση, προτείνου-
με, μεταξύ των άλλων προτείνουμε τα εξής: Το 
σωζόμενο ενετικό λιοντάρι του προμαχώνα, 
που βρίσκεται στην αυλή του Βουλευτικού, σε 
συνεργασία με την αρμόδια 25η ΕΒΑ, να μετα-
φερθεί και να στηθεί στο χώρο της αρχικής του 
θέσης, στον προμαχώνα, στην ανατολική πλευ-
ρά της πλατείας Καποδίστρια, τοποθετημένο 
σε ψηλή τσιμεντένια βάση εντός πλαισίου, για 
λόγους προστασίας και ασφάλειας, στραμμένο 

κατά την ανατολή, το οποίο θα λειτουργεί ως 
τοπόσημο των ενετικών τειχών και της αρχής 
της παλιάς πόλης, στη θέση αυτή καθώς και 
την τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας. Επί-
σης το χαμηλά τοποθετημένο ενετικό λιοντάρι, 
στην πλατεία Συντάγματος, που έχει φθαρεί σε 
μεγάλο βαθμό, από τα παιδιά που αναρριχώ-
νται στη ράχη του, εδώ και τριάντα δύο χρόνια, 
είναι καιρός να τοποθετηθεί και αυτό σε ψηλό-
τερη ασφαλή βάση εντός πλαισίου, σύμβολο 
της Ενετοκρατίας κατά την οποία διαμορφώ-
θηκε η πόλη του Ναυπλίου. 
    Όπως έχουμε επισημάνει εδώ και πολλά χρό-
νια μεταξύ των άλλων, στον τοπικό τύπο, στα 
Ναυπλιακά Ανάλεκτα, 2004, σ.239, στην του-
ριστική ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπλίου επί 
δημαρχίας Παν. Αναγνωσταρά, «Το Ναύπλιο 
είναι μια πόλη για το ΄Ονειρο.... και το Θαύμα», 
είναι μία πόλη παλίμψηστο που διατηρεί εν-
σωματωμένα στον πολεοδομικό της ιστό και 
στην Ακροναυπλία μνημεία διαφόρων εποχών 
από την προϊστορική εποχή του Ναυπλίου και 
του σοφού Παλαμήδη μέχρι την εποχή μας. Σε 
πρόσφατη υποδημοσίευση ανακοίνωση – με-
λέτη μας σε διεθνές συνέδριο επισημάναμε τα 
πρόσφατα αποτελέσματα της αρχαιολογικής 
έρευνας σύμφωνα με τα οποία η παλιά πόλη 
του Ναυπλίου, το σημαντικότερο λιμάνι της 
Αργολίδας, από τα προϊστορικά χρόνια, μαζί 
με την Ακροναυπλία αποτελούσαν ένα ση-
μαντικό μηκαναϊκό κέντρο, όπως η Μιδέα, το 
Άργος, η Ασίνη, και έπαιξε καθοριστικό ρόλο 
στην ανάπτυξη του μυκηναϊκού ανακτόρου 
της Τίρυνθας αλλά και των Μυκηνών. Τέλος 
εκτός από τις αρχαίες οχυρώσεις της Ακρο-
ναυπλίας ήταν οχυρωμένο και το αρχαίο λιμά-
νι του Ναυπλίου. Ολοκληρώνουμε το άρθρο 
μας αυτό που έχει την αφετηρία στο συνεχές 
και αδιάκοπο ενδιαφέρον μας για την πόλη, με 
μία πρόταση. Η τοποθέτηση σε κάθε μνημείο 
και σημαντικό χώρο της πόλης ενημερωτικών 
καλής ποιότητας, καλαίσθητων πινακίδων με 
ουσιαστικό, εκλαϊκευμένο, περιεκτικό κείμενο 
και σχέδια, για την ενημέρωση των πολιτών και 
των επισκεπτών, θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα 
ολόκληρη η πόλη να λειτουργεί, όπως έχουμε 
ήδη επισημάνει στον τοπικό τύπο, ως ένα ανοι-
χτό βιβλίο διαχρονικής ιστορίας της πόλης, 
που αποτελεί μια μικρογραφία της πατρίδας 
μας, θα κεντρίζει τη φαντασία των μαθητών 
και θα διδάσκει, θα διατηρεί και θα εμπεδώνει 
τη μνήμη στους μεγάλους για την πόλη, στην 
οποία ο Μύθος και Ιστορία, τα μνημεία και το 
κάλλος του φυσικού τοπίου συνυπάρχουν δι-
αχρονικά στην αιώνια πόλη της Ναυπλίας, του 
Αναπλιού. Το Ναύπλιο είναι ένα χαρακτηριστι-
κό μικρό τμήμα του ελληνικού τοπίου, ένας 
βράχος – ακρωτήρι που σπαθίζει τη θάλασσα 
και ταξιδεύει… μέσα στον ιστορικό χρόνο του 
πανανθρώπινου πολιτισμού. 

*Ο Χρήστος Πιτερός, είναι αρχαιολόγος, πρώ-
ην μέλος Δ.Σ. του Ιδρύματος Ιωάν. Καποδί-
στριας και Πρόεδρος της επιτροπής έκδοσης  
«Ναυπλιακών Αναλέκτων» VII,  (2009).
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Τα ενετικά τείχη της πόλης του Ναυπλίου

Ενετικό λιοντάρι 
Προμαχώνα της Στεριάς

Προμαχώνας της Στεριάς, Ντόλφιν

Σωζόμενο τμήμα προμαχώνας της Στεριάς (Β. Κωνσταντίνου)
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Τα μικροάλγη και η συμβολή τους 
στην ανθρώπινη υγεία

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

Οι άνθρωποι φαίνεται να εν-
διαφέρονται σταδιακά για δι-
άφορες ασθένειες οπως είναι 
η χοληστερόλη, καρδιακές 
παθήσεις , οστεοπόρωση και 
καρκίνος, και εξετάζουν σο-
βαρά την σχεση που έχει η 
σωστή διατροφή και η μείωση 
του ρίσκου εμφάνισης αυτών 
των ασθενειων. Τα οφέλη των 
υδρόβιων μικροοργανισμών 
οπως είναι τα άλγη,  στην αν-
θρώπινη υγεία, μελετώνται και     
εκτιμάται οτι η πρωτεινική αξία 
τους είναι μεγαλύτερη απο ότι 
άλλες φυτικές πηγές οπως για 
παράδειγμα το ρύζι, τα οσπρια 
και το σιτάρι αλλα μικρότερη 
απο άλλες ζωικες πήγες οπως 
είναι το γάλα και το κρέας. Τα 
μικροάλγη φαίνεται οτι περι-
λαμβάνουν πολλούς τύπους 
στερολών συμπεριλαμβανο-
μένου της κλιοναστερόλης η 
οποία έχει απομονωθεί απο την 
spirulinaκαι η οποία έχει βρεθεί 
οτι παρεμποδίζει την εκδήλω-
ση των καρδιαγγειακών παθή-
σεων. Επιπλέον ορισμένες αντι-
οξειδωτικες ουσίες οπως είναι 
το β-καροτένιο , η ασταξανθίνη 
, οι μυκοσπορίνες  και άλλες, 
εχουν απομονωθεί απο μικρο-
άλγη και έχει βρεθεί οτι μπο-
ρούν να δράσουν εναντίον του 
οξειδωτικού στρές. Το είδος 
muriellopsissp,έχει την τάση 
να συσσωρεύει μεγάλα ποσά 
καροτενοειδών όπως είναι η 
λουτείνη(η οποια εμφανίζεται 
στα φυλλωδη λαχανικά οπως 
είναι το σπανάκι και το μαρούλι 
αλλα επίσης και στο καλαμπόκι, 
στον κρόκο του αυγού  και διά-
φορες άλλες τροφές με κίτρινο 

χρώμα), και χρησιμοποιείται 
για την πρόληψη και θερα-
πεία διάφορων εκφυλιστικων 
ασθενειών. Η σπιρουλίνα και 
η chlorella θεωρούνται εδώδι-
μα άλγη και εχουν μελετηθεί 
πάρα πολύ για την βιολογική 
τους δράση. Πιό συγκεκριμένα 
η spirulinaplatensis&spirulina 
maxima είναι πολύ δημοφιλείς 
στην ανθρωπινη κατανάλωση. 
Καλλιεργούνται ευρέως και θε-
ωρούνται υγιεινή τροφή αφού 
ενισχύουν  το ανοσοποιητικο 
σύστημα και παρεμποδίζουν 
την εμφάνιση καρκίνου και ιώ-
σεων. Εχει επίσης αναφερθεί 
οτι αυξάνεταιο αριθμός των βα-
κτηριών στον γαστροεντερικό 
σωλήνα  και εξασφαλίζεται ορ-
μονική ισορροπια. Εχουν υψη-
λή θρεπτική αξία εξαιτίας της 
υψηλής πρωτεινικής περιεκτι-
κότητας. Οσον αφορά το είδος 
chlorella, παρουσιάζει πολλά 

οφέλη στην ανθρώπινη υγεία 
οπως π.χ. να αυξάνει την συγκε-
ντρωση αιμογλοβίνης , μειώνει 
το επίπεδο σακχάρου στο αίμα, 
λειτουργεί ως υποχοληστερινε-
μικο και ηπατοπροστατευτικό. 
Μίγμα πολυσακχαρίδιων του 
συγκεκριμένου είδους το οποίο 
περιλαμβάνει γλυκόζη, γαλα-
κτόζη, ραμνόζη, αραβινόζη  και 
Ν-ακετυλογλυκοζαμίνη  θεω-
ρείται οτι ενισχύουν το ανοσο-
ποιητικό σύστημα και εμπο-
διζουν τον πολλαπλασιαμό 
ορισμένων επιζήμιων μυκήτων 
και μικροοργανισμών οπως εί-
ναι ο candida albicans, listeria 
monocytogenes κ.α. Επιπλέον 
υπάρχουν αναφορές οτι η χο-
ρήγηση  σούπας με chlorella 
spσελεπρούς , οδήγησεσε αύ-
ξησητηςενέργειας τους και του 
βάρουςτους. 
Μικροάλγη οπωςείναι ο 
dunaliellαoculata, είναι πολύ-

δημοφιλές σαν διατροφικόσυ-
μπληρωμα .Πιόσυγκεκριμένα, 
εξαιτίας τωνλιπιδίωντους και 
της περιεκτικότητας σε πρω-
τείνες, την περιεκτικότητα σε-
γλυκερόλη, σε β-καροτένιο και 
χάρηστηνεξαιρετικήικανότητα 
να αναπτύσσονται ακόμα και 
σεεξαιρετικάδυσμενείςσυν-
θήκες, καλλιεργουνται απο 
πολλέςεταιρείεςστοΙσραήλ και 
τηνΑυστραλία και τα τελικά 
προιόντα χρησιμοποιούνται 
ωςσυμπληρώματα διατροφής. 
Εχει αναφερθεί επίσηςοτι τα 
καροτενοειδή που περιέχονται 
στονσυγκεκριμένοείδος, εν-
δεχομένως παρουσιάζουν και 
αντικαρκινικήδράση.Τέλος θα 
πρέπει να αναφερθούμε και στοεί-
δοςHaematococcuspluvialisτο 
οποίο και παράγειτηνασταξαν-

θίνη ,ένα υψηλής αξίας καρο-
τενοειδέςτο οποιοείναι εξαι-
ρετικα καλόστην προστασία 
τωνμεμβρανικωνφωσφολιπι-
δίων. Οι αρμόδιοιφορείςστις 
ΗΠΑ αναφέρουντοσυγκε-
κριμένοείδοςωςδιατροφικό-
συμπλήρωμα και επισηςεχει 
πάρειέγκρισησε αρκετέςευρω-
παικέςχώρες γαι ανθρώπινη 
κατανάλωση.Πολλεςκλινικές-
μελετες υποδεικνύουν πολλα-
πλάοφέληστην ανθρώπινηυ-
γεία οπωςείναι η ενίσχυσητου 
ανοσοποιητικούσυστήματος, 
αντικαρκινικήδράση, αντι-
φλεγμονώδη, καρδιαγγειακή 
προστασία, μείωσηκινδύνου-
εμφάνισηνευροεκφυλιστικώ-
νασθενειών , προστασια τουο-
φθαλμούκτλ. 
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ΑΔΑ: Β2ΒΨΩΚΦ-Υ78
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Ναύπλιο, 19/09/2014
Αριθμ. Απόφασης: 1244

Αναρτητέα στο «Διαύγεια»
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ            

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων 
Έχοντας υπόψη:
1.Τις Διατάξεις του άρθρου 88 
του Ν.3463/2010
2.Τον ΟΕΥ του Δήμου
3.Τις υπηρεσιακές ανάγκες του 
Δήμου.
Αποφασίζουμε
Ορίζουμε τους κατωτέρω δη-
μοτικούς Συμβούλους της 
πλειοψηφίας ως εντεταλμένους 

Συμβούλους χωρίς αμοιβή, με 
θητεία από 19/09/2014 έως και 
19/03/2015 και τους αναθέτει 
την εποπτεία & τον συντονισμό 
των κατωτέρω θεμάτων του 
Δήμου, ως ακολούθως:
1. Τον κ Δήμα Ανδριανό ως 
Εντεταλμένο Σύμβουλο για την 
έκδοση αποφάσεων για την 
ίδρυση, τη διάλυση και τον κα-
θορισμό του τρόπου της εν γέ-
νει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, 
σύμφωνα με την κείμενη νομο-
θεσία περιλαμβανομένης της 
χορήγησης επαγγελματικών και 
παραγωγικών αδειών 
2. Τον κ. Χρηστίδη Παύλο ως 
Εντεταλμένο Σύμβουλο για τα 
θέματα Τουρισμού & παιδείας

3. Τον κ. Βλαχόπουλο Παναγιώ-
τη ως Εντεταλμένο Σύμβουλο 
για τον τομέα Ηλεκτροφωτι-
σμού του Δήμου 
Στους ανωτέρω Δημοτικούς 
Συμβούλους αναθέτουμε την 
υπογραφή  «Με εντολή Δημάρ-
χου» των εγγράφων των σχετι-
κών με τους τομείς ευθύνης & 
εποπτείας τους
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε 
μία ημερήσια εφημερίδα του 
Νομού ή σε μία εβδομαδιαία 
της πρωτεύουσας του Νομού 
και να αναρτηθεί στην ιστοσε-
λίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Ι. Κωστούρος

Πρόεδρος ο Καμπόσος στην 
Ένωση Δήμων Πελοποννήσου

Νέος Πρόεδρος της Περιφερεια-
κής Ένωσης Δήμων Πελοποννή-
σου είναι ο δήμαρχος Άργους – 
Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος, 
μετά την συγκρότηση σε σώμα 
του νέτου Διοικητικού Συμβου-
λίου.
Ο κος Καμπόσος έλαβε 11 ψή-
φους έναντι 6 ψήφων που έλα-
βε ο δήμαρχος Σπάρτης Βαγ-
γέλης Βαλιώτης και 3 λευκών. 
Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε ο δή-
μαρχος Μεσσήνης Στάθης Ανα-
στασόπουλος, γραμματέας ο 

πρώην δήμαρχος Τρίπολης Γιάν-
νης Σμυρνιώτης και τα 2 μέλη της 
Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ο 
δήμαρχος Νεμέας Κωνσταντίνος 
Καλαντζής και ο πρώην δήμαρ-
χος Σπάρτης Σταύρος Αργειτά-
κος.
Ο νέος πρόεδρος της ΠΕΔ Πε-
λοποννήσου κ. Δημήτριος Κα-
μπόσος, δήλωσε για την εκλογή 
του: «Ευχαριστώ όλο το σώμα 
για την  εμπιστοσύνη που έδειξε 
στο πρόσωπο μου και την εκλο-
γή μου, με μια τόσο ισχυρή πλει-

οψηφία. Τα προβλήματα στην 
τοπική αυτοδιοίκηση, τόσο σε 
θεσμικό επίπεδο όσο και στην 
καθημερινότητα του πολίτη, εί-
ναι μεγάλα και στόχος του  νέου  
προεδρείου είναι  να τα  αντιμε-
τωπίσει και να οδηγήσει αυτή 
την κοινωνία που χειμάζεται σε 
καλύτερες μέρες. Ευχαριστώ 
όλους τους συναδέλφους που 
στάθηκαν στο πλευρό μου και 
τους διαβεβαιώνω ότι θα σταθώ 
αντάξιος των προσδοκιών»

Η επιτροπή 
διαβούλευσης 
του Ναυπλίου
Συγκροτήθηκε η επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Ναυπλιέων με 25 
μέλη και διάρκεια θητείας δυόμισι έτη,
Το όργανο αυτό θα έχει συμβουλευτικές αρμοδιότητες και θα συνεδριάζει 
υπό την προεδρία του Δήμαρχου Δημήτρη Κωστούρου.
Μέλη της επιτροπής διαβούλευσης είναι οι: Κωνσταντίνα Σαρελάκου (Οι-
κονομικό Επιμελητήριο), Ταλαγάνη Ευγενία (Σύλλογος Επαγγελματιών  
Τολού), Οικονόμου Κωνσταντίνος, Ιωαννίδης Γεώργιος και Καλαβούτας 
Βασίλειος (Ένωση Απόστρατων αξιωματικών), Γιαννούλας Ελευθέριος και  
Μπόμπολης Νικόλαος (Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας), 
Κουτελιάς Χαρίλαος, Μπακρυσιώρης Δημήτριος, Νικολακόπουλος Γεώργι-
ος και Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος (Σύλλογος Ιδιοκτητών Αναψυκτηρίων 
- καφέ BAR Ναυπλίου Το Ανάπλι), Καρούντζος Λάμπρος (Τ.Ε.Ε Πελοποννή-
σου), Τσιτουρίδη Ελβίρα (Γυμναστική Ένωσης Αργολίδας), Σοφία Ντόκου 
(Σύλλογος Γονέων Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών), Δήμου Δημήτριος 
και Ρούμπος Κωνσταντίνος (Σύλλογος Γεωπόνων), Γκιόλα Σταματίνα (Σύλ-
λογος Παλαμήδης), Γκούβερης Γεώργιος (Σύλλογος καταστημάτων πώλη-
σης ειδών Λαϊκής τέχνης), Παϊβανάς Γεώργιος, Χριστόπουλος Γεώργιος και 
Στάϊκου Αρετή (Εμπορικός Σύλλογος), Αράπογλου Ιωάννης 9εκπρόσωπος 
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο), Μιχόπουλος Κωνσταντίνος (Σωματείο κα-
ταλυμάτων Ξένιος Δίας), Φλίγκα Γεωργία (Σύλλογος τουριστικών επιχει-
ρήσεων Ζευς), Γκάτζιος Άκης, Καλογερόπουλος Στάθης, Δημούλης Κων-
σταντίνος, Ρεκούμης Ιωάννης, Γεωργόπουλος Δημήτρης, Αντωνοπούλου 
Παναγιωτίτσα, Πατούρας Ευάγγελος, Θέμελης Κωνσταντίνος (δημότες).
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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

Φέτος θα φορεθούν πολύ τα σεμεδάκια 
που έφτιαχνε η γιαγιά για την τηλεόραση

Περι τριχοφυιας!!!!
Ένας τύπος χωρίς μαλλιά, πάει στο γιατρό:
- «Γιατρέ, τι μπορούμε να κάνουμε για την 
περίπτωσή μου;»
- «Κοιτάξτε, δεν είναι δα και τίποτα σοβαρό. 
Πάρτε αυτό το μπουκαλάκι και κάθε μέρα 
κάντε και από μια επάλειψη και θα σας βγουν 
μαλλιά,
αλλά ποτέ μη διαβάσετε τις οδηγίες.»
Παίρνει λοιπόν το μπουκαλάκι και αρχίζει τη 
θεραπεία. Μετά την 
πρώτη βδομάδα, κοι-
τάζεται στον καθρέ-
πτη, αλλά πουθενά 
μαλλιά.
Απεναντίας, το κεφά-
λι του έχει μικρύνει 
λίγο κι έχει γίνει σαν 
ένα πεπόνι.»
Παραξενεμένος ο τύ-
πος, παίρνει τηλέφω-
νο τον γιατρό:
- «Γιατρέ, μαλλιά δεν 
έβγαλα, αλλά το κε-
φάλι μου έχει μικρύ-
νει λίγο! Τι να κάνω;»
- «Κανένα πρόβλη-
μα. Η θεραπεία πάει 
μια χαρά. Συνεχίστε 
κανονικά, αλλά μη 
διαβάσετε τις οδηγίες.»
Περνάει η 2η βδομάδα, πάλι δεν έχει βγάλει 
ούτε μια τρίχα. Και το κεφάλι του έχει μι-
κρύνει κι άλλο. Τώρα έχει γίνει σαν μεγάλο 
πορτοκάλι.
Έντρομος ο τύπος, παίρνει τον γιατρό τηλέ-
φωνο:
- «Γιατρέ, πάλι ούτε μια τρίχα δεν έβγαλα και 
το κεφάλι μου έχει γίνει σαν πορτοκάλι!»

- «Θαυμάσια νέα. Η θεραπεία προχωράει 

αποτελεσματικότατα. Συνεχίστε, αλλά μη 

διαβάσετε τις οδηγίες.»

Περνάει η 3η βδομάδα και ακόμα δεν είχε 

βγάλει ούτε μία τρίχα. Το κεφάλι του έχει γίνει 

σαν μπαλάκι του τένις. Ξανά ο τύπος τηλεφω-

νάει στο γιατρό:

- «Γιατρέ, το κεφάλι μου έχει γίνει σαν μπαλά-

κι του τένις και ούτε 

μια τρίχα δεν έχει 

επάνω!»

- «Μη στεναχωριέ-

στε. Συνεχίστε, αλλά 

μη διαβάσετε τις 

οδηγίες.»

Τι να κάνει ο τύπος, 

ήρθα που ήρθα ως 

εδώ ας συνεχίσω, 

σκέφτηκε.

Περνάει η 4η βδο-

μάδα της θεραπείας 

του και το κεφάλι 

του πλέον έχει γίνει 

σαν μπαλάκι του πινγκ-πονγκ!

- «Ας λέει ότι θέλει ο γιατρός», λέει ο τύπος, 

«θα διαβάσω τις οδηγίες!»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Όταν το κεφάλι σας γίνει 

σαν μπαλάκι του πινγκ-πονγκ, χτενίστε τα 

φρύδια προς τα πάνω!

Το χαμόγελο
Ένας τύπος πάει σε ένα μπαρ, αφού παραγγέλνει ένα ποτό 
λέει στο μπάρμαν;  
- «Βάζω στοίχημα 500Ευρώ ότι μπορώ να κατουρήσω στο 
ποτήρι απ` την άλλη άκρη του μπαρ.»  
Ο μπάρμαν λέει:  
- «Είμαι μέσα.»  
Ο τύπος παραγγέλνει αλλά δυο ποτά και τοποθετεί τα 
500Ευρώ. Στον πάγκο.  
Πάει στην άλλη άκρη του μπαρ κατεβάζει το φερμουάρ και 
προσπαθεί να κατουρήσει στο ποτήρι, στην προσπάθεια 
του κατούρησε σε όλο το πάτωμα του μαγαζιού χωρίς να 
κατορθώσει να βάλει ούτε σταγόνα στο ποτήρι που βρι-
σκόταν στην άλλη άκρη του μαγαζιού.  
Ο μπάρμαν χαμογελάει παίρνοντας τα 500Ευρώ. Ο τύπος 
πάει πίσω στον πάγκο χαμογελώντας, και ο μπάρμαν τον 
ρωτάει:  
- «Έχασες 500Ευρώ. Και χαμογελάς;»  
Ο τύπος του απαντά:  
- «Δεν πειράζει! Έβαλα στοίχημα 5.000Ευρώ με όλους τους 
θαμώνες του μπαρ ότι θα κατουρήσω σε όλο το πάτωμα 
και θα σε κάνω να χαμογελάσεις.»


