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Έγινε 
και επισήμως 
γκαράζ 
η πλατεία 
Δικαστηρίου;

σελ. 5

Η αστυνομία ψάχνει 
ποιος απέκτησε πρό-
σβαση στη δεξαμενή 
και έκοψε το νερό 
στο Κρανίδι

Ποιος ήταν αυτός που κα-
τάφερε να παρέμβει στον 
αυτόματο μηχανισμό πλή-
ρωσης της δεξαμενής στην 
Αγία Άννα, με αποτέλεσμα 
να μείνει για δύο ολόκληρες 
ημέρες χωρίς νερό το Κρα-
νίδι;
Και τι άλλο θα μπορούσε να 
κάνει ο δράστης που κατά-
φερε να έχει πρόσβαση στο 
χώρο, αν  η αρρωστημένη 
φαντασία του τον οδηγούσε 
σε πιο επικίνδυνες ενέργειες, 
θέτοντας ακόμα και σε κίν-
δυνο την δημόσια υγεία των 
καταναλωτών;
Ο δήμος μιλά για δολιοφθο-
ρά και η αστυνομία αναζητεί 
τον δράστη.

Σελ. 8

Φάρσα ή 
σαμποτάζ; 

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

Η ιστορική αλήθεια 
για το ΟΧΙ του ΄40
Την ιστορική αλήθεια για το ΟΧΙ του ΄40, αναζητά μέσα από το ρε-
πορτάζ του ο Κυριάκος Καλκάνης, αναρωτιέται ποια είναι η ιστο-
ρική αλήθεια και παρουσιάζει το «Γράμμα του Ζαχαριάδη».

Σελ. 22

Χέρι βοηθείας οι ρυθμίσεις
Σημαντική ανακούφιση προσφέρουν οι ρυθμίσεις που 
προτείνει η ΔΕΥΑΑΡΜ σε ανεξόφλητους λογαριασμούς 
έως τις 30/09/2014. Όσοι ενταθούν στις ρυθμίσεις έως τις 
14 Νοεμβρίου 2014 θα έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους 
για να ξοφλήσουν τις οφειλές τους.

Σελ  9

Βύζαξαν στο Άργος
Επιτέλους νικήθηκε ο σεμνοτυφισμός και η φύση που θέ-
λει την μάνα να θηλάζει το μωρό της όταν πεινάει κι όχι 
όταν το επιτρέπουν οι τριγύρω επεκράτησε των σεξιστών 
και εχθρών της μητρότητας. Οι Αργίτισσες μανάδες ενώ-
θηκαν με τις μανάδες όλου του κόσμου για ότι πιο φυσικό 
υπάρχει στο ξεκίνημα της ζωής, τον θηλασμό.

Σελ 20

Ενισχύεται ο Παναργειακός
Ο Παναργειακός αναμένεται να ενισχυθεί την Κυριακή 
με τον αργεντινό BOCHY HOYOS γιου του προπονητή 
Γκιγιέρμο Όγιος, του οποίου εκδόθηκε το δελτίο και θα 
βρίσκεται πλέον στην διάθεση του προπονητή του.

Σελ 18
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Αχόι καπετάνιε, ας το νερό να κυλήσει στο αυλάκι και φύγαμε!!!
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4                                        Μετά τα Καλάβρυτα ακολουθεί η συνάντηση του Ναυπλίου με τους Γερμανούς

Κέντρο τουριστικών διοργανώσεων
3

Άγνωστη στους περισσότερους 
η Ελληνογερμανική Συνέλευση 
(DGV) έρχεται να παρέμβει στην 
τουριστική αλλά και στην πολιτι-
σμική ανάπτυξη της χώρας δημι-
ουργώντας κέντρα τουριστικής 
εξόρμησης με το Ναύπλιο να 
αποτελεί βαρύνοντα τόπο στην 
ανάπτυξη του γερμανικού συλλο-
γιστικού. Οι γερμανοί έρχονται και 
πληρώνουν τα πάντα ή σχεδόν τα 
πάντα και με χρήματα από χορη-
γίες αφήνουν στην άκρη για άλλες 
χρήσεις τις ευρωπαϊκές επιδοτή-
σεις. 

Η Ελληνογερμανική 
Συνέλευση  

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση  
είναι μια ευρεία πρωτοβουλία για 
συνεργασία μεταξύ ελληνικών και 
γερμανικών περιφερειών, δήμων 
και πολιτών. Κύριος στόχος είναι η 
εμβάθυνση των υπάρχουσα επα-
φών και η δημιουργία νέων, έτσι 
ώστε να μπορέσουν να χρησιμο-
ποιηθούν για τη διαδικασία της 
συνεργασίας και της ανταλλαγής 
εμπειριών.
Βάση της DGV είναι η συμφωνία με-
ταξύ της Ομοσπονδιακής Καγκελα-
ρίου Angela Merkel και των πρώην 
πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέ-
ου στις 05 Μαρτίου 2010. Σκοπός 
αυτής της συμφωνίας είναι η μό-
νιμη εντατικοποίηση της διμερούς 
συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. 
Ο Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός 
του Ομοσπονδιακού Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων (BMAS), Hans-Joachim Fuchtel, 
διορίστηκε από την καγκελάριο το 
2013 και πάλι σαν απεσταλμένος 
της Ελληνογερμανικής Συνέλευ-
σης.
Στόχος είναι η ενίσχυση της συ-
νεργασίας μεταξύ των δήμων, των 
περιφερειών και των πολιτών, η ορ-

γάνωση, το χτίσιμο και η ανάπτυξη 
ειδικών πρακτικών. Είτε μεταφορά 
γνώσεων και η άμεση ανταλλαγή 
τουρισμού ή αποβλήτων για πα-
ραγωγή ενέργειας ή την υποδομή, 
θέματα υγείας, διοικητικού εκσυγ-
χρονισμού ή τον πολιτισμό και την 
πρακτική ανταλλαγή νέων, παντού 
βοηθά εάν οι πολίτες, τα ιδρύματα, 
οι εταιρείες και οι πολιτικοί συνερ-
γαστούν, να προσδιοριστούν οι το-
μείς του κοινού ενδιαφέροντος για 
την ανάπτυξη κοινών σχεδίων. Ο 
κατάλογος των θεμάτων είναι πολύ 
μεγάλος. 
Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζεται 
από τη βούληση γερμανικού και 
ελληνικού τοπικού επίπεδου να 
συμβάλει, να χρησιμοποιηθεί όλο 
το δίκτυο, οι επιχειρήσεις και η κοι-
νωνία των πολιτών. Η όλη εμπειρία, 
η γνώση και η καινοτομία επίλυσης 
στα προβλήματα, βρίσκουν έναν 
εντελώς νέο τρόπο στις „συνεργα-
σίες“.

Με κέντρο το Ναύπλιο
Την Τρίτη, πραγματοποιήθηκε στα 
Καλάβρυτα διερευνητική συνάντη-

ση με τον Δήμο Καλαβρύτων, τον 
αντιπεριφερειάρχη Δ. Ελλάδας, τον 
δήμαρχο Καλαβρύτων, εκπροσώ-
πους του Πανεπιστημίου Πατρών, 
εκπρόσωπο του πανεπιστημίου 
του Μπίμπεραχ, εκπρόσωπο ενός 
γερμανικού θεατροτεχνικού συλ-
λόγου, εκπρόσωπο καθολικού σχο-
λείου του Μπίμπεραχ, καθηγητές 
των σχολείων της περιοχής των 
Καλαβρύτων και υπηρεσιακούς πα-
ράγοντες του Δήμου.  Η συζήτηση 
περιεστράφη γύρω από τις αδελ-
φοποιήσεις σχολείων, την ανάληψη 
της κατασκευής του μνημείου των 
δολοφονηθέντων απ τους Ναζί 
από την Ελληνογερμανική Συνέ-
λευση, ανταλλαγή μεταξύ φοιτη-
τών και ανάληψη όλων των εξόδων 
απ την γερμανική πλευρά καθώς 
και άλλες ενδιαφέρουσες συνερ-
γασίες και έργα που θα τονώσουν 
τον τουρισμό με τροχοκινούμενα, 
με ποδήλατα και με πεζοπορία ή 
και με συνδυασμό όλων αυτών. 
Απ τα Καλάβρυτα και κυρίως απ το 
Ναύπλιο, θα δίνεται στον επισκέ-
πτη, ομαδικά ή και μεμονωμένα η 
δυνατότητα να χαράξει την πορεία 

του προς έναν ή περισσότερους 
τουριστικούς στόχους. Ήδη πολύ 
σύντομα μέλη της Ελληνογερμανι-
κής Συνέλευσης θα επισκεφτούν το 
Δήμαρχο Ναυπλιέων με στόχο να 
του αναπτύξουν τον το συλλογιστι-
κό των προτάσεων τους, να ακού-
σουν προτάσεις που θα οδηγήσουν 
στην ανάπτυξη της περιοχής και 
που θα μπορούσαν να ενταχθούν 
στον σχεδιασμό τους και ενδεχο-
μένως στην χρηματοδότησε του 
μέρους ή του όλου του εγχειρήμα-
τος. Η πρώτη βολιδοσκόπηση του 
Δήμου Ναυπλιέων αλλά και συλλό-
γων της περιοχής που ασχολούνται 
με τον εναλλακτικό τουρισμό έγινε 
τον περασμένο Αύγουστο, οπότε η 
επόμενη συνάντηση θα βρει ήδη 
προλειασμένο το έδαφος.

Τι θα πρέπει να γίνει
Πριν έρθουν οι Γερμανοί, θα πρέ-
πει σύλλογοι και φορείς να εξο-
πλίσουν τους εκπροσώπους τους 
με ρεαλιστικές προτάσεις και προ-
πάντων καινοτόμες.  Σε ενγρη-
γόρηση θα πρέπει να είναι και οι 
υπηρεσίες του δήμου, το Λιμενικό 

ταμείο αλλά και το τμήμα θεατρι-
κών σπουδών που θα μπορούσε 
να πετύχει συνεργασία με κάποιο 
γερμανικό αντίστοιχο.  Αν και οι 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού 
εμφανίζονται ως πιο θελκτικές για 
την Ελληνογερμανική Συνέλευση, 
εντούτοις καινοτόμες ιδέες διαχεί-
ρισης θερμότητας ή παραγωγής 
ενέργειας θα μπορούσαν ίσως να 
τους «συγκινήσουν».  Οι Γερμανοί 
είναι ένας λαός που ενδιαφέρεται 
για την ιστορία, πόσο μάλλον την 
ελληνική που οδήγησε στον ηρωι-
σμό που τόσο πολύ καλλιέργησαν 
οι Γερμανοί κατά τους χρόνους της 
ελληνικής επανάστασης. Η γνώση 
για τον κάθε λαό φέρνει τους λαούς 
πιο κοντά και περιορίζει την καλλι-
έργεια έχθρας μεταξύ των λαών και 
όπως είπαν μέλη της Ελληνογερμα-
νικής Συνέλευσης στα Καλάβρυτα, 
θα πρέπει μέσω της γνωριμίας των 
λαών να αρθούν οι άδικες κατηγο-
ρίες εκατέρωθεν.

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
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Κωστούρος, Καμπόσος, Σφυρής, Γκάτζιος, ψάχνουν λύση για τα σκουπίδια

Πανικός για πρόστιμα λόγω χωματερών
Πανικός επικρατεί στα 
επιτελεία των δημάρ-
χων Ναυπλίου, Άργους, 
Επιδαύρου και Ερμιο-
νίδας, που αναζητούν 
λύσεις της τελευταίας 
στιγμής για να μην αρ-
χίσουν να πληρώνονται 
πρόστιμα για τια χωμα-
τερές που λειτουργούν 
στα διοικητικά όρια των 
δήμων τους.
Να σημειωθεί ότι τα 
πρόστιμα θα βαρύνουν 
ουσιαστικά έμμεσα ή 
άμεσα τους ίδιους τους δημότες 
οι οποίοι τόσο στις πόλεις του 
νομού, όσο και στην υπόλοιπη 
Πελοπόννησο περνούν τα πάν-
δεινα λόγω της οικονομικής 
κρίσης.
Εντύπωση προκαλεί ωστόσο 
που οι κατά τ΄ άλλα λαλίστατοι 
δήμαρχοι της Αργολίδας δεν 
έχουν βγάλει ούτε καν μια απλή 
ανακοίνωση για το σοβαρό 
αυτό θέμα. Αντίθετα ως άμυνά 
του ο δήμαρχος της Καλαμάτας, 
τόνισε ότι τα πρόστιμα πρέπει 
να καταβληθούν από την Πε-
ριφέρεια και το Κράτος, διότι 
αυτοί είχαν την ευθύνη και της 

στρατηγικής (Κράτος) και της 
προσωρινής διαχείρισης (Περι-
φέρεια).
Εκτός όμως από τα πρόστιμα 
το παράδειγμα της Ερμιονί-
δας που δεν έχει τι να κάνει τα 
σκουπίδια της πρέπει να φο-
βίζει και το Ναύπλιο, το Άργος 
και το Λυγουριό. Να σημειωθεί 
ότι η Ερμιονίδα έχοντας φτάσει 
σε οριακά επίπεδα προσπαθεί  
εκτός των άλλων να μειώσει το 
πρόβλημα με την ψήφιση του 
νέου κανονισμού καθαριότητας. 
Μάλσιτα με αφορμή την στάση 
της αντιπολίτευσης ο δήμαρχος 
Δ. Σφυρής είπε: «Είναι φανερό 
ότι ο κ. Λάμπρου και η παρά-

ταξή του δεν έχουν αντιληφθεί 
την σοβαρότητα του θέματος 
της διαχείρισης των απορριμμά-
των του Δήμου Ερμιονίδας, δεν 
έχουν καταλάβει πως η Ερμιο-
νίδα βρίσκεται σε κατάσταση 
εκτάκτου ανάγκης, ούτε μπο-
ρούν να ακούσουν την κραυγή 
αγωνίας των κατοίκων της περι-
οχής εδώ και τέσσερα χρόνια».
Παρότι θα έπρεπε να μην λει-
τουργούν και να έχουν αποκα-
τασταθεί, συνεχίζουν να υφί-
στανται Χώροι Ανεξέλεγκτης 
Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) 
στην Καραθώνα Ναυπλίου, στα 
Μπομπέικα Άργους, στη Νέα 
Κίο, στο Σταυρό Διδύμων, στο 

Λυγουριό και αλλού. 
Συνολικά σύμφωνα 
με τα επίσημα στοι-
χεία του Γενικού Γραμ-
ματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης 
στην Πελοπόννησο 
υπάρχουν συνολικά 
82 ΧΑΔΑ, η αποκα-
τάσταση των οποίων 
χρηματοδοτείται ήδη 
από το Επιχειρησια-
κό Πρόγραμμα «Πε-
ριβάλλον - Αειφόρος 
Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕ-

ΡΑΑ), ενώ 23 από αυτούς παρα-
μένουν ακόμη ενεργοί.
Οι δήμαρχοι συμμετείχαν μαζί 
με άλλους συναδέρφους τους 
από την Πελοπόννησο σε τρις 
διαδοχικές συσκέψεις στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-
λαγής, με τη συμμετοχή της Γε-
νικής Γραμματέως του ΥΠΕΚΑ, 
Νάντιας Γιαννακοπούλου, του 
Γενικού Γραμματέα Συντονι-
σμού Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ, 
Δημήτρη Καλογερόπουλου, του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης, Γιώργου 
Διδασκάλου, Δημάρχων και 

υπηρεσιακών παραγόντων, με 
σκοπό την εντατικοποίηση και 
τον συντονισμό των ενεργειών 
για την όσο το δυνατόν ταχύτε-
ρη παύση της λειτουργίας των 
ΧΑΔΑ.
Σκοπός των συναντήσεων ήταν, 
αφ’ ενός η άμεση και επιβεβλη-
μένη προστασία του περιβάλ-
λοντος στις προαναφερθείσες 
περιοχές και αφ’ εταίρου η συ-
γκρότηση της υπερασπιστικής 
γραμμής της χώρας μας, ενόψει 
της απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου, στις αρχές του Δε-
κεμβρίου, καθώς και η μείωση 
των οικονομικών κυρώσεων, 
που αυτό αναμένεται να επι-
βάλλει, τόσο σε κατ’ αποκοπήν 
πρόστιμο όσο και σε ημερήσιες 
ποινές.
Στις συναντήσεις συζητήθηκε, 
επίσης, η δυνατότητα χρηματο-
δότησης της ενδιάμεσης διαχεί-
ρισης των αποβλήτων, έως ότου 
περατωθούν οι εγκαταστάσεις 
ολοκληρωμένης διαχείρισης, 
κατόπιν σχετικών προτάσεων 
των Δήμων.
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Έγινε και επισήμως γκαράζ 
η πλατεία Δικαστηρίου;

Μόνο οι Ναυπλιώτες (αν και νοιώ-
θουν ότι είναι κορόιδα) δεν σταθ-
μεύουν πάνω στην πλατεία του 
Δικαστηρίου, προφανώς επειδή 
ντρέπονται για την εικόνα που 
παρουσιάζει ο ιστορικός αυτός 
χώρος με οχήματα να κρύβουν τις 
προτομές των πιο αξιοσέβαστων 
μορφών της ελληνικής δικαιοσύ-
νης Πολυζωίδη και Τερτσέτη και 
φυσικά το νεοκλασικό κτίριο του 
1911 ! 
Τους τελευταίους μήνες, η εικόνα 
που παρουσιάζεται καθημερινά 
μπροστά από το Δικαστικό Μέ-
γαρο του Ναυπλίου, δεν διαφέ-
ρει καθόλου από την εικόνα ενός 
γκαράζ. Μέχρι και πινακίδα στην 
είσοδο από την πλευρά του ΟΤΕ 
τοποθετήθηκε, για να είναι ελεύ-
θερη η είσοδος και η έξοδος των 
οχημάτων που ανεβαίνουν στην 
πλατεία για να παρκάρουν.
Κανένας δεν σέβεται ούτε τον 
χώρο, ούτε το γεγονός ότι λειτουρ-
γεί ως πλατεία και περπατούν πεζοί 
ή παίζουν παιδιά. Ούτε το γεγονός 
ότι για 100 τουλάχιστον χρόνια δεν 
τολμούσαν να ανεβαίνουν στην 
πλατεία οχήματα (μάλιστα κάπο-
τε υπήρχαν και τραπεζάκια για να 
απολαμβάνουν το καφεδάκι τους 
οι παλιοί Αναπλιώτες, αλλά και οι 
επισκέπτες του Δικαστηρίου.
Οι υπηρεσίες του υπουργείου Πο-
λιτισμού (Αρχαιολογική Υπηρεσία 
κλπ), που σε άλλες περιπτώσεις 
δεν επιτρέπουν ούτε πόμολο να 
αλλάξουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων 
στην παλιά πόλη, πώς ανέχονται 
να αλλάξει η χρήση της πλατείας 
αυτής και να γίνει πάρκινγκ; 
Γιατί ούτε ο δήμος που ξέρει τις 
ιδιαιτερότητες του Ναυπλίου, δεν 
αντιδρά και επιτρέπει αυτήν την 
απαράδεκτη κατάσταση στο Ιστο-
ρικό κέντρο της πόλης; Σύμφωνα 
με τον δήμο η πλατεία αυτή δεν 
ανήκει στους κοινόχρηστους χώ-
ρους του, αλλά στη δικαιοδοσία 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
Εφόσον όμως είναι έτσι τα πράγ-
ματα, γιατί ο δήμος ξοδεύεται και 

κλαδεύει τα δέντρα της πλατείας 
αυτής, δηλαδή τα δέντρα που θα 
πρέπει να κλαδέψει με δικά του 
έξοδα το Υπουργείο Δικαιοσύνης;  

Θα ήταν ενδιαφέρον να μάθει ο 
κόσμος - που σχολιάζει σε καθη-
μερινή βάση αρνητικά το χάλι της 
πλατείας αυτής - τί παρεμβάσεις 

έχουν γίνει από την Αρχαιολογι-
κή Υπηρεσία προς το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, ώστε το Δικαστήριο 
να σεβαστεί την πόλη που το φιλο-

ξενεί. Επίσης, θα ήταν ενδιαφέρον 
να πληροφορηθεί ο πολίτης, αν 
ο δήμος μπήκε ποτέ στη διαδι-
κασία να εξηγήσει στον αρμόδιο 
υπεύθυνο των δικαστηρίων την 
ιδιομορφία της πόλης, της οποίας 
ο χαρακτήρας αλλοιώνεται με οχή-
ματα πάνω στον χώρο αυτόν. Έχει 
γίνει ποτέ από τον δήμο, έστω και 
κάποια στοιχειώδης παρατήρηση 
για αυτό το χάλι; Ή περιορίζεται ο 
ρόλος του στην καλή του θέληση 
να διευκολύνει το  Υπουργείο Δι-
καιοσύνης για τον καθαρισμό της 
πλατείας και το κλάδεμα – περιποί-
ηση των δέντρων ;
Αν η πλατεία Δικαστηρίων στο 
Ναύπλιο έχει πάψει να είναι πλα-
τεία, ας γνωστοποιηθεί τουλάχι-
στον δημοσίως ή εν τέλει ας περι-
φραχτεί ως ιδιωτικός χώρος.

Τα αυτοκίνητα κρύβουν τις προτομές των πιο αξιοσέβαστων 
μορφών της ελληνικής δικαιοσύνης Πολυζωίδη και Τερτσέτη

Μέχρι και πινακίδα στην είσοδο από την πλευρά του ΟΤΕ το-
ποθετήθηκε για να είναι ελεύθερη η είσοδος και η έξοδος των 

οχημάτων που ανεβαίνουν στην πλατεία για να παρκάρουν

Αν δεν είναι στη δικαιοδοσία του δήμου η πλατεία, γιατί ξο-
δεύεται και κλαδεύει τα δέντρα που θα έπρεπε να κλαδέψει με 

δικά του έξοδα το Υπουργείο Δικαιοσύνης;

Πάντα λειτουργούσε ως πλατεία ο χώρος αυτός. Στο παρελ-
θόν, αντί για αυτοκίνητα φαίνονται τραπεζάκια καφενείου και 

κόσμος 



Πού πάει και ...χώνεται 
ο Κωστούρος;

ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ που ο πρω-
θυπουργός και η κυβέρνηση 
δεν είναι και στα καλύτερά 
τους,  που πάει και ...χώνεται ο 
Κωστούρος; Διχάζει τους Ναυ-
πλιώτες ο δήμαρχος με την 
επιλογή του να κάνει επίτιμο 
δημότη τον Αντώνη Σαμαρά ή 

βοηθά την πόλη δίνοντας έναν επιπλέον τίτλο 
στον Πρωθυπουργό από αυτούς που ήδη κα-
τέχει;
Η ΚΟΥΒΕΝΤΑ που γίνεται είναι μεγάλη, οι από-
ψεις που εκφράζονται ποικίλες. Και φυσικά οι 
διαρροές της είδησης σε δήθεν ειδησεογρα-
φικά blog που στερούνται δημοσιογράφων, 
για την πρόθεση ανακήρυξης του Σαμαρά σε 
επίτιμο πριν έλθει καν το θέμα για συζήτη-
ση στο δημοτικό συμβούλιο, δεν φαίνεται να 
μπόρεσαν να λειτουργήσουν θετικά και ως 
αμορτισέρ των αντιδράσεων των διαφωνού-
ντων. Ούτε βοήθησαν τα υποστηρικτικά της 
απόφασης ανυπόγραφα και περισπούδαστα 
non paper αγνώστου προέλευσης, τα οποία 
αναλαμβάνουν να δημοσιεύσουν και πάλι 
μπλόγκερς -  καλοθελητές της …δεκάρας, που 
«υπογράφουν»  με αρχικά, αλλά που στην ου-
σία κρύβονται πίσω από την ανωνυμία τους. 
Μάλλον αφορμή για κουτσομπολιό δημιούρ-
γησαν, λόγω έλλειψης σοβαρότητάς τους.
ΚΑΙ ΑΠΟΡΩ: Αρέσει άραγε στον ίδιο τον Σαμα-
ρά και στο περιβάλλον του, αυτός ο σαματάς 
γύρω από το όνομά του, με άλλους υποστη-
ρίζουν το θέλημα του δημάρχου να τον κάνει 
επίτιμο και άλλους να το κατακρίνουν; Είναι 
σωστό για το κύρος ενός Πρωθυπουργού, να 
μοιράζεται στα δύο μια πόλη για το αν θα τον 
δεχθεί ή όχι ως επίτιμο δημότη; Τι νόημα έχει 
αυτή τη στιγμή, μια τέτοια πρωτοβουλία, όταν 
μια τόσο μεγάλη μερίδα του κόσμου διαφωνεί 
με την πολιτική της κυβέρνησης και όταν κάθε 
μέρα που ξημερώνει δεν ξέρουμε αν θα προ-
κηρυχτούν ή όχι εκλογές; Δεν θα ήταν προτι-
μότερο να είχε ανακηρυχθεί επίτιμος αρκετά 
νωρίτερα ή έστω μετά τον Μάρτη αν τελικά δεν 
γίνουν εκλογές; Αυτή η στιγμή δεν είναι η πλέ-
ον ακατάλληλη, μόνο και μόνο λόγω πολιτικών 
και άλλων συγκυριών; 
Ή ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ περισσότερο το 
Ναύπλιο ο Πρωθυπουργός αν γίνει επίτιμος 
κερδίζοντας ένα επιπλέον τίτλο, που μάλλον 
δεν τον έχει και τόσο ανάγκη; 
ΜΑ, Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ εδώ ερωτεύτη-
κε, εδώ έρχεται και ξεκουράζεται, εδώ είναι το 
γυναικοχώρι  του και εδώ έχει την ευκαιρία να 
νοιώσει για λίγο απλός πολίτης και να απολαύ-
σει τον ρόλο αυτό. Άρα έχει το κίνητρο να βο-
ηθήσει το Ναύπλιο αν θέλει και χωρίς να είναι 
επίτιμος. Αρκεί να το θέλει. ιχ
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του Ακη 
Γκάτζιου

Eνυπογράφως

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΜΕΖΟΝΕΤΑ)
Σε νέα πολυκατοικία στο Ναύπλιο 

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

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

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

Μια καθυστερημένη αλλά πολύ καλή ιδέα
Θεματική εικαστική διάσταση, 
αφιερωμένη στους λογοτέχνες 
του δήμου, προτείνει η Άλλη Πρό-
ταση για τον πεζόδρομο της Βασι-
λέως Κωνσταντίνου. 
Η πρόταση μεταξύ άλλων ανα-
φέρει: «Με πινακίδες, μπάνερ και 
σύγχρονα μέσα προβολής (οθό-
νες προβολές VIDEOακουστικές 
αφηγήσεις κ.λπ) θα μπορούσαμε 
να παρουσιάζουμε στοιχεία βιο-
γραφικάκαι στοιχεία από τα έργα 

τους για τον κάθε ένα ξεχωριστά 
(Καρούζος, Τερζάκης, Κωστούρος, 
Δάφνης, Λεκόπουλος, Καραμάνος, 
κ.λ.π.) Να δούμε και τους εν ζωή 
λογοτέχνες του δήμου μας. Επί-
σης θα μπορούσε να υπάρχει μια 
ενότητα από λογοτέχνες που δεν 
είναι από το δήμο αλλά έζησαν και 
έγραψαν στο δήμο μας (Ραγκαβής 
Σούτσος κ.λπ). Αυτή η θεματική θα 
είναι δυναμική και θα μπορούσε 
πάντα να προσθέτει ανθρώπους 

του λόγου. Η ιδέα μας γεννήθηκε 
από την ύπαρξη στο δρόμο του 
σπιτιού και της προτομής του 
Ν.Καρούζου».
Πολύ καλή η ιδέα. Αλλά γιατί δεν 
κατατέθηκε νωρίτερα, ώστε να 
μπορεί και να υλοποιηθεί; Χρόνια 
τώρα συζητείται το τι θα μπορού-
σε να γίνει στον πεζόδρομο…

Υ.Ζ.



μεγαλύτερου ποσοστού κον-
δυλίων από το νέο πακέτο ΣΕΣ 
2014-2020. Τις επόμενες ημέρες 
αναμένεται να πραγματοποιη-
θεί η συγκρότηση σε σώμα του 

Βρόμικη πόλη το Άργος
Ανεξήγητο αυτό που συμβαίνει 
στο Άργος. Χωρίς να αλλάξουν 
πρόσωπα σε πόστα, από πεντα-
κάθαρη που ήταν η πόλη την 
περασμένη τετραετία, σήμερα 
ζεύει από  παντού. Τι συμβαίνει 
λοιπόν; Είναι λίγο το προσωπι-
κό; Γίναν βρωμιάρηδες οι κά-
τοικοι και οι διερχόμενοι ξαφνι-
κά και πετάν τα σκουπίδια τους 
στο δρόμο; Ή μπας και κάποιοι 
πίστεψαν πως θα βγάλουν έτσι 
την τετραετία;

ΑΝ.

Που είναι 
η αντιπολίτευση;
Καλά η συμπολίτευση κάνει 
το κορόιδο για την παράνομη 
ασφαλτόστρωση στον βάλτο, 
αυτή η αντιπολίτευση δεν θα 
εγείρει έστω και για τα όπλα 
περιβαλλοντικό ζήτημα ή θα 
πρέπει να περιμένουμε πότε 
θα γίνει επανάσταση για να λυ-
θούν όλα; Α, στις φήμες περί 
μεταπήδησης ειδικής συμβού-
λου σε άλλη παράταξη και περί 
δυσαναπλήρωτου κενού δεν 
δίνουμε βάση. Το κενό ήταν και 
παραμένει, όπως και τα προ-
βλήματα του δήμου.

ΑΝ.

νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Υ.Ζ.

Μετά την εκλογή 
προέδρου
Ερώτηση σχετικά με τις μεγάλες 

καθυστερήσεις πληρωμών και 

νέων εντάξεων στο Πρόγραμμα 

“Εξοικονομώ κατ’ οίκον” κατέ-

θεσε ο Βουλευτής Αργολίδας 

Δημήτρης Κοδέλας προς τους 

Υπουργούς Ανάπτυξης & Αντα-

γωνιστικότητας και Περιβάλ-

λοντος, Ενέργειας & Κλιματικής 

Αλλαγής. Το πρόγραμμα θα 

μπορούσε να αποτελέσει ένα 

μέτρο θετικό, οι μεγάλες καθυ-

στερήσεις στις πληρωμές έχουν 

οδηγήσει σε δραματική κα-

τάσταση τους επαγγελματίες. 

Δημητράκη, ακόμα δεν έμαθες 

τους ρυθμούς παροχών; Μετά 

την εκλογή του προέδρου κι 

αν δεν τους κάτσει θα «φταίει ο 

ΣΥΡΙΖΑ» που δεν τα απέδωσαν,

ΑΝ.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα

Αρ. Σήματος: 159481
Δικαιούχος Σήματος: 

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

Μέλος Ε.Ι.Ε.Τ. 

Κωδ. Εντύπου: 4126
Αριθμός φύλλου: 827

Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2014
Ιδιοκτησία: ΕΝΘΕSIS  Α. Γκάτζιος – 
Μ. Κ. Ντάνος – Μ. Πετρόπουλος Ο.Ε.

Εκδότης – Δ/ντής: 
Άκης Γκάτζιος 

Αρχισυντάκτης: 
Άκης Ντάνος

Συντάκτες: 
Άκης Γκάτζιος, Άκης Ντάνος

Σχεδιασμός: 
ΕΝΘΕSIS

Εκτύπωση: 
«ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ» ΚΙΑΤΟ

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

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

anagnostispe@hotmail.com 
www.anagnostis.org

Τιμή: 0,70 ευρώ

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

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

ων: 150,00 ευρώ

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

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

Tαυτότητα

Παϊβανάς και Καλοθέου 
στην Ομοσπονδία
Στο διοικητικό συμβούλιο της 
Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλ-
λόγων Πελοποννήσου & Νοτι-
οδυτικής Ελλάδας εξελέγησαν 
οι πρόεδροι των εμπορικών 
συλλόγου Ναυπλίου και Άργους 
Γιώργος Παϊβανάς και Αντώνης 

Καλοθέου.
Η νέα διοίκηση υποσχέθηκε 
ότι θα δώσει ιδιαίτερη έμφα-
ση στην αναγκαιότητα για 
άμεση ολοκλήρωση των ζωτι-
κής σημασίας αναπτυξιακών 
έργων της περιοχής (οδικούς 
άξονες, σιδηροδρομικούς 
άξονες κλπ) καθώς και στην 
απορρόφηση όσο το δυνατόν 

Το γιοφύρι του Τάσου

Σε γιοφύρι του Τάσου έχουν μετονομάσει οι κά-
τοικοι του Άργους τα έργα στην είσοδο της πόλης 
του Άργους απ την Κορίνθου. Χρόνια ολόκληρα 
και 200 μέτρα δρόμος δεν λέει να τελειώσει. Μά-
λιστα σε ορισμένα σημεία που θάπρεπε να υπάρ-

ξει διαπλάτυνση, όπως λίγο πριν την είσοδο στην 
γέφυρα του ξεριά στενεύει ο δρόμος, απότομα 
και επικίνδυνα. Μόνο οι νησίδες των μάραναν 
αυτόν τον δρόμο, όλα τα άλλα τάχε.

ΩΠ. ΑΡΕ.

Αγωνίζονται μόνοι τους
Χωρίς συμπαράσταση σχεδόν από κανένα φορέα και με κίνδυνο να 
ποινικοποιηθούν οι αγώνες τους οι μαθητές δίνουν την δική τους 
μάχη για την βελτίωση των σπουδών τους και την αύξηση των πιθα-
νοτήτων για να βρουν δουλειά. Ποιοι να τους κατανοήσουν; Μήπως 
εκείνοι που θέλουν να τους μετατρέψουν σε συγχρόνους σκλάβους; 
Τα δικαιώματα δεν χαρίζονται, κατακτιούνται κι αυτό το ξέρουν ήδη 
οι μαθητές όπως και πως η αλληλεγγύη που τους δείχνει ο κόσμος 
είναι το μεγαλύτερο όπλο τους.

ΑΝ.
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Τα προαπαιτούμενα 
της ομοσπονδίας
Του Βασιλείου Δαγρέ

Λοιπόν, σε ποιο προαπαιτούμενο της ομοσπονδίας είμα-
στε, ψέλλισε ο Πρίγκιψ ο εξοχότατος πρόεδρος του δικα-
στηρίου ψάχνοντας τα χαρτιά του.
 Δεν έχει καμία σημασία αυτό κύριε πρόεδρε,  εξάλλου εί-
ναι τόσα πολλά , απάντησε ο ένας εκ των δεξιών του , που 
τυχαίνει να φέρει τον τίτλο του Αξιότιμου.                                                                                                                    
Όπως καταλάβατε εκ της έδρας ήταν ο Πριγκιψ και οι αξιό-
τιμοι, και ακριβώς απέναντι καθόταν, ο δύστυχος, και σκυ-
φτός με σκαμμένο πρόσωπο, ο κατηγορούμενος που φέρει 
τον τίτλο του εργαζόμενου, που παλιά είχε αξιοπρέπεια , 
που πολλές φορές, πλην κάποιών εξαιρέσεων είχε μεγάλη 
υπερηφάνεια για την εργασία του. Που εδώ και πολλά χρό-
νια από την αρχή του αιώνα είχε καταφέρει με αγώνα και 
αίμα να κατοχυρώσει τα δικαιώματα του, για να καθορίζει 
αυτός ο ίδιος την ζωή του, το περιβάλλον του ,και την ερ-
γασία του , γιατί άλλο δουλεία και άλλο εργασία. Δεν ήταν 
δούλος, ήταν κατά πλειοψηφία όσο περνούσε από το χέρι 
του  άνθρωπος, και τώρα χρόνο με τον χρόνο, μέρα με την 
μέρα , ώρα με την ώρα ,κρίνεται και συκοφαντείται για τα 
δικαιώματα του, για την ίδια την ζωή του , έτσι όπως αυ-
τός με μεγάλο κόπο και αγώνα είχε ο ίδιος καθορίσει. Το 
πρόσωπο του σκαμμένο από τις γεμάτο αυλακιές που είχε 
το τελευταίο διάστημα η ζωή δημιουργήσει. Δίπλα του  οι 
διαχειριστές της ζωής του ,που όπως περηφανεύονται και 
λέγουν ότι είναι οι υπερασπιστές του απέναντι στην ομο-
σπονδία, αυτοί έχουν επιστρατεύσει μαζί τους και τρεις 
μάγισσες, την Φοβία, την Ανεργία, και την Απόλυση, αυτές 
οι τρεις κυρίες σύμφωνα και με την υπεράσπιση παίζουν 
σημαντικό ρόλο για την ψυχολογία του κατηγορουμένου. 
Στο έδρανο των ενόρκων φαρδιά πλατιά κάθεται το κουτί 
με κάτι παράθυρα να, με μεγάλα λόγια , με πολλά θα , ότι 
προς το καλύτερο θα πάει η ζωή αυτού του δύστυχου εάν 
αποφασίσει να χάσει μερικά δικαιώματα του να γίνει πιο 
ευέλικτος πιο μοντέρνος , πιο σύγχρονος , όχι με αγκυλώ-
σεις, να είναι υπάκουος, να μην κάνει απεργίες , να απολύ-
εται και να μην διαμαρτύρεται , τώρα αν την μισή ζωή  του 
την πετάξουν στα σκουπίδια τι σημασία έχει, αυτός και τα 
παιδιά του θα είναι περήφανοι που θα ζουν στο σύγχρονο 
σύστημα των αγορών, και της ομοσπονδίας.           
Λοιπόν κατηγορούμενε δέχεσαι τις εκπτώσεις που επιβάλ-
λει η ομοσπονδία. 
Μάλιστα κύριε πρόεδρε απάντησαν χωρίς σκέψη οι δύο 
εκ των υπερασπιστών του τα αποδεχόμαστε όλα, εξάλλου 
έχουμε και εμείς την ίδια λογική με την λογική με  της ομο-
σπονδίας .
Μα η αλληλεγγύη μεταξύ μας, σιγοψιθύρισε ο κατηγορού-
μενος.
Σιωπή κατηγορούμενε ακούγεσαι, απάντησε με φωνή 
εξουσίας ο Πρίγκιψ, εντάξει κατοχυρώνονται τα μέτρα 
Τότε οι υπόλοιποι εκ των υπερασπιστών άρχισαν το μεν 
αλλά και τις διαφωνίες, αλλά αυτοί δεν μπορούσαν να αλ-
λάξουν τίποτα βλέπετε ο κατηγορούμενος είχε ορίσει εξ 
αρχής τους δύο πρώτους σαν αρχικούς του υπερασπιστές.
Τα προαπαιτούμενα της ομοσπονδίας όπως φαινόταν θα 
περνούσαν για άλλη μια φορά, και ο κατηγορούμενος θα 
γυρνούσε πίσω στο κελί της μοναξιά του και της εγκατά-
λειψης, και ίσως περνούσε καιρός μέχρι να ανορθωθεί η 
ψυχή του, για να πάρει την ζωή του στα χέρια, για να την 
διαχειρισθεί ο ίδιος όπως αυτός, γνωρίζει καλύτερα από 
τον καθένα, όταν αναγεννηθεί από μέσα του αυτό που τον 
εξυψώνει να είναι  άνθρωπος στην μονάδα και στο σύνολο, 
που τώρα το έχει χάσει και έχει καταντήσει ανθρωπάκος. 
Τα χρόνια πέρασαν, οι μέρες πέρασαν, οι ώρες περνούν, η 
πάλη με τα δευτερόλεπτα δεν θα αργήσει, αλλά από την 
απέναντι όχθη φαίνεται να ξεχωρίζει η φιγούρα της όμορ-
φης Αισιοδοξίας.     

Φαρσέρ η σαμποτέρ έκοψε το νερό στο Κρανίδι;
Τον δράστη της δολιοφθοράς 
στις δεξαμενές νερού στην 
Αγία Άννα στο Κρανίδι, ανα-
ζητά η αστυνομία μετά από 
καταγγελία που έγινε από 
τον Πρόεδρο της Δημοτικής 
Επιχείρηση Ύδρευσης – Απο-
χέτευσης Ερμιονίδας Γιάννη  
Πάλλη.
Σύμφωνα με την καταγγελία, 
τα ξημερώματα της Δευτέρας 
έγινε δολιοφθορά στις δεξαμε-
νές νερού, με αποτέλεσμα να 
υπάρχει διακοπή υδροδότη-
σης στην πόλη του Κρανιδίου 
για δύο μέρες.
Όπως είπε ο κος Πάλλης στην 
αστυνομία, τοποθετήθηκαν 
στον αέρα τα φλοτέρ, οπότε το 
αυτοματοποιημένο σύστημα 
τροφοδοσίας των δεξαμενών 
τις έβλεπε γεμάτες και δεν τις 

τροφοδοτούσε με νερό από τις 

γεωτρήσεις, παρόλο που αυτές 

ήταν άδειες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του 

δήμου «είναι φανερό πως η 

παραπάνω δολιοφθορά έγινε 

από γνώστη του αντικειμένου 

και όχι από κάποιον τυχαίο».

Επίτιμος Ναυπλιώτης ο Σαμαράς
Επίτιμος δημότης θα γίνει ο πρωθυπουργός 
Αντώνης Σαμαράς, με απόφαση του δημοσικού 
συμβουλίου, που αναμένεται να ληφθεί κατά 
πλειοψηφία σήμερα Πέμπτη. Το δημοτικό συμ-
βούλιο συνεδριάζει αποκλειστικά γι΄ αυτό το 
θέμα στις 7 το απόγευμα.
Ο δήμαρχος Δημήτρης Κωστούρος δεν έχει 
κάνει ακόμα κάποια επίσημη ενημέρωση, ούτε 
έχει αναλύσει τους λόγους που τον οδήγησαν σε 
αυτή την πρόταση που φέρνει προς ψήφιση. 
Ωστόσο καθημερινά πολλοί τον επικρίνουν για 
το timing της απόφασης αυτής. Πάντως από 
πλευράς δημοτικών παρατάξεων μόνο αυτή του 
κου Κοκκινόπουλου έχει εκφράσει μέχρι τώρα 
τις ενστάσεις της. Οι άλλες παρατάξεις τηρούν 
στάση αναμονής και πρόκειται να τοποθετη-
θούν στο δημοτικό συμβούλιο.

Μαθητές του 6ου Δημοτικού Σχολείου «έπαιξαν» τους δημοτικούς συμβούλους

Ενέκριναν ποδηλατόδρομους
Μαθητές της τρίτης τάξης  του 6ου δημοτικού 
σχολείου Άργους, επισκέφτηκαν την  περασμέ-
νη εβδομάδα την αίθουσα που συνεδριάζει το  
δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Άργους-Μυ-
κηνών.  Ο αντιδήμαρχος Ηλίας Χατζηγεωργίου 
σε ρόλο οικοδεσπότη απάντησε στις ερωτήσεις 
των μικρών μαθητών για την  λειτουργία του 
Δήμου  και των υπηρεσιών του. Τα παιδιά κάθι-
σαν στα έδρανα  των συμβού-
λων και του Προεδρείου και  
έκαναν μια αναπαράσταση 
ενός δημοτικού συμβουλίου,  
με θέμα τη «δημιουργία πο-
δηλατοδρόμου». Αντάλλαξαν 
απόψεις και ενέκριναν κατά 
πλειοψηφία και στην συνέχεια 
οι μικροί δημοτικοί σύμβου-
λοι επισκέφτηκαν την τεχνική 
υπηρεσία του Δήμου, ώστε 
να δουν πως θα υλοποιηθεί 
το έργο επί του πρακτέου. Τέ-
λος πληροφορήθηκαν από  το 

τμήμα του ληξιαρχείου, πως γίνεται η εγγραφή 

των παιδιών που γεννιούνται ,για την οικογενει-

ακή μερίδα κ.α. Τουλάχιστον θα παραδειγματι-

στούν οι δημοτικοί σύμβουλοι απ τους μικρούς 

μαθητές, να ρωτούν πριν τις συνεδριάσεις ή θα 

συνεχίσουν να τα «ξέρουν όλα»;
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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)
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Ο Μεγάλος Άρχοντας ένοιωσε την ανάσα του να κόβεται 
και το πνίξιμο στο λαιμό να του φέρνει ζάλη θανάτου. Τον 
πρόλαβαν οι συνεργάτες του πριν καταρρεύσει από την 
μεγάλη δερμάτινη πολυθρόνα του. Οι ατέλειωτες εξετάσεις 
δεν έδειξαν τίποτα, διακριτικά ο παθολόγος του πρότεινε 
να συναντήσει τον παιδικό τους  φίλο και συμμαθητή, τον 
Πέτρο τον ψυχίατρο. 
-Μεγάλε, αν και  αυτά που νοιώθεις είναι πραγματικά 
σωματικά συμπτώματα, όλα προέρχονται από το κεφάλι 
σου. Η μπαταρία θέλει επαναφόρτιση για αυτό θα 
χρειαστεί μια αντικαταθλιπτική αγωγή. Και το κουμπί του 
άγχους ενεργοποιείται και με τον παραμικρό ερεθισμό για 
αυτό θα χρειαστεί μια γερή στην αρχή αγχολυτική αγωγή, 
την δοσολογία θα την ρυθμίσουμε μαζί τηλεφωνικά. Οι 
μεγάλες επιτυχίες έχουν και το κόστος τους. Πρέπει να 
βάλουμε στην ζωή μας την απλότητα. Οι πολύπλοκες 
σύγχρονες δραστηριότητες αποφορτίζουν και συγχύζουν τα 
νευρωνικά μας δίκτυα. 
 Ο Μεγάλος Άρχοντας ο μεγαλύτερος ίσως και ο μοναδικός 
επιχειρηματίας του τόπου, κατάλαβε πολύ καλά την 
παραδειγματική γλώσσα του φίλου. Τον υπερφόρτωσε 
«επιτυχίες» τον εγκέφαλό του. 
Στο κάθισμα του συνοδηγού ήταν η σακούλα του 
φαρμακείου με την χημική υποστήριξη που του πρότεινε 
ο γιατρός. Καθώς είχε λίγο ελεύθερο «αναρρωτικό» χρόνο 
σκέφτηκε να πάει μια βόλτα στον βάλτο των παιδικών 
του χρόνων. Από τις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες του 
τεράστιου αυτοκινήτου 
απολάμβανε την διαδρομή και 
το μυαλό του γέμιζε  εικόνες 
μνήμες από την ανεμελιά των 
παιδικών του χρόνων. Εκεί 
ήταν ο παράδεισος του, με τα 
παιδιά των εργατών του πατέρα 
του.  Είχε δεκαετίες να περάσει 
από εκεί απλά γνώριζε ότι του 
άνηκε ο τόπος. Τα σπίτια που 
ήταν στο χώρο τα έδινε ως 
δωρεάν παραχώρηση στους 
καλλιεργητές, έτσι το παρέλαβε 
το σύστημα  από τον πατέρα 
του έτσι το άφησε. 
Την ονειροπόληση του διέκοψε 
με βίαιο τρόπο η πτώση του 
σε ένα μεγάλο νερόλακκο, 
ακόμα και αν πρόσεχε δεν θα 
μπορούσε να τον αποφύγει.  
Ένα κύμα βρώμικου νερού 
γέμισε με λάσπες τις γυάλινες 
επιφάνειες του αμαξιού. Το ξαφνικό Αυγουστιάτικο 
μπουρίνι γέμισε την  υδάτινη παγίδα.
Ο Μικρός Εργάτης μάζευε καρπούς για το εργοστάσιο 
του Μεγάλου Αφεντικού όταν άκουσε τον μεγάλο θόρυβο. 
Μέσα στον λάκκο βρήκε ένα μεσήλικα. Μέχρι την μέση 
ήταν μέσα στις λάσπες και το τεράστιο αυτοκίνητο  άθικτο 
αλλά εγκλωβισμένο. 
-Μην νοιάζεστε για μένα ( είπε ο Μεγάλος Άρχοντας, θα 
ειδοποιήσω και θα έρθουν να με πάρουν, ( έψαξε το κινητό 
του αλλά δεν το βρήκε κατάλαβε ότι ή του έπεσε μέσα στο 
νερόλακκο ή ήταν κάπου πεσμένο μέσα στο αμάξι). Μήπως 
έχετε κινητό; 
-Όχι κύριε, δεν έχω κινητό αλλά έχω τα παιδιά μου. 
Παιδιάαααα !!!(Φώναξε με όση δύναμη είχε  ο Μικρός 
Εργάτης). 
Σε χρόνο μηδέν εμφανίστηκαν τέσσερις γεροδεμένοι 
έφηβοι, με κορμούς ξύλων και δυνατές τριχιές έβγαλαν έξω 
το μεγάλο αμάξι. 
-Λίγα μέτρα πιο κάτω είναι το σπιτικό μας, ελάτε να 
αλλάξετε ρούχα. 
Ο Μεγάλος Άρχοντας δεν είχε και πολλές επιλογές, με την 
βοήθεια των παιδιών έσπρωξε το αμάξι μέχρι το σπίτι. 
Το σπίτι ήταν πιο απλό και από την απλότητα. Μια 
κουζίνα ως ενιαίο  κεντρικό δωμάτιο για τους γονείς ένα 
μεγάλο δωμάτιο για τα τέσσερα αγόρια και ένα μπάνιο. 

Λόγω καλοκαιρίας το σπίτι μεγάλωνε και είχε ένα έξτρα 
καθιστικό κάτω από την μεγάλη κληματαριά. Καθώς 
άλλαζε τα πανάκριβα ρούχα του, με τα απλά του εργάτη, ο 
Μεγάλος Άρχοντας ένοιωθε μια παράξενη ελευθερία μέσα 
στα φτωχικά ρούχα. Είναι τελικά πολύ βαριά η «πανοπλία» 
του πλούτου. 
-Είναι μεσημέρι καθίστε να φάτε μαζί μας. ( Του είπε η 
σπιτονοικοκυρά .)
Οι μυρωδιές από το κουνέλι στιφάδο κυριολεκτικά τον 
καθήλωσαν. Αλλά και η όμορφη οικογενειακή ατμόσφαιρα 
με τα τέσσερα αγόρια να ετοιμάζουν το τραπέζι 
ακολουθώντας τις οδηγίες της μητέρας τους. Παρά το 
αρχικό σοκ τώρα η μνήμη άρχιζε να παίζει ξανά εικόνες 
από το παρελθόν της παιδικής του ηλικίας. Μυρωδιές 
χρώματα γεύσεις τον χαλάρωναν. Έπιασε αμέσως κώδικα 
επικοινωνίας με τα παιδιά και έπαιξε μαζί τους τον αγώνα 
λεκτικών παιγνιδιών. Θαύμασε τον λεκτικό τους πλούτο 
και το επίπεδο γνώσεων τους. Χαιρόταν που δεν είχαν 
ανακαλύψει την πραγματική του ταυτότητα. Για πρώτη 
φορά μετά από δεκάδες χρόνια βρέθηκε σε πραγματική 
παρέα ανθρώπων χωρίς υποκρισίες και φτιασίδια. 
-Και τώρα η ώρα του φρούτου, ( είπε η οικοδέσποινα και 
έπιασε μεριά τσαμπιά σταφύλια  από την κληματαριά για 
να τα πλύνει). 
Τότε  μέσα σε μια λίμνη αναμνήσεων ο Μεγάλος Άρχοντας 
κατά λάθος «ψάρεψε» αυτή που θα τον αποκάλυπτε. 
-Λοιπόν παιδιά ξέρω και εγώ ένα παιγνίδι. Σταφυλομαχίες, 

( πρόσεξε ότι ο Μικρός Εργάτης 
τον κοίταξε παράξενα, αλλά 
συνέχισε απτόητος) θα βάλουμε 
πέντε τενεκεδάκια απέναντι και 
όποιος βάλει τις περισσότερες 
ρόγες κερδίζει. 
Τώρα ήταν σειρά του πατέρα 
των παιδιών να χαθεί στις 
αναμνήσεις του όταν έπαιζε 
στον ίδιο τόπο με τον γιο 
του Άρχοντα.  Η παρέα είχε 
ξεκινήσει την σταφυλομαχία, 
μέσα σε αλαλαγμούς και 
πειράγματα. Μπροστά στα 
κουτάκια στήθηκε ο Μικρός 
Εργάτης. 
-Είσαι … είσαι ο γιός.. ο γιός 
του Άρχοντα, είσαι το αφεντικό 
μου!!! 
Χάθηκαν ό ένας μέσα στην 
αγκαλιά του άλλου, σαν να 
προσπαθούσαν να προφυλάξουν 

την παιδική τους ανάμνηση. Τότε τα παιδιά ανακάλυψαν 
ένα σωρό αυτοσχέδια παιγνίδια που έπαιζε ο πατέρας τους 
στην παιδική του ηλικία και περιστασιακά διασκέδαζε και 
ο γιός του Άρχοντα. 
Το απομεσήμερο ο Μεγάλος Άρχοντας βυθίστηκε σε έναν 
από τους πιο χαλαρούς ύπνους της ζωής του  κάτω από την 
κληματαριά. Όταν σηκώθηκε να φύγει το τεράστιο αμάξι 
του άστραφτε από το πλύσιμο που είχαν κάνει οι νεαροί. 
Την άλλη μέρα από τον γυάλινο πύργο της εξουσίας του 
έβλεπε προς την μεριά του βάλτου, τον είχε γαληνέψει 
το ευχάριστο ατύχημα του. Ποιος ξέρει πότε θα εύρισκε 
ξανά χρόνο να πάει προς τα εκεί. Από το ατύχημα στο 
νερόλακκο αναβαπτίσθηκε η διάθεση του. Κάλεσε τα 
νούμερα του λογιστηρίου. 
-Να ετοιμάσει ένα εκατομμύριο μονάδες μετρητά και να τα 
φέρεις απάνω. 
Σε λίγα λεπτά εμφανίστηκε ο λογιστής του. 
-Όπως είναι το κουτί να το πας στο σπίτι του Μικρού 
Εργάτη, στον Βάλτο να προσέχεις στο δρόμο γιατί κοντά 
στο σπίτι υπάρχει και ένας ύποπτος νερόλακκος, να μην 
πέσεις μέσα!!!
-Μα κύριε είναι πολύ μεγάλο ποσό ! Τι πληρώνουμε του 
Μικρού Εργάτη; 
-Δεν κατάλαβα δικά σου είναι ; Να τα πας και να του πεις 
ότι είναι δώρο για την βοήθεια του. 

-Μάλιστα κύριε. 
Ο λογιστής χωρίς να χάσει 
δευτερόλεπτο  και μην τολμώντας να 
δυσαρεστήσει το αφεντικό του έφυγε 
πετώντας. Με την πληροφόρηση που 
είχε από το αφεντικό του σώθηκε από 
την μεγάλη γούβα γιατί αυτός σίγουρα θα βυθίζονταν εκεί 
μέσα με το μικρό υπηρεσιακό αμάξι. 
Στο σπίτι βρήκε μόνο την γυναίκα να περιποιείται τον κήπο 
της. 
-Αυτό είναι δώρο από τον Μεγάλο Άρχοντα για την 
βοήθεια που του δώσατε ( είπε ο λογιστής τονίζοντας με 
απορία τα λόγια του). 
 -Καλά άσε το κουτί πάνω στο τραπέζι κάτω από την 
κληματαριά , ( είπε η γυναίκα συνεχίζοντας να καλλιεργεί 
τα λαχανικά της και αγνοώντας το μεγάλο θησαυρό που 
περιείχε το κουτί). 
Την άλλη μέρα στο ισόγειο της εταιρείας ο λογιστής αν 
και γλίτωσε το πνίξιμο στον νερόλακκο με δυσκολία θα 
γλίτωσε το εγκεφαλικό. Μπροστά στην πόρτα του γραφείο 
καθόταν ένας άγνωστος άντρας με εργατικά ρούχα, 
γαλότσες στα πόδια και το κουτί με το ένα εκατομμύριο 
μονάδες στα χέρια. 
-Μας φέρατε χθες αυτό το κουτί; 
-Μάλιστα εγώ το έφερα. 
-Να το πάρεις πίσω δεν το θέλουμε!!! ( Και ο Μικρός 
Εργάτης του πετά κατάμουτρα το κουτί.) 
-Μια στιγμή κύριε δεν είναι εύκολο να το πάρω πίσω. ( 
Με γρήγορες κινήσεις ο λογιστής ενημέρωσε τον Μεγάλο 
Άρχοντα.) Σας θέλει ο Μεγάλος Άρχοντας, είστε ο Μικρός 
Εργάτης μου είπε, σας περιμένει. ( Ο λογιστής με το κουτί 
αγκαλιά συνόδευσε τον Μικρό Εργάτη στο γραφείο του 
αφεντικού τους.)
-Μα καλά φίλε μου γιατί επιστρέφεις τα χρήματα πίσω; 
Εγώ για δώρο σου το έδωσα, για να σε ευχαριστήσω, μην 
ξεχνάς αν δεν ήσουνα εσύ μπορεί και να κινδύνευε η ζωή 
μου. 
-Ευχαριστώ, μα δεν τα θέλω, πάρ΄τα πίσω …. ( ο λογιστής 
κοιτούσε με γουρλωμένα τα μάτια, από την μια μιλούσε 
στον ενικό στο αφεντικό από την άλλη κλότσαγε την τύχη 
του ο πεισματάρης με τις γαλότσες). Παίρνεις το κουτί σου 
και είμαστε πάτσι. 
-Πες μου κάτι που θέλεις. 
-Θέλω την χαρά μου πίσω, τίποτα άλλο. Όταν ανοίξαμε 
το κουτί σου, άνοιξε ο ασκός του Αιόλου μέσα στο σπίτι 
μας. Τα παιδιά μου δεν ήξεραν τι ζητούσαν και η γυναίκα 
μου  δεν ήξερε τι ήθελε. Για πρώτη και τελευταία ήρθε η 
οικογένεια μου σε τέτοια ένταση, παραλίγο να γίνουμε έξι 
κομμάτια. Για αυτό σου λέω πάρε τα λεφτά σου πίσω εγώ 
θέλω μόνο την χαρά στην καθημερινή μου ζωή, αυτή ούτε 
πουλιέται ούτε αγοράζεται. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος 
με το μεροκάματο μου. ( Του γυρίζει απότομα την πλάτη 
και φεύγει, πίσω του έτρεχε ο λογιστής να τον επαναφέρει , 
με το κουτί στο χέρι.) 
Ο Μεγάλος Άρχοντας κοίταξε βουρκωμένος από τον 
γυάλινο πύργο προς τον βάλτο, ένοιωσε τους παλμούς του 
να ανεβαίνουν, το σώμα του να ιδρώνει οι τρίχες του να 
ανασηκώνονται. Είχε ξυπνήσει μέσα του το αρχέγονο ζώο 
που αναζητούσε 
την πραγματική χαρά. Δύο ηλεκτρονικοί βόμβοι τον 
έβγαλαν από το αδιέξοδο. Ήταν η ώρα που έπρεπε να 
πάρει το αντικαταθλιπτικό του για να γεμίσει η μπαταρία 
του μυαλού του σεροτονίνη και το αγχολυτικό του για να 
κρύψει το άγριο ζώο που αναζητούσε την χαρά, ευτυχώς 
πάνω στην ώρα …… μπιπ μπιπ
*Ο πατέρας του Παναγιώτη μου διηγήθηκε την 
πραγματική ιστορία,  ένας οικογενειάρχης επέστρεψε μια 
ευχαριστήρια αμοιβή γιατί παρά λίγο να χαθεί η χαρά από 
το σπίτι του και να διαλυθεί η οικογένεια του. 

10

Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου

Θέλω πίσω την χαρά μου!!!
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Ρεπορτάζ συνεντεύξεις: 
Κυριάκος Πέτρ. Καλκάνης

Τον «κώδωνα» του κινδύνου 
κρούουν οι νομικοί με αφορμή 
την απόφαση του Μονομελούς 
Εφετείου Καλαμάτας να επιβά-
λει ποινή αόριστης κάθειρξης 
σε κατηγορούμενο για κλοπές, 
κρίνοντάς τον «επικίνδυνο για 
τη δημόσια ασφάλεια». Ρύθμι-
ση που «κουκουλώνει» το πρό-
βλημα και ανοίγει κερκόπορτες 
προς το Μεσαίωνα», χαρακτη-
ρίζουν ποινικολόγοι την επίμα-
χη διάταξη, που επιτρέπει στη 
Δικαιοσύνη την απόφαση για 
εγκλεισμό κατηγορουμένου, 
δίχως όμως να ορίζονται συ-
γκεκριμένα χρόνια κάθειρξης.
Η δικαστική απόφαση ελήφθη, 
όταν το δικαστήριο της Καλα-
μάτας αποφάσισε να επιβάλει 
ποινή αόριστης κάθειρξης σε 
39χρονο χρήστη ναρκωτικών, 
κατηγορούμενο για κλοπές. 
Σύμφωνα με το σκεπτικό του 
δικαστηρίου ο κατηγορούμε-
νος θεωρήθηκε «επικίνδυνος 
για τη δημόσια ασφάλεια», κα-
θώς συνυπολογίστηκαν και άλ-
λες καταδικαστικές αποφάσεις.
Αυτή η ποινή εκτίεται σε ιδιαί-
τερα καταστήματα φυλακών, 
ενώ στην απόφαση καθορίζε-
ται μόνο το ελάχιστο όριο δι-
άρκειας της κάθειρξης, που στη 
συγκεκριμένη υπόθεση ήταν 
επτά έτη. Μετά τη λήξη του 
ελάχιστου ορίου της κάθειρξης 
που ορίστηκε, κάθε τρία χρόνια 
εξετάζεται είτε με αίτηση του 
κατηγορουμένου, είτε αυτε-
παγγέλτως αν μπορεί να αφεθεί 
ελεύθερος.
Η επίμαχη ετυμηγορία συζη-
τήθηκε ιδιαίτερα σε νομικούς 
κύκλους, καθώς η χρήση της 
ποινής αόριστης κάθειρξης εί-
ναι ιδιαίτερα σπάνια.
Όπως εξηγεί στον γράφοντα ο 
ποινικολόγος Σπυρίδων Αδάμ, 
η διάταξη «έχει ως σκοπό 
την αντιμετώπιση εξαιρετικά 
ακραίων και βίαιων εγκλημα-
τιών. Ενδεικτικά η τελευταία 
δημοσιευμένη απόφαση στην 
Ελλάδα είναι του 1994 και αφο-
ρούσε σε απαγωγή και αποπλά-
νηση ανηλίκου».

Οι απόψεις γύρω από τη συγκε-
κριμένα διάταξη ποικίλουν, με 
δικηγόρους να τάσσονται υπέρ 
της κατάργησης της και άλλους 
να ζητούν την με φειδώ χρήση 
της. 

«Κουκουλώσει» το πρόβλημα η 

ποινή της αόριστης κάθειρξης
Ο Ηλίας Σιδέρης, μέλος της 
Ένωσης Ελλήνων Ποινικολό-
γων, υποστηρίζει ότι η αόριστη 
ποινή ανοίγει «κερκόπορτες» 
προς το Μεσαίωνα και πρέπει 
άμεσα να καταργηθεί: «η κοι-
νωνία μας θα είναι έτοιμη για 

την αόριστη ποινή, όποτε θα 
είναι έτοιμη για τη θανατική 
ποινή» αναφέρει.
«Η ποινή αόριστης διάρκειας, 
είναι άκρως τιμωρητική και κα-
θόλου σωφρονιστική. Διαλύει 
τη συναισθηματική υπόσταση 
του εγκλείστου και σε κάθε πε-
ρίπτωση δεν του δίδεται αυτό 
το στοιχείο που τον κρατά στη 
ζωή: Η ελπίδα της αποφυλάκι-
σης».
Η δικηγόρος Δήμητρα Λογοθέ-
τη επισημαίνει: «θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται με μεγάλη φει-
δώ από τα ελληνικά δικαστήρια 
και να επιβάλλεται σε ακραίες 
μόνο περιπτώσεις».
Η Χριστίνα Καρελιά, επίσης δι-
κηγόρος, με αφορμή την επί-
μαχη απόφαση, χαρακτηρίζει 
τις φυλακές ως «χώρο τσουβα-
λοποίησης ανθρώπων». Όπως 
εξηγεί, δεν υπάρχουν δημι-
ουργικές δραστηριότητες, δεν 
υπάρχουν ειδικοί ψυχολόγοι 
και φυσικά δεν υπάρχει κανέ-
να σύστημα επανένταξής τους 
στην κοινωνία.
«Ειδικά γι αυτούς, επ΄ αφορμή 
της περίπτωσης του 39χρονου, 
είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε 
για μικροαδικήματα να ολο-

κληρώνουν την ποινή τους σε 
ειδικούς χώρους απεξάρτησης 
επομένως αόριστη κάθειρξη 
θα αποδειχθεί - κατά πάσα πι-
θανότητα - άλλη μια ρύθμιση 
που απλώς κουκουλώνει το 
πρόβλημα, χωρίς να δίνει λύ-
σεις και χωρίς να χτυπά τη ρίζα 
του κακού».
Καταπατώνται θεμελιώδη αν-
θρώπινα δικαιώματα - Αντι-
συνταγματική ποινή, γράφει η 
Σωτηρία Λευθεριώτου, ποινι-
κολόγος. «Στη χώρα μας, δεν 
είναι η πρώτη φορά που γίνε-
ται έντονη συζήτηση για την 
ενεργοποίηση της διάταξης 
του άρθρου 90 του ποινικού 
κώδικα σχετικά με την ποινι-
κή αντιμετώπιση των καθ έξιν 
υπότροπων εγκληματιών». Το 
2007, και με αφορμή το βιασμό 
9χρονης από 45χρονο - ο οποί-
ος είχε ήδη καταδικαστεί άλλες 
δύο φορές στο παρελθόν για 
βιασμό ανηλίκου – είχε συζητη-
θεί η υπόθεση του υπουργείου 
Δικαιοσύνης να «ξεπαγώσει» 
την εφαρμογή της διάταξης, η 
οποία μέχρι πρόσφατα τελικά 
παρέμεινε ανενεργή. Οι προϋ-
ποθέσεις για την εφαρμογή της 
είναι εξαιρετικά αόριστες, ενώ 
το γεγονός ότι επιβάλλεται ποι-
νή μη συγκεκριμένης χρονικής 
διάρκειας είναι ευθέως αντίθε-
τη σε βασικές συνταγματικές 
αρχές. Το πρόγραμμα αντιμε-
τώπισης των καθ έξιν, υπότρο-
πων εγκληματιών είναι παρών 
και πολύ σοβαρό. 
Το βασικό ερώτημα που τίθεται 
είναι: ένα ευνομούμενο, σύγ-
χρονο κράτος, θα πρέπει να 
τους κλείνει φυλακή επ΄ αόρι-
στον, καταπατώντας θεμελιώ-
δη ατομικά δικαιώματά τους ή 
θα πρέπει να αναζητήσει ποιές 
είναι οι αιτίες, τί φταίει που αυ-
τοί οι άνθρωποι - παρά το γε-
γονός ότι έχουν εκτίσει ποινές 
σε σωφρονιστικά καταστήματα 
- το σύστημα τελικά δεν κατά-
φερε να τους σωφρονίσει;  

11
Πώς σχολιάζουν την αόριστη κάθειρξη διαπρεπείς ποινικολόγοι και έγκριτοι δικηγόροι 

- Μιλούν στον «α» Ηλείας Σιδέρης, Σπυρίδων Αδάμ, Δήμητρα Λογοθέτη, Χριστίνα Καρέλια

Καταδίκη με αόριστη ποινή σε χρήστη 
ναρκωτικών από το Εφετείο Καλαμάτας

Πρωτοπόρο το Εφετείο Ναυπλίου 
σε σκληρές αποφάσεις

Το Εφετείο της Πρώτης Ελλαδικής Πρωτεύουσας (του Ναυπλί-

ου δηλαδή) που είναι από τα πρώτα δικαστήρια της χώρας, δεν 

ήταν δυνατό να μείνει αμέτοχο στις σκληρές αποφάσεις, αφού 

στις «παγερές» αίθουσές του έχουν απαγγελθεί αποφάσεις που 

έχουν συγκλονίσει.

Η ποινή της αόριστης κάθειρξης δεν ήταν δυνατόν να μην το 

«συγκινήσει» και μάλιστα για πελάτη πολλαπλά υπότροπον.

Πρόκειται για περίπτωση ενός Αργείου, ο οποίος το Φθινόπω-

ρο του 1994 συνελήφθη να διατηρεί στις πλαγιές του Πάρνω-

να φυτεία χασίς αποτελεούμενη από περίπου 2000 δέντρα! Ο 

μεγάλος αριθμός της χασισοφυτείας και δεδομένου ότι ήταν 

υπότροπος προβλημάτισε τον Εφέτη (τότε) κο Νικόλαο Φακιο-

λά στην επιβολή της τόσο αυστηρής ποινής. Πρόκειται για μια 

ιδιάζουσα υπόθεση πρωτοπόρα για τα δικαστικά χρονικά του 

Εφετείου Ναυπλίου.    
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Μετά την διαλύσή της προ-
σπαθούν να αναστήσουν την 
Αναπτυξιακή Εταιρεία Αργολί-
δας. Και αν τα καταφέρουν θα 
πρόκειται σαφώς για μια επιτυ-
χία του Προέδρου της Γιώργου 
Καραχάλιου, ο οποίος χρόνια 
τώρα προσπαθεί να την φέρει 
στα ίσια της, αφού η Αναπτυξι-
ακή δεν έχει χρήματα ούτε καν 
για να πληρώσει το προσωπικό 
της που αποσπάται σε άλλες 
θέσεις για να μην απολυθεί.
Μια τελευταία προσπάθεια έγι-
νε με αφορμή την ανάδειξη των 
νέων Δημοτικών και Περιφερει-
ακών Αρχών από τις πρόσφα-
τες αυτοδιοικητικές εκλογές. οι 
μέτοχοι της Αναπτυξιακής συ-
ναντήθηκαν και συμφώνησαν 
ότι η Αναπτυξιακή αποτελεί 
πρώτης τάξεως εργαλείο για 
την υποβοήθηση των Δήμων 
και της Περιφέρειας σε επίπεδο 
έργων και μελετών, γι΄ αυτό και 
εγγυήθηκαν τη στήριξη και την 
περαιτέρω ενδυνάμωσή της.    

Χαράχτηκε η 
σ τρ α τ η γ ι κ ή 
που πρέπει 
να ακολουθή-
σει η εταιρεία 
με στόχο την 
εξυγίανσή της 
και την βιω-
σιμότητά της 
στο μέλλον 
αξιοποιώντας 
κάθε χρημα-
τοδοτικό ερ-
γαλείο που 
έχει στη διά-
θεσή της.
Να σημει-
ωθεί ότι εί-
ναι η πρώτη 
φορά που η 
Αναπτυξιακή 
ανακοινώνει 
την δράση 
της, κάτι που 
ερμηνεύεται ως μια προσπά-
θεια περεταίρω δέσμευσης 
των μετόχων – Δήμων να τη-

ρήσουν τις υποσχέσεις τους και 
να δίνουν εκεί τις μελέτες και 
όχι απευθείας σε άλλα ιδιωτικά 
γραφεία. 

Το αυγό… του κόκορα 
 

Το μόνο όνειρο που έχει μια πιθανότητα

να πραγματοποιηθεί είναι

το αδέσποτο όνειρο.

Έλσα Κορνέτη, Ημερολόγιο φιλοσοφικής ήττας

 

Είναι ξενοσπουδαγμένοι αλλά και «καβαλημένοι», είναι δια-

βασμένοι αλλά και επηρμένοι, είναι φτασμένοι αλλά και φα-

ντασμένοι. Εμφανίζονται από το πουθενά για να σώσουν την 

Ελλάδα, σοβαροφανείς και αριθμομνήμονες, «κλειστοί» και 

συνωμοτούντες, ιλουστρασιόν και σνομπ, 

καταλαμβάνουν σιγά-σιγά τις θέσεις-κλει-

διά του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Τί δεν είναι; Πρώτα-πρώτα δεν είναι όλοι 

«καθαροί». Οι διασυνδέσεις τους και οι 

πιέσεις από τους σπόνσορές τους είναι 

τέτοιες που οφείλουν να ανταποκριθούν 

παραβιάζοντας τον νόμο. Κατά δεύτε-

ρον δεν είναι αριστεροί. Προβάλλουν τον 

τεχνοκρατισμό τους για να κρύψουν την συντηρητική τους 

καταγωγή και ιδεολογία. Και κατά τρίτον δεν είναι καν αποτε-

λεσματικοί αφού οι εμπάθειές τους και η «παντογνωσία» τους 

τούς οδηγεί σε λαθεμένες κινήσεις και σε ολέθρια αποτελέ-

σματα (τα οποία βέβαια φροντίζουν τα φίλα ΜΜΕ να τ’ αποσι-

ωπούν ή και να τ’ αποκρύβουν).

Μια παρέα με πολλά πλοκάμια του ευρέος φάσματος του 

κατεστημένου (από σχολεία του εσωτερικού μέχρι πανεπι-

στήμια του εξωτερικού, από κύκλους των Πρωθυπουργών 

μέχρι αξιωματούχους των Στοών, φίλους των πρεσβειών και 

των υπηρεσιών) μας παρουσιάζεται ως η μόνη μεταρρυθμι-

στική κίνηση, ως η μόνη συνετή λύση, ως το μέλλον της χώ-

ρας (όπως σχεδιάζεται από τα έξω και «μεταφράζεται» από 

τα Μέσα).

Πολλοί – μέσα στην απόγνωσή τους και την αποστροφή τους 

στο λαϊκισμό – «τσιμπάνε». Ακόμα και αριστεροί.

Προσοχή σύντροφοι. Δεν υπάρχει μόνο το αυγό του φιδιού. 

Επικίνδυνο είναι και να πιστεύει κανείς ότι ο «κόκορας κάνει 

αυγά».

 

Υ.Γ.: Με την κοινωνία κι όχι με το «λειρί του κόκορα» θα σχεδι-

άσουμε την Ελλάδα των ονείρων μας. 

19.9.2014
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Του Γιάννη 
Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογί-
ας στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών

Οι λογιστές πάνε συλλαλητήριο
Την Παρασκευή οι λογιστές της 
Αργολίδας θα συμμετέχουν 
στην Πανελλαδική Συγκέντρω-
ση που θα γίνει στην πλατεία 
Συντάγματος στην Αθήνα 
(13.30).
Οι λογιστές μεταξύ άλλων ζη-
τούν  την απόσυρση των διατά-

ξεων του άρθρου 39β του ΦΠΑ, 
(απόδοση κατά την είσπραξη 
και πληρωμή) το οποίο εξυπη-
ρετεί συγκεκριμένες κατηγο-
ρίες συναλλασσόμενων με το 
δημόσιο, την κατάργηση του 
καθεστώτος της μηνιαίας – τρι-
μηνιαίας υποβολής συγκεντρω-

τικών καταστάσεων πελατών 
–προμηθευτών, μια σταθερή 
φορολογική νομοθεσία με ορί-
ζοντα 10ετίας, την κατάργηση 
των βαρύτατων προστίμων 
που αφορούν ΑΠΔ και κατα-
στάσεις ΣΕΠΕ  κ.α.

Προσπαθούν να αναστήσουν την Αναπτυξιακή

Τάπαν ο Γαβρήλος με τον Χειβιδόπουλο και συμφώνησαν πως διαφωνούν

Μεταξύ συντρόφων 
Συνάντηση κλιμακίου της πα-
ράταξης «Πελοπόννησος Πρώ-
τα» με επικεφαλής τον Περι-
φερειακό Σύμβουλο Γιώργο 
Γαβρήλο και τον Αντιπεριφε-
ρειάρχη Αργολίδας Αναστάσιο 
Χειβιδόπουλο, πραγματοποι-
ήθηκε πριν λίγες ημέρες στο 
γραφείο της Περιφερειακής 
Ενότητας Αργολίδας.
Η συνάντηση είχε σαν σκοπό 
να γίνει μια εκτενής συζήτηση 
για τα τρέχοντα ζητήματα που 
απασχολούν τον Νομό και να 
ενημερώσει ο κ. Αντιπεριφερει-
άρχης για τα έργα που πρόκει-
ται να λάβουν χώρα το άμεσο 
διάστημα, τις προτεραιότητες 
της Περιφέρειας για την Αργο-
λίδα και τον μελλοντικό σχε-
διασμό που προβλέπεται για 

θέματα που απασχολούν τους 
πολίτες.
Αντί οι του συνδυασμού «Πελο-
πόννησος Πρώτα» να προβά-
λουν προς τα έξω τις σοβαρές 
καθυστερήσεις σε έργα της πε-
ριφέρειας και κυρίως στο θέμα 
των σκουπιδιών, αρκέστηκε 
σε μια χλιαρή γενικόλογη πε-
ριγραφή αορίστων ελλείψεων, 
δίνοντας την εντύπωση πως οι 
δύο πρώην σύντροφοι έθαψαν 
κάτω απ την συντροφηκότητα 
τον ανύπαρκτο Αντιπεριφερει-
άρχη Αργολίδας. 
Αναφέρει μεταξύ άλλων η ανα-
κοίνωση «ότι η Αντιπεριφέρεια 
έρχεται να παίξει ένα ρόλο διεκ-
περαιωτικό, ακολουθώντας στο 
σχεδιασμό, πιστά, τις επιταγές 
της κεντρικής διοίκησης, που 

καμία έγνοια δεν έχουν για τα 

πραγματικά προβλήματα των 

πολιτών.

Χωρίς να κρίνουμε τις προθέ-

σεις, εμείς θεωρούμε ότι στις 

παρούσες συνθήκες η Περι-

φέρεια θα έπρεπε να σχεδιά-

ζει σύμφωνα με τις κοινωνικές 

ανάγκες, να ενισχύει τις μορφές 

κοινωνικής αλληλεγγύης αλλά 

και να θεσπίζει νέες με δικούς 

της πόρους (ανακατανέμοντας 

τους υπάρχοντες και διεκδικώ-

ντας καινούργιους) στοχεύο-

ντας σε ευρύτερη κάλυψη». Στο 

τέλος μάλιστα κρίνουν πως θα 

υπάρξει και καλή συνεργασία 

μεταξύ των δύο πλευρών.
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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 
 

Ομιλία για τον Καποδίστρια
Ομιλία Πιτερού
για τα μνημεία του Άργους
Την Κυριακή στις 6.30 μ.μ. στην αίθου-
σα  διαλέξεων  του  Συλλόγου  Αργείων 
«ο Δαναός» θα μιλήσει ο Αρχαιολόγος 
Χρήστος Πιτερός με θέμα: « Τοπογραφία 
και μνημεία του νεότερου Άργους». Θα 
προβληθούν σχετικές διαφάνειες και θα 
ακολουθήσει συζήτηση. Ο Ομιλητής θα 
αναφερθεί διεξοδικά στην διαμόρφωση 
και στην εξέλιξη της πόλης του Άργους 
από την εποχή της τουρκοκρατίας, την 
ελληνική επανάσταση, την καποδιστρι-
ακή περίοδο και εφεξής, με βάση τις 
γραπτές πηγές, γκραβούρες σχέδια πε-
ριηγητών, τοπογραφικούς χάρτες και τα 
καποδιστριακά σχέδια πόλης.
Επίσεις θα αναφερθεί διεξοδικά σε 
σημαντικά, άγνωστα και γνωστά 
μνημεία της πόλης, στο άγνωστο Τζαμί 
της αγοράς, το μεντρεσέ, το χαμάμ, στο 
άγνωστο σωζόμενο προεπαναστατικό 
σχολείο (Περρούκα), το αλληλοδιδακτι-
κό (1825) και Α` Καποδιστριακό σχολείο 
στην συνέχεια, καθώς και στο Β` γνω-
στό καποδιστριακό σχολείο. Αναφορές 
θα γίνουν και σε σημαντικές εκκλησίες, 
τον Αγ. Δημήτριο, την Αγ. Παρασκευή, 
τον Αγιάννη, τον Αγ. Νικόλαο, τον τάφο 
του Αγ. Πέτρου, Την παλαιά Μητρόπο-
λη- Ναό του Αγ. Πέτρου, το ονομαζόμε-
νο «σπίτι του Τρικούπη» και το τζαμί της 
Λάρισας. 

Κατά της παιδικής 
παχυσαρκίας το Ναύπλιο
Πρόγραμμα για την πρόληψη της παιδι-
κής παχυσαρκίας (Παιδιατροφή) εφαρ-
μόζει ο δήμος Ναυπλίου με μια σειρά 
από ενέργειες και εκδηλώσεις για όλη 
την οικογένεια. Μέσα στο Δεκέμβριο 
ομάδα του Δήμου θα ολοκληρώσει την 
εκπαίδευσή της για την θεματική ενότη-
τα «Ενέργεια και Άσκηση στην ίδια ζυγα-
ριά!» και θα είναι έτοιμη για δράση.

Το αγόρι με την βαλίτσα
Το Θεατροδρόμιο Ναυπλίου παρουσιά-
ζει το Σάββατο και την Κυριακή, την πα-
ράσταση «Το αγόρι με την βαλίτσα», του 
Μαικ Κένυ, σε σκηνοθεσία του Κυριάκου 
Σάμιου.
Πρόκειται για μια τρυφερή ιστορία ενός 
λαθρομετανάστη, με ένα μεγάλο ερώτη-
μα. Πότε γίνομαι ξένος στην γη μου; Ένα 
θέμα που μας ακουμπά όλους σήμερα. 
Η ομάδα Θεατρικής Πράξεις αποφάσισε 
πως η είσοδος θα είναι δωρεάν για να 
ανοίξουν τα σύνορα μεταξύ θεατών και 
ηθοποιών.

Δίνεται για υιοθεσία
Για τους θαυμαστές των γερμανικών 
ποιμενικών, αυτή η πολύ όμορφη σκυλί-
τσα ζητάει σπίτι. Είναι περίπου 2-3 χρο-
νών περιοχή Άργους - Ναύπλιο. Αν ενδι-
αφέρεστε παρακαλούμε επικοινωνήστε 
στο 6945230051. Φιλοζωικός Σύλλογος 
Άργους Λάιζα  Αρ. Πρωτ.: 524/2009

Ομιλία αφιερωμένη στον Ιωάννη Κα-
ποδίστρια και την ηγετική του φυσιο-
γνωσία, διοργανώνει στο Βουλευτικό 
του Ναυπλίου, η εφημερίδα «Καθη-
μερινή» την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, στις 
18.30, με αφορμή την εκδοτική σειρά 
«Ηγέτες».
Θα μιλήσει ο συγγραφέας Παναγιώ-
της Πασπαλιάρης, ο δήμαρχος Ρήγα 
Φεραίου, ο Δημήτρης Γεωργόπουλος 
προϊστάμενος ΓΑΚ Αργολίδας και η 
Δήμητρα Κουκίου προϊσταμένη βι-
βλιοθήκης Εθνικού Ιστορικού Μου-

σείου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Τα βιβλία της σειράς «Ηγέτες» έχουν 
ως θέμα ηγετικές μορφές που σφρά-
γισαν την ιστορία, τον πολιτισμό, τις 
ιδέες και τους θεσμούς του τόπου 
μας από την αρχαιότητα μέχρι το 
πρόσφατο παρελθόν. Υπεύθυνος της 
σειράς είναι ο Θάνος Βερέμης, ομό-
τιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών.
Όπως επισημαίνεται, τα κείμενα είναι 
γλαφυρά, ευανάγνωστα και τεκμη-
ριωμένα και φωτίζουν τα κυριότερα 

γεγονότα της περιόδου όπου έζη-
σε και έδρασε ο καθένας, καθώς και 
στοιχεία από την προσωπική του ζωή 
και πορεία, ανεκδοτολογικές πληρο-
φορίες, απόψεις σύγχρονων και με-
ταγενέστερων για το έργο του, αμφι-
λεγόμενα στιγμιότυπα. Κι όλ’ αυτά, με 
τρόπο που δίνει αντιπροσωπευτική 
εικόνα για την οικονομική, κοινωνι-
κή, πολιτισμική και πολιτική ζωή της 
εποχής, για τον καθημερινό βίο τόσο 
των απλών ανθρώπων όσο κι εκείνων 
που καθόριζαν τις τύχες τους.

Ο Πυξιδούλης και η Πυξιδούλα στο Νηπιαγωγείο

Το βιβλίο του Sam Chekwas
Σήμερα Πέμπτη, στις 19.00 στο Βουλευτικό Ναυπλίου, το δίκτυο βι-
βλίου «Βιβλιο-ισό-τοπα» του Τμήματος  Θεατρικών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου έχει προσκαλέσει τον Νιγηριανό  μεγάλο 
φιλέλληνα Sam Chekwas προκειμένου να παρουσιάσει τον ίδιο και το 
βιβλίο του, «Το θαύμα να νοιώθεις Έλληνας».

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσε-
ων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνι-
κής Υγείας ‘’Ελπίδα Ζωής’’ στα πλαίσια 
των παρεμβάσεων του στην σχολική 
κοινότητα,  σε συνεργασία με την Δ/
νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αργολίδας, θα πραγματοποιήσει 
διήμερο Βιωματικό Εκπαιδευτικό 
Σεμινάριο βασισμένο στο υλικό “Ο 

Πυξιδούλης και η Πυξιδούλα στο Νη-
πιαγωγείο’’. Πρόκειται για ένα υλικό 
που αφορά την ανάπτυξη προσωπι-
κών και κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα 
από το παιχνίδι και είναι προσαρμο-
σμένο στις ανάγκες των παιδιών αυ-
τής της ηλικίας.
Το σεμινάριο συνολικής διάρκειας 8 
ωρών θα πραγματοποιηθεί στο χώρο 

του Κέντρου Πρόληψης στο Άργος 
στην οδό Κοφινιώτου  20 σήμερα Πέ-
μπτη και ώρες 5 - 9μμ και την Παρα-
σκευή , ώρες 5 - 9μμ και απευθύνεται  
στους Νηπιαγωγούς των εκπαιδευτι-
κών μονάδων του νομού μας.
Το σεμινάριο θα συντονίσει το αρμό-
διο στέλεχος Βασιλική Γεωργιλά, Κοι-
νωνική Λειτουργός.
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ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  ΙΑΤΡΕΊΟ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ FRCS GLAGOW

Πρότυπο ιατρείο αρτηριακών φλεβικών παθήσεων, 
αγγειακή ενδαγγειακή χειρουργική

laser-σκληροθεραπεία φλεβών ευρυαγγειών 

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

Πέμπτη 5-9μμ κατόπιν ραντεβού

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

Η μέση οδός
Λευτέρης Χαιρετάκης

Αναγγελία Γάμου

Ο Σωτηριάδης Δημήτρης του Αποστόλου και της Σοφίας το γένος Μανωλά, που 
γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στο Κρανίδι Αργολίδος και η  Φασι-
λή Μαρία του Αναργύρου και της Νικολέτας το γένος Κοτταρά, που γεννήθηκε 
στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στο Κρανίδι Αργολίδος θα έλθουν σε γάμο 
που θα γίνει στην Κοιλάδα Αργολίδας.

Η ονομαστική 
εορτή του Δεσπότη
Στο γραφείο του στο Επισκοπείο θα 
δεχθεί τις3 ευχές για την ονομαστι-
κή του εορτή ο Μητροπολίτης Νε-
κτάριος, την Κυριακή μετά την Θεία 
Λειτουργία και μέχρι τις 13.00 μετά 
το μεσημέρι.
Το πρωί της γιορτής ο Δεσπότης 
θα χοροστατήσει και θα ιερουργή-
σει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Ναυπλίου.

Eπίτιμος διδάκτορας ο Κόκκος
Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου   αναγόρευσε  σε 
επίτιμο διδάκτορα τον Γιάννη Κόκκο, σκηνοθέτη, σκηνογράφο και ενδυματολόγο με 
διεθνή αναγνώριση. Η τελετή έγινε στην Παλαιά Βουλή των Ελλήνων.
Ο Γιάννης Κόκκος, έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ελλάδα, ζει μόνιμα στο Παρίσι από 
το 1963. Ως σκηνογράφος και ενδυματολόγος έχει συνεργαστεί με σημαντικούς σκηνο-
θέτες όπως ο Ζ. Λασάλ, ο Α. Σερμπάν και ο Μ. Κακογιάννης. Ορόσημο στην καριέρα του 
υπήρξε η στενή συνεργασία του επί εικοσαετία με τον Αντουάν Βιτέζ σε εμβληματικές 
παραστάσεις όπως το Ατλαζένιο Γοβάκι του Π. Κλωντέλ, η Ηλέκτρα του Σοφοκλή και ο 
Άμλετ του Σαίξπηρ.

Κ.Κ.

Όψεις της θεατρολογικής έρευνας
Την Κυριακή από τις 11.00 έως τις 15.00 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του 

Τμήματος Θεατρικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου σε συνεργασία με το 
ΔΟΠΠΑΤ οργανώνει ημερίδα 
με θέμα «Όψεις της θεατρο-
λογικής έρευνας». Έχει προ-
σκαλέσει οκτώ ερευνητές θε-
ατρολόγους να παρουσιάσουν 
θεατρολογικά θέματα τα οποία 
είναι αντικείμενο της έρευνάς 
τους.  Επειδή τα θέματα είναι 
διαχρονικά και συγχρονικά 
έχουν ευρύτερο ενδιαφέρον 
και για το λόγο αυτό η ημερίδα 
είναι ανοιχτή στο κοινό. Ειση-
γητές/τριες είναι οι θεατρολό-
γοι, Αθηνά Στούρνα, Ιωάννα 
Καραμάνου, Αθανάσιος Μπλέ-
σιος,  Άννα Τσίχλη, Γιάννης Λε-
οντάρης, Αύρα Ξεπαπαδάκου,  
Ρέα Γρηγορίου και  Έλενα Πα-
παλεξίου.
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Ξεκινήσαμε αυτό το θέμα στις 30 Οκτωβρίου και 
συνεχίζουμε σήμερα. Το θέμα μας: οι ρουφιάνοι.

«Τότε, από τ’ άλλο μέρος φάνηκε αργά βαδίζοντας 
να ‘ρχεται Αυτός με το Σβησμένο Πρόσωπο, που 
σήκωνε το δάχτυλο κι οι ώρες ανατρίχιαζαν στο 
μεγάλο ρολόι των αγγέλων.»
Οδυσσέα Ελύτη: «Το Άξιον Εστί» Ανάγνωσμα 
Τέταρτο ‘Το Οικόπεδο με τις Τσουκνίδες’.

(Για του κουκουλοφόρους καταδότες των Γερμανών 
μιλάει εδώ ο ποιητής μας).

Ένα άλλο προσόν που απαιτείται, είναι και η ζήλεια. 
Ζηλεύουν την επιτυχία των άλλων, –δε βάζω α΄ πρόσωπο 
πληθυντικού, γιατί εγώ δεν είμαι... ρουφιάνα, 
ούτε ζηλεύω κανέναν,– πράγμα που ουδέποτε 
μπόρεσα να καταλάβω. Ακόμη κι όταν ο 
επιτυχημένος είναι ‘φελλός,’ δεν τον ζηλεύεις. 
Απλά τον απεχθάνεσαι κι ο λόγος είναι απλός: 
Οι φελλοί έχουν μεγάλες φιλοδοξίες και θέλουν 
να ρυθμίζουν τις τύχες και το μέλλον όλων 
μας, άρα γίνονται κυβερνήτες μας, αλλά άσ’ το 
αυτό, γιατί σηκώνει μεγάλη κουβέντα, άσε που 
οι γνώμες διίστανται. Δηλαδή, είναι πολλοί που 
πιστεύουν ότι πολλοί άρχοντες είναι φελλοί. 
Είναι βεβαίως και μερικοί άλλοι, που πιστεύουν 
ότι είναι πουλημένοι. Εμένα μη με ρωτάτε, δεν 
ξέρω κι αν ξέρω, δεν το λέω. Ξέρεις τι είναι να 
μου κάνουν μήνυση, τόσοι και τόσοι άρχοντες, 
αν τους αποκαλέσω πουλημένους. Όσο επιεικής 
και να είναι ο δικαστής, από δυο μήνες να μου 
ρίξει κατά περίπτωση... ε, πόσο θα ζήσω, φίλοι 
μου; Στη φυλακή θ’ αφήσω την τελευταία πνοή 
μου, που δε θέλω ούτε να το σκέπτομαι, γιατί 
η φυλακή είναι ένα τελείως ανθυγιεινό μέρος, 
ειδικά αν τύχει και σου πέσει το... σαπούνι κάτω, 
στο ντους, (για τους… άντρες κρατούμενους 
αυτό). Μην ακούτε αυτά που λένε, περί σωφρονιστικών 
καταστημάτων και λοιπών αηδιών, γιατί δεν είναι έτσι κι 
αν νομίζετε ότι είναι έτσι, ας μου δείξετε κάποιον, –με 
έναν με πείθετε, δε θέλω πολλούς,– που σωφρονίστηκε 
εκεί μέσα. Έχω ακούσει, δεν ξέρω μπορεί να ’ναι και 
φήμη, ότι όταν αποφυλακίζονται οι κλέφτες, περνάνε και 
απ’ το οπλοστάσιο της φυλακής, όπου τους χορηγούν και 
ένα Kalashnikov, για να αρχίσουν την καινούρια τους 
σταδιοδρομία, ως ληστές πλέον, αλλά, μπα... μην το 
πιστεύετε, φήμη θα ’ναι.

Εμείς για τους άλλους φελλούς λέγαμε, τους λιγότερο 
φιλόδοξους. Αυτούς που ζηλεύουν την επιτυχία των 
άλλων και, όπως είπα, ουδέποτε μπόρεσα να καταλάβω 
αυτή τη ζήλεια, όχι ότι καταλαβαίνω τα άλλα είδη 
ζήλειας, δηλαδή, για να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά τα 
πράγματα. Και δεν το καταλαβαίνω, γιατί δεν τους 
κρατάει κανείς. Ας προσπαθήσουν να πετύχουν κι εκείνοι, 
οι επιτυχημένοι δεν την έχουν την επιτυχία μονοπώλιο. 
Λόγω απέραντης ιδιωτείας όμως δεν μπορούν ούτε να 
σκεφτούν να προσπαθήσουν και περιορίζονται στο ρόλο 
του ρουφιάνου, που είναι πιο εύκολο.

Στήνουν αυτί, που λες, και μαζεύουν πληροφορίες. Η 
πληροφορία είναι εμπορεύσιμο είδος, άσε που κανείς δεν 
ενδιαφέρεται αν είναι σωστή ή όχι. Αρκεί να εξυπηρετεί 
τα δικά μας συμφέροντα. Οπότε ο ενδιαφερόμενος να 
πωλήσει, χωρίς να ξέρει σε ποιον, αφήνει να «διαρρεύσει» 
η είδηση, ότι ξέρει κάτι για τον τάδε. Μετά περιμένει, 
βασιζόμενος στη θεωρία του ‘μικρού κόσμου’, να φτάσει 
η είδηση και στ’ αυτιά του ενδιαφερόμενου αγοραστή και 
μόλις γίνει αυτό, τα πράγματα είναι εύκολα. Είναι μια πολύ 
επικερδής ρουφιανιά αυτό, όχι ότι οι άλλες ρουφιανιές 
είναι αφιλοκερδείς. Ε, δεν το κάνουν και για την ψυχή 
της μανούλας τους. Για το κέρδος το κάνουν, κέρδος 
παντός είδους, δε χρειάζεται να ’ναι πάντα χρηματικό, 
αν και έχω ακούσει ότι υπάρχει ειδικό κονδύλι της 
Αστυνομίας, για τους πληροφοριοδότες. Καλά, δεν τους 

λένε «ρουφιάνους» στην Αστυνομία και δε μιλάμε μόνο 
για τη δική μας Αστυνομία τώρα. Όλες οι Αστυνομίες 
του κόσμου, στους πληροφοριοδότες βασίζονται. Φυσικά 
δεν ξέρω πόσο υψηλό είναι το κονδύλι που διανέμει η 
Αστυνομία, αν, φυσικά, η φήμη που έχω ακούσει είναι 
αλήθεια και όχι ράδιο αρβύλα, αλλά, αν είναι αλήθεια, 
επαναλαμβάνω «AN», δε θα πρέπει να ’ναι πολύ υψηλό, 
αφού δεν έχω δει και κάνα ρουφιάνο πλούσιο. Άντε να 
τους σβήνουν και καμιά κλήση της τροχαίας.

Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε και τη δύναμη, ή την 
αδυναμία αντίστασης στους πειρασμούς. Αν έρθει 
κάποιος και βάλει πάνω στο τραπέζι κάμποσα τούβλα 
από 500άρικα, με την υπόσχεση ότι υπάρχουν κι άλλα 
μελλοντικώς, για να γίνεις ρουφιάνος, να συγκαλύψεις 
κάποια ανομία, να βλάψεις τον πλησίον σου, ή ό,τι 
άλλο, πόσοι θα ‘χουν τη δύναμη να αρνηθούν και να 
κλωτσήσουν τα λεφτά; Δε θα ’ναι πολλοί, θα ’ναι; «Ουδείς 
εκών κακός» δίδαξε ο Σωκράτης. Και ήταν σωστός. 
Η καλοσύνη είναι έμφυτη μέσα μας κι όχι αρετή προς 
κατάκτησιν, που δίδαξε ο Εμ. Καντ. Η ζωή λοιπόν, μας 
κάνει κακούς, λόγω των αυξημένων αναγκών μας, που 
άλλοι μας ενέπνευσαν και μας δημιούργησαν, (πριν από 

50 χρόνια, ας πούμε, δε χρειαζότανε κάθε οικογένεια να 
έχει 3 αυτοκίνητα, 2 εξοχικά, ένα 4x4 και καλά πέρναγαν 
και τότε. Τώρα όμως τα έχουν!) «Για να τρέχουμε για 
τις δουλειές μας,» λένε. Ωραία δικαιολογία, πανέξυπνη! 
Πρέπει να τρέχετε, για να τα αποκτήσετε όλ’ αυτά και 
να τα διατηρήσετε. Πρέπει να είσαστε επιτυχημένοι, 
γιατί μας δίδαξαν να φοβόμαστε τον όρο «φτώχεια», που 
στα μυαλά(;) ορισμένων είναι συνώνυμος μα τον όρο 
«αποτυχημένος». Κι ο «θείος» Μότσαρτ κι ο Μπετόβεν 
πάμπτωχοι ήσαν, ποιος θα τολμούσε όμως να τους πει 
αποτυχημένους; Εν κατακλείδι, για να παραφράσω λίγο 
τον Κάλβο: «Θέλει δύναμη και θάρρος η αρετή!» 

Φυσικά, σ’ όλ’ αυτά πρέπει να προσθέσουμε 
και το νομικό μας σύστημα, τις δημόσιες και 
δημοτικές υπηρεσίες μας, που ευνοούν και 
προάγουν τη ρουφιανιά. Θα εξηγηθώ, για να 
μην παρεξηγηθώ: Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν 
πολεοδομικές παραβάσεις. Και, φυσικά, τις 
ξέρουν και οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. 
Δεν κουβεντιάζουμε για καμιά αχανή πολιτεία. 
Για τις μικρές πόλεις της περιοχής μας μιλάμε, 
εν τάξει; Αναρωτιέμαι λοιπόν, εκείνοι οι 
υπάλληλοι των υπηρεσιών αυτών, τι κάνουν; 
Δεν κυκλοφορούν ποτέ έξω απ’ τα σπίτια τους 
και τις υπηρεσίες τους; Κυκλοφορούν. Αφού 
κυκλοφορούν, δεν τα βλέπουν τα παρατράγουδα, 
δε λέμε για όλα τώρα, αλλά δε βλέπουν ούτε 
ένα; Ήταν μια απορία μου, μέχρι που το ’ψαξα 

το πράμα και τι βρήκα λέτε; Για να επέμβει η 
υπηρεσία, λέει, πρέπει να υπάρξει καταγγελία. Δηλαδή, 
κάποιοι από μας πρέπει να γίνουν ρουφιάνοι, για να κάνει 
η υπηρεσία τη δουλειά της. Ποιος ο λόγος όμως να γίνουμε 
ρουφιάνοι; Τι με νοιάζει εμένα, αν ο τάδε παραβαίνει 
το νόμο; Κι αν εγώ κάνω τους ελέγχους που πρέπει να 
κάνει η υπηρεσία, η υπηρεσία τι δουλειά θα κάνει; Και, 
φυσικά, πληρώνονται για να κάνουν τη δουλειά που 
κάνουν. Τον πολίτη λοιπόν, που θα τους υποκαταστήσει 
στα καθήκοντά τους, ποιος θα τον πληρώσει; Τι σας είπα 
τώρα;

Το κράτος μας!

Ελπίζω να συνεννοηθήκαμε...  Κι αν δεν συνεννοηθήκαμε, 
δε φταίω εγώ. Κάνω ο,τι μπορώ!

Η φίλη σας
Αθηνά

16

Ποιος ρουφιάνος; ΙΙ
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Του  Χρίστου  Ιωάν. Κώνστα
(Δ μέρος)

Αποφάσισε επίσης 
Να τοποθετηθούν  για λόγους ασφα-
λείας «μπροστά από της ατμομη-
χανές, βαγόνια, το καθένα με 15-20 
ομήρους». Ο Ελληνικός λαός ονό-
μασε τα βαγόνια αυτά «κλούβες» και 
σκοπό είχαν αποτρέψουν την προ-
σβολή των τραίνων από τον ΕΛΑΣ, 
αφού σε περίπτωση υπονόμευσης 
των γραμμών του τραίνου  θα σκο-
τώνονταν πρώτοι οι Έλληνες που 
βρίσκονταν στις κλούβες, τις οποίες 
οι Γερμανοί είχαν υπονομεύσει με 
εκρηκτικά, ενώ σε περίπτωση προ-
σβολής του τραίνου από αντάρτες 
θα εκτελούσουν επί τόπου τους ομή-
ρους ως αντίποινα1. Στην κλούβα 
σκοτώθηκε ο Βαγγέλης Κορίλης, του 
Ντιέγκο από τα Δενδρά, όταν οι Γερ-
μανοί για αντίποινα  ανατίναξαν την 
κλούβα στο σταθμό της Κορίνθου. 
Στην κλούβα είχαν επίσης φορτωθεί 
και οι Κωνσταντίνος Σιατερλής, Χρή-
στος Ξύδης και Παναγιώτης Παναγής 
από την Πουλακίδα, που ευτυχώς 
επέζησαν.
Τέλος, η Γερμανική διοίκηση απο-
φάσισε τη διεξαγωγή εκτεταμένων 
στρατιωτικών επιχειρήσεων σ΄όλη 
την Πελοπόννησο. Μία από αυτές με 
την κωδική ονομασία «Κοράκι» αφο-
ρούσε την Αργολίδα. Στη επιχείρηση 
έλαβαν μέρος 4 μάχιμες ομάδες  υπό 
την διοίκηση του Συνταγματάρχη 
Βάλτερ  Μπαρτ  και σκοπό  είχε «την 
εξόντωση των ομάδων του ΕΛΑΣ 
στην περιοχή Κορίνθου-Αργους, στο 
νοτιοανατολικό άκρο της Αργολίδας, 
στην περιοχή Επιδαύρου-Ισθμίων 
και στα νησιά γύρω από τις Σπέ-
τσες». Πριν ξεκινήσει η επιχείρηση 
ο Μπαρτ μετά από εντολή του Λε 
Σουίρ εξέδωσε υπόμνημα με τον 
τίτλο «συμπεριφορά κατά τη διάρ-
κεια της επιχείρησης», που περιείχε 
εντολές που παραβίαζαν κατάφωρα 
τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. 
Από τις εντολές προς τους στρατιώ-
τες σημειώνουμε μόνο ότι «Γερμανοί 
στρατιώτες με πολιτικά θα πρέπει 
να εξουδετερώνουν αθόρυβα κάθε 
άνδρα που συναντούν στα βουνά, 
η εκτέλεση αποδεδειγμένα κομμου-
νιστών μπορεί να γίνει σε οποιον-
δήποτε αριθμό, όμηροι μπορεί να 
συλλαμβάνονται όταν θεωρείται 
αναγκαίο, στην περίπτωση που ο 
πληθυσμός προσπαθεί να διαφύγει 
τη στιγμή της προσέγγισης της μο-
νάδας, τότε θα πυροβολούνται οι 
1  Ασυγχώρητη παράλειψη 
δική μου που δεν ανέφερα τον ομοχώριό 
μας Θωμά Δημητρίου Λιλή, τον οποίο οι 
Γερμανοί είχαν βάλει στην «κλούβα» και 
που ευτυχώς επέζησε. 

άνδρες κλπ»�. 2Κυριολεκτικά σάρω-
σαν την περιοχή μας, κάθε βράχος 
και κάθε λόχμη ερευνήθηκαν, μά-
λιστα οι Έλληνες συνεργάτες τους 
ταγματασφαλίτες καλούσαν τους 
κρυμμένους να βγούν, «Σε βλέπω», 
τους φώναζαν, «έβγα και θα σωθείς», 
έτσι λέγεται πως σκότωσαν το Θανά-
ση του Καραντούση. Όσους βρήκαν 
έξω από το χωριό τους σκότωσαν, 
ακόμη και την οκτάχρονη Μαρίνα 
του Σκούρκο και τον δεκαπεντά-
χρονο Μήτσιο του ΣπυροΒήλη σκό-
τωσαν. Επίσης έκαψαν τα σπίτια του 
Ξύδη και του Ράφτη.
Κατά τον χρόνο των επιχειρήσεων 
βρισκόταν στην Αργολίδα το 3ο τάγ-
μα του 6ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ.  
Η διοίκηση του τάγματος απέφυγε 
με ελιγμούς και υποχωρήσεις τη 
σύγκρουση με τους Γερμανούς και 
μόνο στο Κολιάκι μια ομάδα του 
αντάλλαξε πυροβολισμούς με την   
εμπροσθοφυλακή των Γερμανών 
για να καθυστερήσει την προέλασή 
τους. Τη νύχτα 31ης  Μαḯου προς την 
2  Κάποια Κυριακή, πριν την 
έναρξη των επιχειρήσεων και μετά τη 
λειτουργία τρεις Γερμανοί συνοδευόμενοι 
από τον Γεώργιο Τόμπρα (Γιώργαρο) από 
το Μέρμπακα, τον οποίο οι Γερμανοί 
χρησιμοποιούσαν ως διερμηνέα, ήρθαν 
στο χωριό. Ο ένας Γερμανός έμεινε 
έξω και οι δύο άλλοι με τον διερμηνέα 
μπήκαν μέσα στην εκκλησίαž  ο 
αξιωματικός με τον διερμηνέα ανέβηκαν 
στο σκαλί μπροστά από την ωραία 
πύλη. Ο Γ. Τόμπρας, μεταφράζοντας 
όσα ο Γερμανός έλεγε, ανακοίνωσε 
μεταξύ άλλων ότι οι Γερμανοί σύντομα 
θα άρχιζαν εκκαθαριστικές επιχειρήσεις 
στην περιοχή, ότι όποιον εύρισκαν έξω 
από το χωριό θα τον σκότωναν, ότι 
όποιος έμενε στο σπίτι μέσα στο χωριό 
δεν είχε τίποτα να φοβηθεί, ότι είχε 
επιβληθεί απαγόρευση της κυκλοφορίας 
από τις 6 το απόγευμα μέχρι 6 το πρωί 
της επόμενης ημέρας κ. άλλ. πολλά.

1η Ιουνίου ολόκληρο το τάγμα και οι 
περιφερειακές οργανώσεις του ΕΑΜ 
διαπεραιώθηκαν στη Σαμπατική  
στην παραλία του Άστρους με πλοι-
άρια του ΕΛΑΝ και άλλα μέσα που 
διέθεσαν οι νησιώτες.  
Η επιχείρηση «Κοράκι» ολοκληρώ-
θηκε στις 9 Ιουνίου 1944 με την κα-
τάληψη των Σπετσών. Στις Σπέτσες 
μετά από προδοσία ντόπιων συνελή-
φθη ο Γεώργιος Δημητρίου Λέκκας 
, ο γνωστός μας με το αγωνιστικό  
ψευδώνυμο «καπετάν Λευτεριάς», 
που ήταν επικεφαλής στρατιωτικής 
ομάδας του ΕΛΑΣ και από τους δη-
μιουργούς του ΕΛΑΝ ΑργοΣαρωνι-
κού. Τον κρέμασαν στις 12 Ιουνίου 
μαζί με άλλους αντάρτες στο Λιμά-
νι των Σπετσών από τις σιδεροκα-
λώνες, αφού προηγήθηκε άγριος 
βασανισμός3. Το τέλος το Λευτεριά 
περιγράφει ο Άγγλος Τζων Φάουλς 
στο μυθιστόρημά του «Ο Μάγος»ž  
χρειάζονται πολύ γερά νεύρα για να 
αντέξει κανείς την περιγραφή των 
βασανιστηρίων4. 
Σύμφωνα με επίσημες Γερμανικές 
εκθέσεις  οι Γερμανοί σκότωσαν 
στην επιχείρηση «Κοράκι» 235 Έλλη-
νες. Το γεγονός αυτό συνδυαζόμενο 
με το γεγονός πως οι Γερμανοί δεν 
συγκρούστηκαν με τους αντάρτες 
και ότι εκτέλεσαν ενόπλους μόνο 
την ολιγάριθμη ομάδα του Λευτεριά 
3  Για τη διαπεραίωση των 
ανταρτών του ΕΛΛΑΣ από την 
Κοιλάδα στο Άστρος και τη σύλληψη 
και τον απαγχονισμό του Λευτεριά βλ. 
Συνέντευξη του Παναγιώτη Καραμπίνα 
(καπετάν Τζαβέλλα) μέλους της ομάδας 
του ΕΛΑΝ Αργοσαρωνικού από το 
Φοινίκι της Θεσπρωτίας στον Τάκη 
Μαύρο, εφημερίδα ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ αρ. 
φύλλου 170/18-04-1984.
4  John Fowls: The Magus, σελ. 
503 επ., ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙ-
ΑΣ, Αθήνα 1997,

δείχνει την εξαιρετική σκληρότητα 
με την οποία διεξήχθη η επιχείρηση, 
αφού όλοι οι υπόλοιποι εκτελεσμέ-
νοι ήσαν άοπλοι5.
Έφτασε όμως το τέλος τους. Η αν-
θρωπότητα δεν επέτρεψε στο γένος 
των Αρίων να μεταβάλλουν τους αν-
θρώπους σε υποζύγια.
Οι Γερμανοί  εγκατέλειψαν το Αργος 
στις 14 Σεπτεμβρίου και την ίδια ημέ-
ρα και το Ναύπλιον, αφού κατέστρε-
ψαν το λιμάνι. Από την πρωτεύουσα 
έφυγαν στις 12 Οκτωβρίου 1944.
Η ποθητή ημέρα της λευτεριά είχε 
φτάσει.
Ακολουθεί κατάλογος των Μιδεατών 
που εκτελέστηκαν από τους Γερμα-
νούς ή άνδρες των Ταγμάτων Ασφα-
λείας
1) Βλάχος Μελέτης του Γεωργίου, 
ετών 43, στη θέση Κιάφα Μπάρκλια 
στις 25 Μάη 1944,
2) Γεώργας Αθανάσιος του Δημητρί-
ου, ετών 75, στη θέση «Τρία Ρέμμα-
τα» στις  26 Μάη 1944,
3) Γεώργας Αναστάσιος του Ιωάννου, 
ετών 18, στη θέση «Σκλιέκα» στον 
παλιό δρόμο προς τον Αϊ Γιάννη της 
Κρλιας στις 25 Μάη 1944,
4) Γεώργας Γεώργιος του Κωνστα-
ντίνου, ετών 50, στο Μπάρδι κοντά 
στην εκκλησία στις 25 Μάη του 1944,
5) Γεώργας Δημήτριος του Γεωργίου, 
ετών 49, στις 24 Μάη του 1944 στη 
θέση «Ψωριάρη (Τούρλια)», όπου 
έβοσκε τα πρόβατα, 
6) Γεώργας Δημήτριος του Θωμά, 
ετών 56,  στη θέση «Σκλιέκα» στον 
παλιό δρόμο προς τον Αϊ Γιάννη της 
Κρλιας στις 25 Μάη 1944,
7) Γεώργας Δημήτριος του Σπυρίδω-
νος, ετών 15,  στις 27 Μάη 1944, στη 
θέση «Πριόνια» κοντά στα μαντριά 
του Κράμπα,
8) Γεώργας Ιωάννης του Θωμά, ετών 
49,  στη θέση «Σκλιέκα» στον παλιό 
δρόμο προς τον Αϊ Γιάννη της Κρλιας 
στις 25 Μάη του 1944,
9) Δήμας Ιωάννης του Γεωργίου, 
ετών 18, τον εκτέλεσαν Ταγματα-
σφαλίτες το πρώτο 10ήμερο του 
Ιουνίου 1944 κοντά στα Πυργιώτικα,
10) Δήμας Χρήστος του Γεωργίου, 
ετών 57,  στη θέση «Βέντρα» της πε-
ριοχής Κιάφα Μοναστήρι,
11) Κορίλης Ιωάννης του Δημητρίου, 
ετών 19, τον συνέλαβαν οι Γερμανοί 
κατά την  διάρκεια των εκκαθαριστι-
κών επιχειρήσεων και τον μετέφεραν 
στο στρατόπεδο της Κορίνθου, όπου 
τον εκτέλεσαν στα κυπαρίσσια του 
Νέγρη ίσως το πρώτο 15νθήμερο 
του Ιουνίου 1944, 
12) Κορίλης Χρήστος του Ιωάννη, 
ετών 20,  έξω από το χωριό στη θέση 
«Ατζιαλί» την Ιη Ιουνίου 1944, 
5  Χ.Φ.Μάγερ: όπ. αν. σελ.563,

13) Λέκκας Γεώργιος του Αναστασί-
ου, ετών 54,  στις 26 Μάη 1944 στο 
φαράγγι του Καραμπαμπά,
14) Λέκκας Γεώργιος του Δημητρίου 
(Καπετάν Λευτεριάς), ετών 30, τον 
κρέμασαν οι Γερμανοί με άλλους 
εφτά και μετά από άγριο βασανισμό 
στη Ντάπια των Σπετσών στις 12 Ιου-
νίου 1944,
15) Λέκκας Παναγιώτης του Λεωνί-
δα, ετών 47,  στη θέση «Βέντρα» της 
περιοχής Κιάφα Μοναστήρι στις 27 
Μάη 1944,
16) Λιλής Μιχαήλ του Δημητρίου, 
ετών 36, σκοτώθηκε στις 17 Σεπτεμ-
βρίου στο Πολύγωνο σε σύγκρουση 
με ομάδα Ταγματασφαλιτών του 
Ναυπλίου,
17) Λιλής Δημήτριος του Ηλία, ετών 
61, στις 24 Μάη του 1944 στη θέση 
«Ψωριάρης» (Τούρλια),
18) Λιλής Παναγιώτης του Βασιλείου, 
ετών 31, στις 27 Μάη 1944 στην πε-
ριφέρεια των Λιμνών,
19) Ξύδης Παναγιώτης του Ανδρια-
νού, ετών 20, τον εκτέλεσαν άνδρες 
των ταγμάτων ασφαλείας στις 30 Αυ-
γούστου 1944 στο Ναύπλιο, 
20) Παπαγεωργόπουλος Αθανάσιος 
του Αναστασίου, ετών 21, στις 27 
Μάη του 1944 στη «Γκιώνα» Λιμνών,
21) Παπαγεωργόπουλος Γεώργιος 
του Αναστασίου, ετών 45, στις 27 
Μάη του 1944 στη θέση «Γκιόναλι» 
της Τραπεζώνας, 
22) Παπαγεωργόπουλος Θεοδόσιος 
του Δημητρίου, ετών 24, στις 27 Μάη 
1944,
23) Παπαγεωργόπουλος Κωνστα-
ντίνος του Ιωάννη, ετών 43.  στις 27 
Μάη 1944 στην Τραπεζώνα θέση 
«Γκιόναλι», 
24) Παπαγεωργόπουλος Παναγιώτης 
του Σπυρίδωνος, ετών 22, στο Γκέρ-
μπεσι στις 12 Ιουνίου 1944 με τυφε-
κισμό μετά από άγριο ξυλοδαρμό, 
γιατί παραβίασε το ωράριο απαγό-
ρευσης της κυκλοφορίας,
25) Παπαγεωργοπούλου Γεωργία 
συζ. Γεωργίου, ετών 33, στις 26 Μάη 
1944 στο μαντρί του Κράμπα στα 
πριόνια, μαζί με την οχτάχρονη θυ-
γατέρα της Μαρίνα,
26) Παπαγεωργοπούλου Μαρίνα του 
Γεωργίου, ετών 8, στις 26 Μάη 1944 
στο μαντρί του Κράμπα, στα πριόνια, 
μαζί με τη μητέρα της,
27) Παπαγεωργοπούλου Σοφία του 
Σπυρίδωνος, ετών 25, στο Γκέρμπεσι 
στις 25 Μάη 1944,
28) Υψηλάντης Δημήτριος του Γεωρ-
γίου, ετών 54, στο Γκέρμπεσι στις 12 
Ιουνίου 1944.

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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Στο 33’ το 0-1 έκανε ο Ζίου για τον 
Ερμή Κιβερίου όταν με εκπληκτικό 
σούτ (εξωτερικό φάλτσο), μετα-
ξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής, 
είδε εκτός θέσης τον Κατσιαούνη. 
Στο 53’ το 1-1 έκανε ο Αγγελόπουλος 
για τον Παναργειακό με δυνατό σουτ 
από το ύψος της μικρής περιοχής. 
Κατώτερος του αναμενομένου στο 
πρώτο ημίχρονο ο Παναργειακός, 
προσπάθησε στο δεύτερο, πίεσε, 
είχε ευκαιρίες αλλά δεν κατάφερε 
παρά μόνο να ισοφαρίσει με τον 
Αγγελόπουλο. Η ισοπαλία αυτή 
μας φέρνει στο μυαλό τους λόγους 
απομάκρυνσης του Λουτσιάνο (είχε 
φέρει ισοπαλία με τον Ερμή σε φι-
λικό), αλλά και την ποιότητα ορι-
σμένων παιχτών που εκδιώχτηκαν.  
Τα πράγματα δυσκολεύουν πλέον, 
αν και το πρωτάθλημα έχει ακόμη 
πολύ δρόμο. Φαίνεται όμως πως τα 
παιχνίδια δεν κερδίζονται με ονό-
ματα αλλά με την θέληση και την 
ικανότητα των παιχτών μέσα στο 
γήπεδο. Η υπομονή των φιλάθλων 
έχει αρχίσει να εξαντλείται και κα-
νείς δεν ξέρει πότε μετά τα «ζήτω» 
θα αρχίσουν οι αποδοκιμασίες. Ση-
μαντικό μερίδιο για τις συνεχιζόμε-
νες μέτριες έως κακές εμφανίσεις 
έχει τόσο η διοίκηση με τις αναστα-
τώσεις που προκάλεσε στον σύλλο-
γο όσο και ο νέος προπονητής που 
απ ότι φαίνεται δεν μπορεί να εμ-
φυσήσει την «δική του φιλοσοφία» 
στην ομάδα που είχε υποσχεθεί 

μετά το πρώτο παιχνίδι.
Ο Παναργειακός αναμένεται να 
ενισχυθεί την Κυριακή με τον αρ-
γεντινό BOCHY HOYOS γιου του 
προπονητή Γκιγιέρμο Όγιος, του 
οποίου εκδόθηκε το δελτίο και θα 
βρίσκεται πλέον στην διάθεση του 
προπονητή του. Ο 30χρονος μεσο-
επιθετικός, έχει παίξει στην Ελλάδα 
σε Ατρόμητο και Πανσερραϊκό και 
πέρυσι αγωνίστηκε στην Καραμπό-
μπο της Βενεζουέλας, ενώ έχει παί-
ξει και στο Περού, την Ισπανία και 
την Αργεντινή.
 
Στο 30’ φάουλ ο Μπρέσκα από 
δεξιά, την κεφαλιά ο Λίτσος 
στο πίσω δοκάρι, η μπάλα έξω. 
Στο 33’ έφυγε μόνος από δεξιά ο 

Καλογιάννης, μπήκε στη περιο-
χή, αλλά σούταρε διαγώνια έξω. 
Στο 34’ ο Ζίου 
απο το ημικύ-
κλιο της σέ-
ντρας είδε τον 
Κ α τ σ α ο ύ ν η 
εκτός θέσης 
και σούταρε 
π ε τ υ χ α ί ν ο -
ντας το 0-1. 
Στο 48’ μόνοι 
τους στο πέ-
ναλτι Πούτσι 
και Αγγελόπου-
λος ο τελευ-
ταίος σούταρε 
ψηλά άουτ. 
Στο 52’ απο 

αντεπίθεση, ο Ετόφ στον Αγγελόπου-
λο, αυτός με σουτ ισοφάρισε σε 1-1. 
Στο 55’ απο φάουλ, ο Κοζιώτης 
έβγαλε σε κόρνερ κεφαλιά του 
Ετόφ. Το κόρνερ κτυπήθηκε, σουτ 
του Λίτσου απέκρουσε ο Κοζιώτης. 
Στο 87’ σέντρα του Μπρέσκα, 
κεφαλιά Ετοφ, δεν πρόλαβε 
με προβολή ο Αγγελόπουλος. . 
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ (Τ.Καβακάς): 
Κατσαούνης, Λιώσης (83’ Κά-
πλατζης), Καλαγκάνης, Ρότα, 
Μπιμπισίδης, Λίτσος, Αγγελό-
πουλος, Κοιλιάρας, Ετοφ, Μπρέ-
σκα, Καλογέρης (39’ Πούτσι). 
ΕΡΜΗΣ (Λ.Κούρος): Κοζιώτης, Τζιέ-
ρης, Φλώρος, Κάπλατζης, Σελλής, 
Βίκτορ, Καλυβόπουλος, Ανι (65’ Φί-
λης), Καλογιάννης (71’ Κέλλης), Μα-
ρίνης (80’ Καραγκούνης),Ζίου.
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Έπεσε στο Βουραϊκό η Ερμιονίδα και πνίγηκε τρεις φορές απ την Παναχαϊκή 

Την κέρασαν λουκούμια

Αποτέλεσμα 5ης αγωνιστικής Παναργειακός – Ερμής Κιβερίου 1-1

Απομυθοποίηση των Λύκων

Την συντριβή με 3-0 γνώρισε η Ερμιονίδα 
στην Πάτρα από την Παναχαική μπροστά σε 
1000 περίπου φιλάθλους. Ο Προπονητής της 
Παναχαϊκής Δημήτρης Σπανός έδειχνε ανικα-
νοποίητος δηλώνοντας: «Περίμενα λίγο καλύ-
τερη την Παναχαϊκή ωστόσο καταφέραμε να 
φτάσουμε στη νίκη και αυτό είναι το πιο ση-
μαντικό. Ήταν ένα παιχνίδι απέναντι στη κα-
λύτερη ομάδα που έχουμε αντιμετωπίσει και 
κατά την γνώμη μου, θα είναι στους διεκδικη-
τές της ανόδου. Στο πρώτο 20λεπτο μπήκαμε 
μουδιασμένα στον αγωνιστικό χώρο όμως, το 
γκολ που πέτυχε ο Ντα Κόστα μας βοήθησε 
να λυθούν τα ποδιά μας και να παίξουμε κα-
λύτερο ποδόσφαιρο. Είναι η περίπτωση του 
παίκτη που έχει ποιότητα και που μπορεί να 
κάνει τη διαφορά. Καταφέραμε να βάλουμε 
γκολ και να φτάσουμε στη νίκη που για μένα 
είναι μεγάλη. Τονίζω, περιμέναμε λίγο καλύ-
τερη την ομάδα, πρέπει να βελτιώσουμε λίγο 
την αυτοσυγκέντρωση μας στα επόμενα παι-
χνίδια. Πλέον κοιτάζουμε το παιχνίδι με τον 
Φωστήρα που θα είναι τελείως διαφορετικό 
σε σχέση με αυτό με το κύπελλο. Εύχομαι 
καλή συνέχεια στην Ερμιονίδα»
Λεπτό προς λεπτό
Στο 14’ λεπτό ο Μαρουκάκης μπήκε στην πε-
ριοχή , προσπάθησε να πλασάρει τον Πονηρό 
αλλά ο  Αγρινιώτης γκολκίπερ μπλόκαρε.
Στο 17’ λεπτό σουτ του Ντα Κόστα η μπάλα 
απελπιστικά άουτ.
Στο 19’ λεπτό δυνατό σουτ του Κολόκα η μπά-
λα έφυγε άουτ.

Στο 23’ λεπτό η Παναχαϊκή κέρδισε φάουλ 
έξω από την περιοχή και αριστερά. Το εκτέλε-
σε ο Ντα Κόστα στέλνοντας με διαγώνιο σουτ 
την μπάλα στα δίχτυα του Πονηρού ανοίγο-
ντας το σκορ.
Στο 34’ λεπτό ο Πονηρός πρόλαβε τον Ζλατ-
κόφσκι πριν γίνει απειλητικός.
Στο 40’ λεπτό όταν μετά από πάσα του Ντα 
Κόστα ο Στεργίδης με πλασέ έβαλε τη μπάλα 
στα δίχτυα.
Στο 58’ λεπτό δυνατό σουτ του Ζλατκόφσκι 
η μπάλα πάνω από το δοκάρι του Πονηρού.
Στο 64’ λεπτό δύσκολη απόκρουση του Πο-
νηρού σε σουτ του Μπαλού.
Στο 74’ λεπτό δυνατό σουτ του Στοιμίροβιτς 
η μπάλα απελπιστικά έξω.
Στο 81’ λεπτό ο Μαρουκάκης προσπάθησε να 
κρεμάσει τον Πονηρό χωρίς αποτέλεσμα..
Στο 92’ λεπτό ο Σκερλετίδης μετά από ασίστ  
του Ντακόστα έκανε το τελικό 3-0.
Διαιτητής :Μιχαηλίδης ( Βοιωτίας)
Παναχαϊκή  ( Δημήτρης Σπανός) : Μπαλα-
σάκης, Ασίγκμπα, Γκατιάγκα, Κάργας, Αλμπι, 
Στεργίδης,( 62’ Σκερλετίδης), Μαρουκάκης, ( 
86’ Πλέγας) ,Ντα Κόστα, Μπαλού, Πατινιώτης, 
Ζλατκόφσκι.( 69’ Χούσα).
Ένωση Ερμιονίδας ( Ρομπέρτο Μπολάνο) : 
Πονηρός, Μουσταφίδης,( 38’ ΄Παβίσεβιτς)  
Τούτοριτς, Κολόκας, Τζανής,( 70’ Σαμαράς), 
Ομο. Tape, ( 49’ Στοιμίροβιτς), Svojic, Συμελί-
δης, Καραδέμητρος, Βλαχόπουλος.
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Του Άγγελου Τράκα, 
Λογοθεραπευτής, 
Επιστημονικός 
Συνεργάτης Κέντρου 
Έρευνας και Εφαρ-
μογής Σύγχρονων 
Προγραμμάτων Ειδι-
κών Θεραπειών

Πολλοί από εμάς, στο ευρύτερο κοι-
νωνικό μας περιβάλλον έχουμε συ-
ναναστραφεί με παιδιά. Έχουμε δει 
πολλές περιπτώσεις παιδιών αναπτυγ-
μένων, άνετων, που έχουν πρωτοβου-
λία για να μιλούν για τις προσωπικές 
τους υποθέσεις, με κάποια ωριμότητα, 
με μια καλή εκτίμηση του κοινωνικο-
οικογενειακού τους πλαισίου. Από την 
άλλη είτε έχουμε έρθει σε επαφή είτε 
προσέξει κι άλλα παιδιά με εντελώς 
διαφορετική πορεία από την προα-
ναφερόμενη. Δηλαδή συνεσταλμένα 
παιδιά που δεν παίρνουν πρωτοβου-
λίες για επικοινωνία, φαίνεται να μην 
καταλαβαίνουν τίποτα από την κατά-
σταση, δεν καταλαβαίνουν γιατί βρί-
σκονται εδώ, δυσκολεύονται τόσο για 
να παίξουν όσο και να απαντήσουν 
στις ερωτήσεις μας.
Βλέποντας λοιπόν αυτά τα δεδομένα, 
τα συγκεντρώνουμε και προσπαθού-
με να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις με 
επίκεντρο τις γλωσσικές συμπεριφο-
ρές των παιδιών. 
Οι γλωσσικές συμπεριφορές ποικί-
λουν από παιδί σε παιδί και εκτιμώ-
νται κάτω από διάφορες προσεγγίσεις 
όπως : 
Το παιδί μιλάει λίγο ή πολύ. Υπάρχουν 
δύο τύποι παιδιών που μιλάνε πολύ. 
Τα παιδιά που μιλάνε πολύ και παρά-
γουν ιδέες και τα παιδιά που μιλάνε 
πολύ και εκπέμπουν λίγες ιδέες. Η 
ομιλία τους είναι λογορροϊκή. Από την 
άλλη μεριά είναι οι «οικονόμοι» που 
μιλάνε λίγο αλλά εκπέμπουν ιδέες και 
οι «οικονόμοι» με σπάνια δηλαδή ομι-

λία με λίγες ιδέες.

Τις στρατηγικές της συνομιλίας: ορι-

σμένα παιδιά, που διαθέτουν ένα μέ-

τριο λόγο, αποδεικνύονται ανίκανα να 

κρατήσουν τη θέση τους μέσα σ’ένα 

διάλογο. Δεν κατορθώνουν να ενσω-

ματώσουν στη συνομιλία τις δυσκολί-

ες του διαλόγου και το βλέμμα στρέ-

φεται αλλού. 

Την μεταγλωσσολογική ικανότητα: 

από τα τρία τους χρόνια περίπου, τα 

περισσότερα παιδιά αισθάνονται ευ-

χαρίστηση να θέτουν ερωτήσεις σχε-

τικά με τη γλώσσα. Μερικές φορές η 

επιμονή τους αποθαρρύνει τον ενή-

λικα που αρνείται να απαντήσει στις 

ερωτήσεις τους : «πως το λένε αυτό;», 

«πως το λες;», «το δέντρο που κάνει 

ροδάκινα λέγεται ροδακινά ή ροδακι-

νιά;». Παίζουν πως τάχα ξεγελιούνται 

λέγοντας μια λέξη αντί μιας άλλης που 

γνωρίζουν πολύ καλά, αισθάνονται 

ευχαρίστηση να διορθώνονται τα ίδια 

ή διασκεδάζουν περιμένοντας την πα-

ρέμβαση του ενήλικα.

Αυτές  λοιπόν τις παραπάνω γλωσσι-

κές συμπεριφορές τις συναντάμε σε 

όλα τα παιδιά ανάλογα με το ρυθμό 

ανάπτυξης της γλωσσικής τους ικανό-

τητας και αποτελούν μέτρο σύγκρισης 

ώστε να μπορέσουμε να δούμε τις 

τυχόν αποκλίσεις που υπάρχουν στο 

λόγο τους σε σχέση με την αντίστοιχη 

ηλικία του κάθε παιδιού. 
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Γλωσσικές συμπεριφορές των παιδιών

Της Δήμητρας Τούντα, Διαιτολόγος, Διατροφολόγος, 

www.tountadiet.gr

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

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

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

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

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

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

παρουσιάζεται ως εξής:

Κατάταξη των ενηλίκων σύμφωνα με το ΔΜΣ

Κατάταξη ΔΜΣ Κίνδυνος επιπλοκών

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

Κανονικού βά-
ρους 

18,50 - 24,99 Συνήθης

Υπέρβαρος >25,00 Μέτριος

Παχύσαρκος >30 Αυξημένος

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

σαρκων ατόμων και αν σημειωθεί ότι αφορά μετρήσεις πληθυσμιακών ομάδων των 

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

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

μας πλέον φορτισμένη πληθυσμιακά.

Ποια άτομα είναι ελλιποβαρή ή παχύσαρκα και πως εκτι-
μάται ο βαθμός του προβλήματος σε κάθε ένα από αυτά;
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Στα πλαίσια του εορτασμού 
της Παγκόσμιας Εβδομάδας 
Μητρικού Θηλασμού*, το 
«Πανελλήνιο Δίκτυο Εθελο-
ντικών Ομάδων Υποστήριξης 
Μητρικού Θηλασμού και Μη-
τρότητας», διοργάνωσε τον 
5ο Πανελλαδικό Ταυτόχρονο 
Δημόσιο Θηλασμό σε 57 πό-
λεις της Ελλάδας. Το παρόν για 
δεύτερη χρονιά έδωσε η Ομά-
δα Εθελοντών και Υποστηρι-
κτών Μητρικού Θηλασμού και 
Μητρότητας Αργολίδας με αλ-
λαγή τοποθεσίας, στο ΑΡΓΟΣ 
αυτή τη φορά. Οι ομάδες του 
Δικτύου, αποτελούνται από 
μητέρες που βοηθούν άλλες 
μητέρες, να μάθουν την μη-
τρική τέχνη του θηλασμού, να 
ενημερώνονται, να έρχονται 
σε επαφή, να μοιράζονται τις 
αγωνίες, τις ανησυχίες και τις 
εμπειρίες τους, να αλληλοϋπο-
στηρίζονται, να παίρνουν δύ-
ναμη και κουράγιο.
Σκοπός της εκδήλωσης - γιορ-
τής είναι η απενοχοποίηση 
του δημόσιου θηλασμού και 
η εξοικείωση της κοινωνίας με 
την εικόνα της θηλάζουσας μη-
τέρας.
Εξαιτίας της απομάκρυνσης 
των προηγούμενων γενεών 
από την πράξη του θηλασμού 
και της στέρησης, από την νέα 
γενιά, εικόνων θηλασμού, η 
σημερινή θηλάζουσα καλείται 
να αντιμετωπίσει μεταξύ άλ-
λων και την προκατάληψη του 
δημόσιου θηλασμού... 
Ο κατ’ οίκον περιορισμός κατά 

την διάρκεια της γαλουχίας, 
οδηγεί συχνά στην σύντομη δι-
ακοπή του θηλασμού και στην 
απομάκρυνση των μητέρων 
από αυτόν. Ας μην ξεχνάμε 
πως η νέα γενιά είναι μια γενιά 
με έντονη επαγγελματική μα 
και κοινωνική δραστηριότητα. 
Η μητρότητα και ο θηλασμός 
δεν αποτελούν και δεν θα πρέ-
πει να αποτελούν τροχοπέδη!
Η νέα γενιά μητέρων καλείται 
να αντεπεξέλθει σε πολυποί-
κιλους ρόλους. Με τον θηλα-
σμό δίνουμε στο παιδί μας τη 
φυσική του τροφή, τη στοργή 
και την παρηγοριά που έχει 
ανάγκη σε κάθε στιγμή. Με την 
απενοχοποίηση του δημόσιου 
θηλασμού, η μητέρα δε χρειά-
ζεται να απαρνηθεί την κοινω-
νική ζωή της ή να αποχωριστεί 
το παιδί της, προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις κάθε είδους 
υποχρεώσεις της ή να συμμε-
τάσχει σε προσωπικές δραστη-
ριότητες
Την Κυριακή, οι θηλάζουσες 
μητέρες της Αργολίδας, ενώ-
θηκαν με τις υπόλοιπες μητέ-
ρες, σε κάθε γωνιά της χώρας, 
και συνολικά θήλασαν ταυτό-
χρονα περίπου 2.000 μητέρες-
μέλη του πανελλήνιου δικτύου. 
Στο Άργος στις 12.00 θήλασαν 
12 μητέρες 13 παιδάκια. Είχαμε 
ένα τάντεμ (2 παιδάκια διαφο-
ρετικής ηλικίας θηλάζουν από 
την μαμά τους. Ήταν 2,5ετών 
και 5ετών). Το μικρότερο ήταν 
47 ημερών και το μεγαλύτερο 
5 ετών. Συνολικά καταγράφτη-

καν 26 θηλάζουσες μητέρες.
Η δράση του Πανελλαδικού 
Ταυτόχρονου Θηλασμού θα 
συμπεριληφθεί στις δράσεις 
της Παγκόσμιας Συμμαχίας 
για Δράσεις στον Θηλασμό 
(WABA). Σε αυτήν την τόσο 
δύσκολη περίοδο που υφίστα-
ται η χώρα μας, οι εθελοντικές 
δράσεις αποτελούν φωτεινό 
οδηγό και δυναμώνουν τη ζωή 
μας.
* To 1992 καθιερώνεται διε-
θνώς ο εορτασμός της Παγκό-
σμιας Εβδομάδας Μητρικού 
Θηλασμού από την WABA (Πα-
γκόσμια Συμμαχία για Δράση 
στο Θηλασμό), τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και τη 
UNICEF, στις 1-7 Αυγούστου. 
Στην Ελλάδα, η εβδομάδα 
αυτή εορτάζεται 1-7 Νοεμβρί-
ου και φέτος έχει θέμα «Θηλα-
σμός: Οφέλη για μια ζωή».

Δεν αποκλείεται 
να δείτε φώκιες 
στην Επίδαυρο

Η μεσογειακή φώκια 
Monachus monachus, 
το πιο σπάνιο θαλάσσιο 
θηλαστικό της Ευρώπης 
επιστρέφει στις ακτές 
του Αργοσαρωνικού! 
Εξαιρετικό ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το γεγονός 
ότι το χρονικό διάστημα 
2006-2013, η MOm/ Εται-
ρεία για τη Μελέτη και 
Προστασία της Μεσογει-
ακής Φώκιας μέσω του 
Δικτύου Διάσωσης και 
Συλλογής Πληροφοριών, 
έχει συγκεντρώσει 296 
επιβεβαιωμένες αναφο-
ρές παρατήρησης μεσο-
γειακής φώκιας, από τις 
οποίες οι 19 αφορούσαν 

σε νεογέννητα άτομα και όλα αυτά στην περιοχή του Αργοσαρωνι-
κού. Αυτό δείχνει ότι, όχι μόνο η εμφάνιση της μεσογειακής φώκιας 
είναι έντονη, αλλά και ότι το είδος αναπαράγεται σε αυτήν την περι-
οχή! 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ευρύτερη περιοχή του Αργοσαρω-
νικού λαμβάνει χώρα ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπινων δραστη-
ριοτήτων, το συγκεκριμένο φαινόμενο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, 
καθώς δείχνει ότι η μεσογειακή φώκια τα τελευταία χρόνια αρχίζει 
να χρησιμοποιεί ξανά, περιοχές αναπαραγωγής κοντά σε ανθρώπι-
νες δραστηριότητες. Φαίνεται ότι η αλλαγή της στάσης του ανθρώ-
που απέναντι στα ζώα αυτά (ως αποτέλεσμα και των μακροχρόνιων 
προσπαθειών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης του κοινού) έχει αρχίσει να παίζει σημαντικό ρόλο. Σε 
κάθε περίπτωση, η «επιστροφή» αυτού του σπάνιου ζώου - συμβό-
λου της Μεσογειακής βιοποικιλότητας, είναι ένα γεγονός που εμπνέ-
ει αισιοδοξία. Παράλληλα όμως, γίνεται εμφανής η ανάγκη προστα-
σίας του είδους στην περιοχή και η επίτευξη αρμονικής συνύπαρξής 
της με τον άνθρωπο.
Η MOm ανέλαβε την πρωτοβουλία και ξεκίνησε τον Μάιο του 2014, 
το διετούς διάρκειας πρόγραμμα, «Η μεσογειακή φώκια, Monachus 
monachus, επιστρέφει στις ακτές του Αργοσαρωνικού», με κύριο 
δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τη συγχρηματοδότηση του 
Thalassa Foundation. Στόχος του προγράμματος; Η επιστημονική 
έρευνα και καταγραφή του πληθυσμού του είδους στην περιοχή, η 
ενημέρωση των τοπικών πληθυσμών, μέσα από ένα πλήθος εκπαι-
δευτικών δράσεων και εκδηλώσεων και η διαμόρφωση διαχειριστι-
κών προτάσεων.  

20
5ος Πανελλαδικός Ταυτόχρονος Δημόσιος Θηλασμός 2014 και στο Άργος
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Τι είναι το γιαούρτι και πως μπορούμε 
να το παρασκευάσουμε στο σπίτι

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

Τίείναι τογιαούρτι.Είναι 
γάλα πηγμενο και ζυμω-
μένο απο δύοτύπους κα-
λοήθων βακτηρίων.Η 
πήξηοφείλεται στηνδράση-
τουlactobacillus vulgaricusε-
νω ο streptococcus 
thermophilesπροκαλεί την 
ζύμωση του γαλακτοσακ-
χάρου και το μετατρέπει σε 
γαλακτικό οξύ. Αυτό το ήπιο 
οξύ μετατρέπει την πρωτεί-
νη σε γιαούρτι και δρά ως 
συντηρητικό. Μερικές φορές 
στο γιαούρτι περιέχεται και 
ένας τρίτος τύπος βακτηρίου 
ο lactobacillus acidophilus. 
Ανάλογα με την χώρα ή την 
περιοχή προέλευσης, το για-
ούρτι παρασκευάζεται απο 
το γάλα διάφορων ζώων και 
με διάφορες μεθόδους  με 
αποτέλεσμα να ποικίλει στην 
γεύση και την σύσταση . Για 
παραδειγμα, γιαούρτι φτιαγ-
μένο απο το γάλα βούβαλου 
είναι πλουσίοτερο και γλύκυ-
τερο απο αυτό του αγελαδι-
νού γάλατος. Απο το άλλο μέ-
ρος, το γάλα της κατσίκας και 
της φοράδας περιέχει υψηλό-
τερο ποσοστό βουτύρου απο 
ότι το γάλα της αγελάδας ενώ 
το γάλα της καμήλας δεν πε-
ρίεχει καθόλου λίπος βουτύ-

ρου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
το γιαούρτι παρασκευάζεται 
σχεδόν αποκλειστικα απο 
γαλα αγελάδας. Στην Βόρεια 
και Κεντρική Ευρώπη το για-
ούρτι είναι επίσης απο αγε-
λαδινό γάλα αλλα και απο κα-
τσικίσιο σε μικρότερη όμως 
έκταση.Στην Τουρκία κα στην 
ΝΑ Ευρώπη και βέβαια στην 
Ελλαδα, η προτίμηση στρέφε-
ται στο προβειο γιαούρτι που 
πραγματι είναι πλούσιο σε συ-
στατικα , γευστικότατο και για 

αυτο περιζήτητο. 

Το σπιτικο γιαούρτι.
Μολονότι είναι χρήσιμο να 
μπορούμε να γνωρίζουμε την 
ποιότητα του γιαουρτιού που 
αγοράζουμε, είτε για άμεση 
κατανάλωση είτε για χρήση 
του στην μαγειρική, καλό εί-
ναι να μπορούμε να το φτιά-
χνουμε μονοι μας στο σπίτι.
Αντίθετα με ότι συμβαίνει με 
την παρασκευή άλλων γαλα-
κτοκομικων προιόντων οπως 

είναι το βούτυρο , το τυρί και 
το παγωτό, ο τρόπος που γίνε-
ται το γιαούρτι είναι λιγότερο 
πολύπλοκος. 

Συστατικά που απαιτούνται 
για την παρασκευή του για-
ουρτιού, 

Για την παρασκευή του για-
ουρτιού, δεν απαιτούνται 
παρά μόνο δύο συστατικά, 
το γάλα και η γιαουρτοπυτιά. 
Το γάλα της αγελάδας ,του 
προβάτου , της κατσίκας , της 
γαιδούρας ,της καμήλας και 
του βουβάλου ακόμα και της 
σόγιας, μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί στην κατασκευή του 
γιαουρτιού. Μπορούμε να 
χρησιμοποιησούμε φρέσκο 

πλήρες ή αποβουτυρομένο 
γάλα, γάλα κονσερβοποιημέ-
νο ή γάλα σκόνη σε συνδυα-
σμό των παραπάνω μορφών 
γάλακτος. Το άρωμα και η 
σύσταση θα διαφέρει ανάλο-
γα με τον τύπο του γάλακτος 
που θα χρησιμοποιηθεί. Το 
πλήρες γάλα θα δώσει ένα 
λείο , ομοιογενές και εύγεστο 
γιαούρτι ενω το αποβουτυ-
ρωμενο θα δώσει πενιχρότε-
ρο αποτέλεσμα. 
Η γιαουρτοπυτιά. Αυτή μπο-
ρεί να είναι μἲα μικρή ποσό-
τητα σπιτικού γιαουρτιού ή 
γιαούρτι του εμποριου, κατα 
προτίμηση στραγγιστού ή 
και στεγνή πυτιά η οποία   
πωλείται σε καταστήματα 
υγιεινών τροφών και μπορεί 
να διατηρηθεί για πολλούς 
μηνες σε ψυχρό μέρος. 

Ζέσταμα και κρύωμα του γά-
λακτος. Με το ζέσταμα του 
γάλακτος , σκοτώνουμε ολα 
τα βακτήρια που υπάρχουν 
στο γάλα γιατί διαφορετικα 
τα καλοήθη βακτήρια της για-
ουρτοπυτιάς θα καταστούν 
αναποτελεσματικά. Μετά η 
θερμοκρασία θα πρέπει να 
πέσει και τότε είναι που γίνε-
ται η προσθηκη της γιαουρ-
τοπυτιάς στο γάλα. Εμπειρικα 
η κατάλληλη θερμοκρασία θα 
πρέπει να είναι τέτοια ωστε 
να άντεχει το δακτυλο μας 
μεσα σε αυτό έως ότου με-
τρήσουμε μέχρι το 10. Τελικό 
βήμα είναι η τοποθέτηση του 
γάλακτος με την γιαουρτοπυ-
τιά σε ζεστό και προφυλαγμέ-
νο μέρος εώς οτου πήξει.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ
Καποδιστρίου 9-11, Άργος 
212 00 
Τηλ. 27513-60000  Fax: 
27510-23506
e-mail : dimos@argos.gr

Άργος : 05/11/2014
Αρ.πρωτ. : 39203

Έργο: “Οδοποιία 
Δ.Ε. Λέρνας 2014”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
1.Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών 
προκηρύσσει ανοικτό μειοδο-
τικό διαγωνισμό με σφραγισμέ-
νες προσφορές με το σύστημα 
του ενιαίου ποσοστού έκπτω-
σης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 5 του Ν. 3669/08, 
για την ανάδειξη μειοδότη 
για την κατασκευή του έργου 
«Οδοποιία Δ.Ε. Λέρνας 2014», 
συνολικού προϋπολογισμού 
30.000,00 € με Φ.Π.Α.
2.Το έργο συντίθεται από τις 
ακόλουθες κατηγορίες εργασι-
ών: Οδοποιίας με προϋπολογι-
σμό 24.390,58 € (χωρίς αναθεώ-
ρηση, ΦΠΑ),
3.Τόπος εκτέλεσης του έργου 
είναι: Δημοτική Ενότητα Λέρνας
4.Οι προσφορές θα υποβλη-
θούν από τους ενδιαφερόμε-
νους όπως ο νόμος ορίζει,  στα 
γραφεία του Δήμου Άργους-

Μυκηνών, Καποδιστρίου 9-11 
στο Άργος, την 25η Νοεμβρίου 
2014 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης 
παραλαβής των προσφορών 
ορίζεται η 10:00 πμ.
5.Ο χρόνος ισχύος της οικονομι-
κής προσφοράς ορίζεται σε 180 
ημέρες από την ημερομηνία κα-
τάθεσης της.
6.Δικαίωμα συμμετοχής στη δη-
μοπρασία έχουν μεμονωμένες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις:
•Εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσε-
ων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 
Α1 τάξη και άνω για έργα κα-
τηγορίας Οδοποιίας και στο 
Μητρώο Περιφερειακών Ενο-
τήτων για έργα αντίστοιχης κα-
τηγορίας
•Προερχόμενες από κράτη-
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομι-
κού Χώρου ή από κράτη που 
έχουν υπογράψει την συμφω-
νία για τις Δημόσιες Συμβάσεις 
του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, στα οποία τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι-
σμένων εργοληπτών, εφόσον 
είναι εγγεγραμμένες στους κα-
ταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μη-
τρώου Μ.Ε.Ε.Π.
• Προερχόμενες από 

ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ-
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύ-
ουν ότι έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια με το δημοπρατού-
μενο, από ποιοτική και ποσοτι-
κή άποψη.
7.Η εγγύηση συμμετοχής στο 
διαγωνισμό ορίζεται σε 488,00 
€ ήτοι ποσοστό 2% επί του προ-
ϋπολογισμού της υπηρεσίας 
χωρίς ΦΠΑ και θα απευθύνεται 
στο Δήμο Άργους-Μυκηνών με 
προθεσμία ισχύος τουλάχιστον 
210 ημερολογιακών ημερών 
(επτά μήνες) από την ημέρα του 
διαγωνισμού.
8.Το έργο χρηματοδοτείται από 
πόρους ΣΑΤΑ.
9.Η προθεσμία εκτέλεσης του 
έργου είναι εκατόν είκοσι (120) 
ημερολογιακές ημέρες.
10.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να παραλάβουν τα τεύχη συ-
μπλήρωσης προσφοράς καθώς 
και τα τεύχη δημοπράτησης 
από τα γραφεία του Δήμου Άρ-
γους-Μυκηνών (2751360036, 
2751360053) τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες μέχρι και την 
20η Νοεμβρίου 2014 ημέρα 
Πέμπτη.

Ο Δήμαρχος
Άργους-Μυκηνών

Δημήτριος Καμπόσος

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
«Ω φάρε του ΕΘΝΟΥΣ λαμπερέ. Είκοσι οκτώ του Οκτώβρη! Καινούργιος Ευαγγελισμός, αστράφτεις και φωτάς. 

Τη δόξα που τους Έλληνες σεμνά τους στεφανώνει και τις μανάδες που είπανε το «Η ΤΑΝ Η ΕΠΙ ΤΑΣ».

Το ΟΧΙ του Σαράντα!
Του Κυριά-
κου Πετρ. 
Καλκάνη
Το καλα-
ντάρι του 
χ ρ ό ν ο υ 
έδειξε και 
πάλι την 
28η Οκτω-
βρίου. Και 

το ρολόι της 
μνήμης γύρισε 74 χρόνια πίσω! 
Όταν η Ελλάδα απέναντι στον Ιτα-
μό επιδρομέα - πίσω από τον οποί-
ον ήταν το φασιστικό καθεστώς 
του Μουσολίνι - απάντησε βρο-
ντόφωνα ΟΧΙ, ΟΧΙ δεν θα περάσε-
τε. Η μονολεκτική απάντηση δεν 
ήτανε μια μόνο λέξη.  Μέσα της 
έκρυβε τον αντίλαλο της Ιστορίας. 
Το «Μολών Λαβέ» του Λεωνίδα. 
Το «Την πόλιν σοι δούνε ουκ εμόν 
εστί». Το «Ελευθερία ή Θάνατος» 
των αγωνιστών του 1821. 
Μιας ιστορίας αντίλαλος εμπο-
τισμένης με αγώνες και θυσίες, 
με δάκρυα και αίμα, αλλά και με 
αρετή και υψηλό πατριωτικό φρό-
νημα. Μιας ιστορίας, που στάθηκε 
πάντα φρουρός ιδανικών και αξι-
ών, που έχουν να κάνουν με τον 
άνθρωπο και το ύψιστο αγαθό, 
αυτό της ελευθερίας. Αυτοί οι άν-
θρωποι, που κατοίκησαν και κατοι-
κούν τούτο το πέτρινο Ακρωτήρι 
της Ευρώπης, στο σταυροδρόμι 
των λαών, έχουν την προσταγή 
της ειμαρμένης, την προσταγή του 

χρέους στην ανθρωπότητα. Νάναι 
ο βράχος τους κυματοθραύστης 
του απέναντι στην ορμή των ανέ-
μων και ενάντια στον παφλασμό 
των κυμάτων, αυτών που θέλουν 
να ξεθεμελιώσουν ότι χαρίζει 
ομορφιά στη ζωή των ανθρώπων 
και των λαών.
Το ΟΧΙ του Σαράντα ήταν βρυ-
χηθμός των αιώνων. Και ειπώθηκε 
απέναντι σε αυτούς που θέλαν να 
αρνηθούμε τον εαυτό μας, να μας 
κόψουν από τις ρίζες μας, να αμαυ-
ρώσουν την παράδοσή μας, να 
στιγματίσουν τη δόξα μας. Όμως 
«κείνους που πράξαν το κακό, τους 
πήρε μαύρο σύννεφο… «Τους 
πήρε μαύρο σύννεφο - δεν είχαν 
πίσω τους αυτοί / θείο μπουρλο-
τιέρη, πατέρα γεμιτζή / Μάνα που 
χει σφάξει με τα χέρια… / χορεύο-
ντας νάχε δοθεί στη Λευτεριά του 
Χάρου…»
Μέσα από αυτό το λιτό ΟΧΙ ήρθε 
η νίκη. Ξαναφτερούγισε η δόξα! 
Άστραψε το φως της Λευτεριάς! 
Ένα φως που τόνωσε τους λιπόψυ-
χους, που ΄χαν γονατίσει σε ώρες 
και ημέρες.  Στήριξε τους περιδε-
είς.
Αλλά προπάντων, κλόνισε απ΄ το 
θρόνο της έπαρσης τους αλαζόνες 
και ταπείνωσε τους επηρμένους. 
Αυτό το ΟΧΙ και αυτό το έπος έκανε 
τους λαούς της Ευρώπης, αλλά και 
της Οικουμένης να υποκλιθούν με 
θαυμασμό απέναντι στην Ελλάδα.
Κύλησαν τόσα χρόνια από τότε 

σαν να ήταν χθες. Η πατρίδα μας 
περνάει και πάλι δύσκολες στιγ-
μές. Ας δώσουμε όλοι ένα χέρι, 
όπως οι παππούδες μας και οι 
πατεράδες μας το Σαράντα. Να τη 
στηρίζουμε, να την κρατήσουμε 
όρθια. Να μη χάσουμε την ψυχή 
μας. Το΄ χουμε χρέος. Απέναντι 
στους ήρωες του Σαράντα, απένα-
ντι στην Ιστορία.

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940: Το «ΟΧΙ» και 
η Εθνική Ομοψυχία
Κατά τον εορτασμό της επετείου 
τα ΜΜΕ προβάλανε το ΟΧΙ, που 
κατά την πλειοψηφία τους το βρο-
ντοφώναξε ο Μεταξάς και η «Εθνι-
κή ομοψυχία που πάλι, κατά την 
πλειοψηφία των ΜΜΕ την πέτυχε 
ο Μεταξάς.
Αυτή είναι ιστορική αλήθεια;
Η συμμετοχή του εορτασμού, 
προβλήθηκε ένα ντοκιμαντέρ στο 
οποίο μετέχει και μιλάει η εγγονή 
του Μεταξά, στο σπίτι του, την 
ώρα που ο Γκράτσι - πρεσβευτής 
της Ιταλίας - του επιδίδει το τελε-
σίγραφο. Κανένα ΟΧΙ δεν βροντο-
φωνάζεται, ούτε ψελλίζεται καν 
από τον Μεταξά.
Το ΟΧΙ ειπώθηκε μετά τη σύσκεψη 
που έγινε στο υπουργείο Εξωτερι-
κών με το βασιλέα κλπ. Ο Τσιάνο 
(υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας 
και γαμπρός του Μουσολίνι) στο 
ημερολόγιό του (τ. 105, σελ 302 
γράφει: «Ο Μεταξάς, όταν έλαβε τη 
διακοίνωσή μας με τα νυχτικά του, 

ήθελε κατ΄ αρ-
χήν να ενδώσει. 
Η αδιαλλαξία 
του εκδηλώνε-
ται μόνο ύστερα 
από συνομιλία 
του με το βασι-
λέα και κατόπιν 
ε π ε μ β ά σ ε ω ς 
του Άγγλου πρε-
σβευτού».

Η «ΕΘΝΙΚΗ 
ΟΜΟΨΥΧΙΑ»
Πράγματι στο 

λαό υπήρξε 1000%, όπως και ο 
«Παραληρηματικός» ας τον πω, εν-
θουσιασμός του και πίστη του για 
το δίκαιο του αγώνα και τη νίκη.
Πράγματι ο Ζαχαριάδης, κρα-
τούμενος στη Γενική Ασφάλεια 
Αθηνών, έστειλε στο Μεταξά το 
περίφημο - από περιεχόμενο και 
διατύπωση γράμμα που ο Μεταξάς 
το δημοσίευσε, ως αφίσα, με μεγε-
θυμένα γράμματα, το τοιχοκόλλη-
σε απ΄ άκρου εις άκρον της χώρας. 
Πράγματι και οι άλλοι κρατούμενοι 
κομμουνιστές, σε φυλακές και εξο-
ρίες (περί τις 2500 χιλιάδες), χωρίς 
καμία μεταξύ τους συνεννόηση 
- ούτε είχαν τη δυνατότητα - αμέ-
σως οι Ακροναυπλιώτες στις 29 
Οκτωβρίου, στείλαμε υπομνήματα 
- αιτήσεις στην κυβέρνηση να στα-
λούν στην πρώτη γραμμή.
Και ο Μεταξάς, το καθεστώς, τον 
Ζαχαριάδη τον παρέδωσε στους 
Γερμανούς για να τον εκτελέσουν, 
οι ίδιοι δεν απετόλμησαν. Τους 
υπόλοιπους, ΟΧΙ μόνο δεν τους 

απέλυσαν, αλλά όταν η κυβέρνηση 
έφευγε για την Αίγυπτο, ο Μανια-
δάκης, υπουργός Δημόσιας Τάξης, 
έδωσε εντολή στις αστυνομικές 
αρχές που θα παραμένανε στη 
χώρα να τους παραδώσουν στους 
Γερμανούς, όπως και έπραξαν. 
Από αυτούς, σαν τα αρνιά από το 
μαντρί, παίρνανε οι Γερμανοί και 
εκτελούσαν… Οι ποινικοί κρατού-
μενοι, με την ίδια εντολή του Μανι-
αδάκη ελευθερώθηκαν!
Ας προσθέσουμε ότι από το Νοέμ-
βριο του 1936, ο Μεταξάς είχε υπο-
γράψει συμφωνία με τον Γερμανό 
πρεσβευτή στην Αθήνα Έρμπαχ με 
βάση την οποία η χώρα μας έστελ-
νε στην Γκεστάπο (αρχηγός της ο 
Χίτλερ) καταστάσεις Ελλήνων κομ-
μουνιστών - Εβραίων – Τεκτόνων
και τις δραστηριότητές τους. Επί-
σης ο Μανιαδάκης αλληλογρα-
φούσε με τον Χίτλερ και αντάλλα-
σαν επιστολές. 
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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

Πάνε οι καλές εποχές που τρώγαμε κάθε μέρα 
“έξω”. Επιστροφή στο σπιτίσιο φαγητό 

Η εκκένωση
Ήταν μια φορά μια κοπέλα και θα πήγαι-

νε να συναντήσει για πρώτη φορά τους 

γονείς του γκόμενου τις οι οποίοι τις 

είχανε τραπέζι . Δυστυχώς όμως το πρωί 

η κοπέλα είχε κατεβάσει κάνα δύο πιάτα 

μπρόκολο και ένα πιάτο γίγαντες και είχε 

κάποιες στομαχικές 

διαταραχές . Το 

βράδυ ήρθε και η 

κοπέλα καθότανε 

στο τραπέζι με τους 

γονείς του δικού 

της και τον δικό της 

όταν ξαφνικά εκεί 

που μιλάγανε ακού-

γεται πςςςςςς?. π! 

Πω πω έγινα ρόμπα, 

σκέφτηκε η κοπέλα. 

Αμέσως ο πατέρας 

φωνάζει:  

-Τζακ έλα εδώ τώρα.  

Η κοπέλα κοιτάει κάτω και βλέπει τον 

σκύλο του σπιτιού να είναι δίπλα της. 

Πω πω ρε πο***η μου, σκέφτεται, γλίτω-

σα από του χάρου τα δόντια. Ευτυχώς 

νομίσανε ότι το σκυλί το έκανε. Αμέσως, 

αμέσως η κοπέλια ξεθάρρεψε οπότε μετά 

από λίγο πάλι ακούγεται ένα Πρρρρρ?.. 

πςςςς. Και τότε ο πατέρας ξαναφωνάζει:  

-Τζακ δεν σου είπα να έρθεις εδώ;  

(στις πατούσες του ο Τζακ, ούτε που κου-

νήθηκε από την θέση του).  

Η κοπέλα την είχε καταβρεί. Ωραίο 

πράγμα να κλάνεις 

και μετά να τα 

φορτώνουν στο 

σκυλί, σκέφτηκε. 

Δεν περάσανε 10 

λεπτά και ακούγε-

ται ένα Πρρρρρρ?.. 

πςπςπρρρρ? 

πφφφφφφφ. 

κλανιά 20δεπτε-

ρολέπτων μιλάμε, 

έτριξαν τα σερ-

βίτσια πάνω στο 

τραπέζι. Κόντεψαν 

να πέσουν τα βιβλία απ το ράφι. Αναπή-

δησαν οι κουρτίνες στην οροφό και τότε 

ο πατέρας:  

-Τζακ τσακίσου έλα εδώ τώρα γιατί όπως 

πάει αυτή σε λίγο θα σε χέσει!

Λάθος σκέψη 
Ένας παπάς κι ένας καλόγερος στέκονται στην άκρη του 

δρόμου κρατώντας ένα πανό που γράφει: 

«Το τέλος είναι κοντά. Αλλάξτε δρόμο πριν να είναι πολύ 

αργά!» 

Περνάει το πρώτο αυτοκίνητο κι ο οδηγός του βγάζει το 

κεφάλι έξω απ το παράθυρο και φωνάζει: 

-Τραβάτε σπίτια σας μουρλοπαπάδες, και πατάει γκάζι . 

Δεν περνάνε 5 δευτερόλεπτα και ακούγεται φρενάρισμα 

και στο τέλος ένα τρομερό τρακάρισμα, οπότε γυρίζει ο 

παπάς στον καλόγερο και λέει: 

-Ρε συ, μήπως θα έπρεπε να γράψουμε καλύτερα: «Προσο-

χή, πεσμένη γέφυρα»;


