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Χωρίς μπλοκ 
επιταγών οι 
Λυγουριάτες

σελ. 3

Ιωάννης 
Καποδίστριας, 
Ο Μοναχός
Είχε επιλέξει κρυφά τον Μοναχισμό, ο Καποδίστριας πριν έρθει στην Ελ-
λάδα, αποκάλυψε ο Μητροπολίτης Αργολίδας Νεκτάριος σε εκδήλωση για 
τον πρώτο Κυβερνήτη.

Σελ 4

«Ατσαλάκωτος» ο Κωστούρος 
από το συμβούλιο
Χωρίς να …ματώσει μύτη ολοκληρώθηκε το δημοτικό 
συμβούλιο Ναυπλίου, που συνεδρίασε για να λάβει από-
φαση να κάνει επίτιμο δημότη τον Αντώνη Σαμαρά. Η 
πρόταση του δημάρχου Δ. Κωστούρου πέρασε με ισχυρή 
πλειοψηφία. 

Σελ.  9

Πόσο …πάει το πορτοκάλι;
Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον και 
ζήτηση στην αγορά για τα εσπεριδοειδή της Αργολίδας, 
αφού η φωτεινή παραγωγή είναι μειωµένη σε Ελλάδα και 
Μεσόγειο. Αρκεί να είναι καλή η ποιότητα, κάτι που με-
τράει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. 

Σελ. 21

Μπορεί να γίνει must 
στην αναρρίχηση το Ναύπλιο;
Το Ναύπλιο επιλέγουν πολλοί ορειβάτες που η αδρενα-
λίνη τους ανεβαίνει στα ύψη καθώς σκαρφαλώνουν τους 
καφετί κάθετους βράχους, που κόβουν την ανάσα σε 
εμάς τους υπόλοιπους κοινούς θνητούς.
Γιατί όμως ποτέ μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κουβέντα για 
την δημιουργία οργανωμένου αναρριχητικού πάρκου; 

Σελ. 20

Ένας νέος ανατολικός περιφερειακός στην όχθη του Ινάχου (Πάνιτσα) και 
μια νέα σύνδεση του δρόμου αρχαιολογικών χώρων που τελικά οδηγεί στο 
Ναύπλιο, σχεδιάζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, βοηθώντας μεν στην επί-
λυση του κυκλοφοριακού του Άργους, αποδυναμώνοντας το δε ως κυκλο-
φοριακό κόμβο για την Αργολίδα.

Σελ. 3

Παρακάμπτουν 
το Άργος

Στα σκαριά νέος δρόμος που θα συνδέει την Στέρνα με το Ναύπλιο
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Αυτή την φορά δεν θάναι οι Φοίνικες που θα εμπορευτούν τις ΑΟΖ...
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Η Περιφέρεια οραματίζεται την σύνδεση της Στέρνας με τον δρόμο αρχαιολογικών χώρων

Ξαναπαρακάμπτουν το Άργος;
Σε «αναγνωριστική μελέτη της 
ε.ο. Κορίνθου Άργους Άστρους 
στο τμήμα παράκαμψη Άργους 
και σύνδεση με οδό αρχαιολο-
γικών χώρων» προχωρά η Περι-
φέρεια Πελοποννήσου προκει-
μένου να συνδέσει το Ναύπλιο 
μέσω του «δρόμου αρχαιολογι-
κών χώρων» με τον κόμβο της 
Στέρνας και το Άργος, για το 
οποίο προβλέπεται νέος ανα-
τολικός περιφερειακός με τον 
«δρόμο αρχαιολογικών χώρων». 
Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να 
γίνει σύνδεση του νότιου περι-
φερειακού του Άργους, πίσω 
από τον Αγ. Βασίλειο με παρό-
χθιο δρόμο του Ινάχου ο οποίος 
θα συνδέεται με δρόμο που θα 
συνδέει τον κόμβο της στέρνας 
με τον «δρόμο αρχαιολογικών 
χώρων». Και ο δρόμος αυτός θα 
διέρχεται επί ήδη υφιστάμενου, 
οπότε δεν θα υπάρξει θέμα με 
οικισμούς της περιοχής.
Ειδικότερα, η εκπόνηση και η 
ολοκλήρωση του πρώτου στα-
δίου των απαιτούμενων μελε-
τών (αναγνωριστική οδοποιίας, 
αναγνωριστική γεωλογική) της 
ανατολικής παράκαμψης της 
πόλης του Άργους που θα λαμ-
βάνουν υπ όψην τους ότι: 
Α) Η ζώνη διέλευσης της νέας 
οδού θα συνδέεται με την με-
ρικώς κατασκευασμένη νότια 
παράκαμψη του Άργους η οποία 
συμβάλει με την Ε.Ο. 7 (Άργος - 
Τρίπολη). Ακολούθως αφού γε-
φυρώσει τους ποταμούς Ξηριά 

και Ίναχο θα κινηθεί παρόχθια 
και ανατολικά του Ινάχου ποτα-
μού και θα καταλήξει στην προ-
βλεπόμενη συμβολή της νέας 
συνδετήριας οδού αρχαιολογι-
κών χώρων (Επ.Ο 19α) με οδό 
Στέρνας - Άργους (Επ.Ο. 24), η 
οποία θα αποτελεί και την κύρια 
είσοδο της πόλης. 
Η νέα οδός θα διαθέτει παρά-
πλευρο οδικό δίκτυο, θα είναι 
κλειστή και η πρόσβαση σε αυ-

τήν θα επιτυγχάνεται μέσω των 
προβλεπόμενων κόμβων.
Στα πλαίσια του έργου και σύμ-
φωνα με το θεσμοθετημένο 
ΓΠΣ Άργους θα προβλεφθούν 
οι εξής κόμβοι: 1 κόµβος για την 
νέα πρόσβαση στο Άργος από 
τον Β.Ο.∆. (είσοδος από Αρχαία 
Νεµέα), 2 κόµβοι για τη δια-
σταύρωση µε τις αρτηρίες προς 
Κουρτάκι (7 ανατολικοί οικισµοί) 
και προς Ναύπλιο και 3 κόµβοι 

µε συλλεκτήριες (Ίναχος, Ήρα. 
Πυργέλα ). 
Για το σύνολο των παραπάνω 
οδικών έργων θα εκπονηθούν 
οι αναγκαίες μελέτες (αναγνωρι-
στική οδοποιίας, αναγνωριστική 
γεωλογική) και  Β) την εκπόνηση 
και ολοκλήρωση των απαιτού-
μενων μελετών για τη σύνδεση 
της Επαρχιακής οδού ανάδειξης 
αρχαιολογικών χώρων (αρ. 19α) 
με την επαρχιακή οδό Άργους 

Στέρνας (αρ. 24) και την εκπόνη-
ση της Μ.Π.Ε. της Παράκαμψης 
Άργους. Η ζώνη διέλευσης της 
νέας οδού θα ακολουθήσει την 
όδευση της υφιστάμενης δημο-
τικής οδού η οποία είναι μερι-
κώς ασφαλτοστρωμένη και δεν 
διασχίζει οικισμό. 
Ο περιαστικός αγροτικός χαρα-
κτήρας και η έλλειψη συγκρο-
τημένων δομημένων ζωνών 
κυριαρχούν στην περιοχή. Η 
γεωμορφολογία στη περιοχή 
διέλευσης της οδού είναι στο 
σύνολό της πεδινή. Η αρτηρία 
θα διαθέτει παράπλευρο οδικό 
δίκτυο για την εξυπηρέτηση των 
παρόδιων αγροτικών ιδιοκτησι-
ών το οποίο θα συνδέεται με το 
υφιστάμενο δημοτικό δίκτυο.
Στα πλαίσια του έργου περιλαμ-
βάνεται και η μελέτη τριών (3) 
ισόπεδων κόμβων.
Οι κόμβοι που θα μελετηθούν 
συνολικά είναι οι εξής: Τρισκε-
λής Ισόπεδος κόμβος Κ1 (σύν-
δεση αρτηρίας με Επ.Ο 19α). 
Τετρασκελής Ισόπεδος κόμβος 
Κ2 (σύνδεση αρτηρίας με ανα-
τολική παράκαμψη Άργους) και 
Τρισκελής Ισόπεδος κόμβος Κ1 
(σύνδεση αρτηρίας με Επ.Ο 24).
Προθεσμία υποβολής προσφο-
ρών είναι η Παρασκευή 19-01-
2015 και ώρα 10:00π.μ., κατά 
την οποία θα ανοιχτούν οι προ-
σφορές σε δημόσια συνεδρίαση 
της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ενδεχόμενη πορεία παράκαμψης του Άργους

Απαιτούν  επιπρόσθετες συναλλαγές όπως ασφάλιση αυτοκινήτου, ζωής, υγείας

Αρνούνται μπλοκ επιταγών στους Λυγουριάτες
Δεν είναι μόνο η οικονομική κρί-
ση που εμποδίζει την ανάπτυξη 
των μικρών επιχειρήσεων, αλλά 
όπως καταγγέλλουν τουλάχι-
στον μικροί επαγγελματίες του 
Λυγουριού, αντιμετωπίζουν και 
πρακτικές τέτοιες από τις τράπε-
ζες που τους ωθούν σε επιπλέον 
κόστη.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες 
που έχουν γίνει, για τη χορήγη-
ση μπλοκ επιταγών απαιτούνται 
επιπρόσθετες συναλλαγές όπως 
ασφάλιση αυτοκινήτου, ζωής, 
υγείας, κλπ.
Μάλιστα το θέμα έχει φτάσει στη 
Βουλή και καλούνται οι υπουρ-
γοί Ανάπτυξης και Ανταγωνι-
στικότητας και Οικονομικών, να 
πάρουν θέση. Όπως επισημαίνει 
σε ερώτησή του ο βουλευτής 

ΣΥΡΙΖΑ Δ. Κοδέλας  «οι Μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις έχουν να 
αντιμετωπίσουν την επιφυλα-
κτικότητα έως και εχθρότητα 
του τραπεζικού συστήματος.
Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτε-
λεί η καταγγελία επαγγελματιών 
της περιοχής του Λυγουριού 
όπου για τη χορήγηση μπλοκ 

επιταγών η Τράπεζα Πειραιώς 
απαιτεί επιπρόσθετες συναλλα-
γές όπως ασφάλιση αυτοκινή-
του, ζωής, υγείας, κλπ.
Η παραπάνω εκβιαστική και 
παράνομη πρακτική τείνει να 
γίνει συνήθης από το τραπεζικό 
σύστημα, ενώ η όποια καταγ-

γελία της θα οδηγούσε απλώς 
το υποκατάστημα να δηλώσει 
ότι ο επαγγελματίας δεν τηρεί 
τις προϋποθέσεις χορήγησης οι 
οποίες κρίνονται αποκλειστικά 
από αυτό».
Τονίζει ακόμα ο βουλευτής: 
Επειδή, ειδικά σε χωριά και κω-
μοπόλεις -όπως το Λυγουριό- 
δεν μπορεί να εκμεταλλεύονται 
οι τράπεζες, και δη η Τράπεζα 
Πειραιώς, το ότι είναι το μονα-
δικό τραπεζικό υποκατάστημα 
το οποίο κατέχει μάλιστα με τον 
γνωστό και σκανδαλώδη τρόπο 
από την παλιά ΑΤΕ.
Επειδή, είναι εξοντωτικό και για 
τους τραπεζικούς υπαλλήλους 
να αναγκάζονται από τις διοι-
κήσεις να ασκούν έναν ιδιότυπο 
“εκβιασμό” ώστε να εκμεταλ-

λευτούν την αδύνατη θέση των 

επαγγελματιών - συμπολιτών 

τους προκειμένου να τους που-

λήσουν ασφαλιστικά ή άλλα 

προϊόντα.

Για τους παραπάνω λόγους, 

ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

Θα ισχύσουν οι κανόνες δικαί-

ου για τις λειτουργούσες με 

δημόσιο χρήμα τράπεζες ή θα 

συνεχίσουν να δρουν με όρους 

κερδοσκοπίας και διαφθοράς 

στραγγαλίζοντας ό,τι απέμεινε 

από την πραγματική οικονομία;

Ποια μέτρα θα λάβετε προκειμέ-

νου να σταματήσουν οι καταγ-

γελόμενες πρακτικές;
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Ο Λαφαζάνης 
μιλάει για τον ΣΥΡΙΖΑ 
Το άμεσο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την 
αντιμετώπιση της κρίσης και την ανασυ-
γκρότηση της κοινωνίας και της οικονο-
μίας, θα αναλύσει ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος του κόμματος Παναγιώτης 
Λαφαζάνης.
Η ομιλία θα γίνει την Κυριακή, στις 11 η 
ώρα το πρωί, στο Βουλευτικό.
Όπως ανακοινώθηκε, θα συζητηθούν 
αναλυτικά οι κοστολογημένες προγραμ-
ματικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που πα-
ρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ, προτάσεις άμεσα 
υλοποιήσιμες για να βγει η χώρα από την 
κρίση και να δοθεί νέα προοπτική για την 
κοινωνία μέσα από μια ισχυρή κυβέρνηση 
της Αριστεράς. 

Πως μια εκδήλωση για τον Κυβερνήτη έγινε πηγή πολιτικών ειδήσεων

Καποδίστριας, ο Μοναχός
Πολλές εκπλήξεις μας επεφύλασσε 
η παρουσίαση από πλευράς της Κα-
θημερινής της νέας σειράς Ηγέτες με 
παρουσίαση του βιβλίου για τον Καπο-
δίστρια στο βουλευτικό. Την επιμέλεια 
του βιβλίου την είχε ο Παναγώτης Πα-
σπαλιάρης, τον πατέρα του οποίου θα 
θυμούνται οι περισσότεροι Ναυπλιείς 
απ το κατάστημα υγραερίου που δια-
τηρούσε στην πόλη του Ναυπλίου. Ο κ. 
Πασπαλιάρης αναφέρθηκε στον ρόλο 
του Καποδίστρια πριν κληθεί να ανα-
λάβει τα ηνία της χώρας και φυσικά την 
μετέπειτα πολιτική του για το νεοσύ-
στατο ελληνικό κράτος. Είπε μάλιστα 
χαρακτηριστικά πως κάποιοι απ τους 
τότε επαναστάτες επιθυμούσαν την 
οθωμανοποίηση της χώρας και όχι των 
εξευρωπαϊσμό της. Διευκρίνισε μάλι-
στα πως η μεγαλύτερη βαρύτητα δό-
θηκε απ τον Καποδίστρια αρχικά στο 
να ορθοποδήσει η χώρα, διανέμοντας 
χωράφια στους ακτήμονες για να καλ-
λιεργήσουν πατάτες ώστε να μην λι-
μοκτονεί ο πληθυσμός. Ενδιαφέροντα 
ήταν και τα στοιχεία που αναφέρθηκαν 
για την ερωτική ζωή του κυβερνήτη και 
τον ανεκπλήρωτο έρωτά του προς την 
Ρωξάνδρα Στούρτζα.
Ενδιαφέρουσες ήταν και οι αναφορές 
πως ορισμένοι ναυπλιώτες δεν ήθελαν 

καν το άγαλμα του στο Ναύ-
πλιο και πως το ησυχαστήριο 
του στον Αη Γιάννη το έδω-
σαν στον σύλλογο κομμωτών 
για να υποβαθμίσουν την 
μνήμη του.
Όσο όμως κι αν δάκρυσε ο 
πρόεδρος του Ιδρύματος 
Ιωάννης Καποδίστριας στο 
Ναύπλιο, κ. Κώστας Χελιώ-
της, αναφέροντας συνειρ-
μικά πως την ημέρα της πα-
ρουσίασης του βιβλίου του 
Κυβερνήτη, την Τρίτη, έτυχε 
να γίνει και ανάρτηση στο δι-
αύγεια της έγκρισης αγοράς 
απ την εκκλησία του κτηρί-
ου στο οποίο βρισκόταν το 
φαρμακείο που ταριχεύτηκε 
ο Καποδίστριας,όσο κι αν το 
κόσμιμα που φυλοτέχνησε ο 
Λαλαούνης έμεοιαζε με εκεί-
νο που χάρισε στην Ελβετία 
στην Ρωξάνδρα ο Καποδί-
στριας με μια πεταλούδα να 
φλέγεται απ τον έρωτα,  το 
ενδιαφέρον των ακροατών κέρδισε η 
αναφορά του Μητροπολίτη Αργολίδας 
Νεκτάριου ότι ο Καποδίστριας πριν έρ-
θει στην Ελλάδα είχε ασπαστεί κρυφά 
μοναχός στην Ρωσία! Ναι καλά διαβά-

σατε. Ο Πρώτος Κυβερνήτης της χώρας 

υπήρξε μοναχός κι αυτό ίσως ερμηνεύ-

ει τον μοναχικό του βίο μέχρι που η 

σφαίρα από αδελφό χέρι του αφήρεσε 

την ζωή.



Π
ΕΜ

Π
ΤΗ

 1
3.

11
.2

01
4

O Xάραδρος (κοινώς Ξεριάς) της 
Αργολίδας είναι ένας εποχικός 
χείμαρρος που κατεβαίνει από 
το Αρτεμίσιο Όρος (περιοχή 
Kτενιά και Mαλεβού), προχωρεί 
προς τους βόρειους πρόποδες 
της Λυκώνης, περιζώνει το Kά-
στρο του Άργους (Λάρισα) και 
την προέκτασή του, τον πευκό-
φυτο λόφο του Προφήτη Ηλία 
ή της Ασπίδας (έχει σχήμα ασπί-
δας αντεστραμμένης), ορμά 
ανατολικά προς την καρδιά του 
αργολικού κάμπου και, σαν με-
τανιωμένος, αλλάζει κατεύθυν-
ση και κινείται νότια, όπου στη 
θέση «Διπόταμα» συναντάει ένα 
άλλο ιστορικό ποτάμι που κατε-
βαίνει από πιο βόρεια, τον Ίναχο 
(Πάνιτσα). Οι δυο μαζί ξεροπό-
ταμοι, ενωμένοι, τραβούν κατά 
τον αργολικό κόλπο και χύνο-
νται στα νερά του, κοντά στην 
παραλία της N. Kίου. 
Σύμφωνα με την ιστορία, ο Χά-
ρανδρος δεν παίζει ρόλο μόνο 
στην αναζωογόνηση του κά-
μπου με την ιλύ που μεταφέρει 
ή τις πλημμύρες στην πόλη του 
Άργους, αλλά αποτελεί συνάμα 
μνημείο αρχαίων και μεσαιωνι-
κών αντιπλημμυρικών έργων, 
τόπο σημαντικών μαχών και ση-
μείο εκτελέσεων κατά την ναζι-
στική κατοχή.
Αυτά όμως τα ιστορικά γεγονό-
τα, αλλά και τα υπολείμματα του 
αναλημματικού τείχους φαίνε-
ται πως τα αγνοούσε τόσο ο ερ-
γολάβος που πρόσφατα έκανε 
καθαρισμό της κοίτης του Ξεριά, 
όσο και η τεχνική υπηρεσία που 
ενδεχομένως έκανε την μελέτη 
του καθαρισμού, αν δεν υπήρξε 
καμία απ ευθείας εντολή – ανά-
θεση εκτέλεσης έργου, οπότε 
θα ανοίξει ο ασκός του Αιόλου. 
Οι εργασίες είχαν ως αποτέλε-
σμα να παραχωθεί μέρος των 
υπολείμματα του φράγματος με 
όποιες συνέπειες μπορεί να έχει 
αυτό. Το μεγαλύτερο σωζόμενο 
τμήμα εντός της κοίτης του Χει-
μάρρου βρίσκεται βορειότερα 
προς τα μαντριά. Μεγάλα σω-
ζόμενα τμήματα του αναλημμα-
τικού τείχους βρίσκονται στον 
δρόμο βοριοανατολικά του νε-
κροταφείου του Αγ. Νικολάου. 
Καθώς ο Xάραδρος, παρά τις δι-
άφορες μετατοπίσεις της κοίτης 
του, αποτελούσε πάντα το βο-
ρειοανατολικό φυσικό όριο της 
πόλης του Άργους, προστασία 
αλλά και υδάτινη απειλή (αυτές 
τις λίγες φορές που φούσκωνε 
και πλημμύριζε) του προστατευ-
όμενου από τη θεά Ήρα «ιππο-

βοτίου και πολυδιψίου άστεως», 
ήταν επόμενο να διαδραματίσει 
σημαντικότατο ιστορικό ρόλο 
από τα πανάρχαια χρόνια ως τα 
χρόνια της γερμανικής και ιτα-
λικής Kατοχής. O Θουκυδίδης 

μαρτυρεί πως, όταν ο στρατός 
των Αργείων επέστρεφε από 
κάποια εκστρατεία, στάθμευε 
στη μοναδική γέφυρα του πο-
ταμού, συνιστούσε δικαστή-
ριο και δίκαζε (καταδίκαζε ή 

δικαίωνε) τους στρατηγούς 
του, προτού μπει στην πόλη. 
Ήδη αναφερθήκαμε στις πλημ-
μύρες του Xάραδρου και στις 
καταστροφές που επέφεραν 
τα «θυμωμένα» ορμητικά νερά 

του σε πόλη και κάμπο. Τούτο 
το ακραίο φυσικό φαινόμενο 
ανάγκασε τους αρχαίους Aργεί-
ους, στο τελευταίο τρίτο του 
5ου αι. π.X., να κατασκευάσουν 
στη νότια όχθη του έναν μακρύ 
αναλημματικό τοίχο 3.200 μ. πε-
ρίπου, του οποίου σώζονται και 
σήμερα μικρά μέρη. Ήταν μια 
τέλεια από οικοδομική άποψη 
κατασκευή ύψους 2.500 μ. και 
πλάτους 0,70 μ., με άριστα λα-
ξευμένες πωροπλίνθους, που 
λειτουργούσε και ως πρόσθετη 
οχύρωση μιας πόλης κτισμέ-
νης στα ριζά της Λάρισας, εκτε-
θειμένης όμως προς τη μεριά 
του κάμπου και της θάλασσας. 
Αντιπλημμυρικό τοίχο, ύστερα 
από μιαν ακόμη πλημμύρα του 
Ξεριά, διέταξε να κτιστεί, το 
1807, και ο Bελής, γιος του Aλή 
Πασά, που είχε διοριστεί διοικη-
τής της Πελοποννήσου. O τοίχος 
κτίστηκε με συνεργασία Ελλή-
νων και Τούρκων πλησίον της 
οδικής γέφυρας του δρόμου: 
Κόρινθος-Άργος, που οδηγούσε, 
όπως και σήμερα άλλωστε, στην 
είσοδο της πόλης. Ενδεχομένως 
η μάντρα αυτή να διέρχεται από 
την νότια κοίτη του χειμάρρου 
προς την σιδηροδρομική γέφυ-
ρα.                           Πηγή: istoria.gr

5
Η άγνοια απείλησε να θάψει για μια ακόμα φορά την Ιστορία στο Άργος

Κινδύνεψε το τείχος



Γιατί οι συνεταιρισμοί 
δεν νοιάζονται για την τιμή 
του πορτοκαλιού;

ΤΙ ΦΤΑΙΕΙ και τα διάσημα πορ-
τοκάλια της Αργολίδας δεν πιά-
νουν τα τελευταία χρόνια τιμή 
τέτοια που να ανταποκρίνεται 
όχι μόνο στην επιθυμία των πα-
ραγωγών, αλλά και στα κόστη 
τους;
Η ΨΑΛΙΔΑ των τιμών μετα-

ξύ καταναλωτή και παραγωγού είναι το θέμα 
συζήτησης κάθε τέτοια εποχή και ο καθένας 
εκφράζει και μια διαφορετική άποψη για το τι 
φταίει. Βέβαια εκτός από τις …»λύσεις» που 
προτείνονται στα καφενεία, μια ουσιαστική 
πρόταση, εφαρμόσιμη και υλοποιήσιμη που θα 
μπορούσε να ανατρέψει τα «δεδομένα» και να 
αναθερμάνει το ενδιαφέρον της αγοράς, δεν 
πέφτει στο τραπέζι. Όλοι επιδιώκουν την εξάρ-
τηση από την πολιτεία, και την παρέμβαση του 
κράτους, λες και το κράτος είναι ο αγρότης και 
ο έμπορος που θα βγει στις αγορές να πουλή-
σει τα προϊόντα του. Με την λογική αυτή δη-
λαδή, το κράτος θα έπρεπε να βρει αγοραστές 
για τις εφημερίδες που πουλάει μια εκδοτική 
επιχείρηση, για τα τηλέφωνα που πουλάει μια 
εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ή για τα ψάθινα 
καλάθια που κατασκευάζει και πουλάει ένας 
αθίγγανος. Όχι φυσικά.  
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ δεν είναι αυτός, απλά 
οι αγρότες μας έμαθαν τόσα χρόνια να είναι 
εξαρτώμενοι από την πολιτεία για ψηφοθηρι-
κούς λόγους των πολιτικών. Η ευθύνη του κρά-
τους περιορίζεται στην γενικότερη οικονομική 
κατάσταση, η οποία είναι βαριά και μεγάλη για 
την κατάντια της Ελλάδας σήμερα. Όμως να 
βρει αγοραστές δεν είναι δουλειά του κράτους. 
Αυτό είναι δουλειά του εμπόρου. Και επειδή 
προφανώς έμπορος δεν μπορεί να είναι ο κάθε 
αγρότης – παραγωγός, εδώ έρχεται ο ρόλος 
των συνεταιρισμών, που από την ίδρυσή τους 
μέχρι σήμερα δεν κατάλαβαν γιατί υφίστανται, 
πέραν της …άντλησης και …εξάντλησης των 
επιδοτήσεων.
ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ποτέ μέχρι τώρα δεν κα-
τάφεραν να παρακάμψουν τους μεσάζοντες 
και να φέρουν κοντά τον παραγωγό με τον κα-
ταναλωτή. Ποτέ μέχρι τώρα δεν νοιάστηκαν να 
βγουν έξω και να αναζητήσουν αγορές για τα 
μέλη τους, ώστε να πετύχουν καλές τιμές, πέ-
ραν λίγων και μεμονωμένων εξαιρέσεων. Και 
ποτέ δεν φρόντισαν να μάθουν τον αγρότη 
-   μέλος τους, τι πρέπει να κάνει για να μπο-
ρεί να παράγει καλύτερο πορτοκάλι, και να μην 
επιβραβεύεται άδικα όποιος παράγει υποβαθ-
μισμένο προϊόν εισπράττοντας τα ίδια λεφτά 
με τον άλλον που ξοδεύει και κουράζεται για 
να έχει ποιοτική παραγωγή. 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)

Τέλος στο αίσχος της στάθμευσης στην Αμαλίας;
Εισακούστηκαν τα συνεχή δημοσιεύματα του «Ανα-
γνώστη» για το χάος της οδού Αμαλίας με τα διπλο 
και τριπλοσταθμευμένα αυτοκίνητα.
Τα ρεπορτάζ της έντυπης και της ηλεκτρονικής μας 
έκδοσης επίσπευσαν την απόφαση  του δημοτικού 
συμβουλίου να απαγορεύσει την στάθμευση σε όλο 
το πλακοστρωμένο τμήμα. Θα επιτρέπεται μόνο η 
στάση για φορτοεκφόρτωση τις ώρες 7-11πμ και 5-6 
μμ.

Με ειδική σήμανση θα οριοθετηθούν και οι θέσεις 
στάθμευσης για ΑμΕΑ, ενώ το αδιαμόρφωτο τμήμα, 
στην αρχή της Λ. Αμαλίας, θα διατεθεί για την στάθ-
μευση των μονίμων κατοίκων. 
Βέβαια, μένει να τοποθετηθούν οι πινακίδες και να 
ξεκινήσουν οι έλεγχοι για να σταματήσει το χάλι που 
επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Αμαλίας.
Μέχρι τότε, λίγη ακόμα υπομονή….

Υ.Ζ.



«Λίγο πιο κάτω στην 39η θέση, βρί-
σκεται η πρώτη πρωτεύουσα του 
Ελληνικού κράτους, το Ναύπλιο, 
η αλλιώς πόλη του έρωτα, με πο-
σοστό δημοτικότητας 95,04% και 

Πού πήγε ο Χρηστίδης;
Ούτε ήθελε να στενοχωρήσει τον 
δήμαρχο με τον συνδυασμό του 
οποίου εκλέχτηκε δημοτικός σύμ-
βουλος, ούτε ήθελε να κουβαλά-
ει στην πλάτη του τη θετική του 
ψήφο σε μια απόφαση η οποία 
ενδεχομένως θα μπορούσε να του 
στοιχίσει μελλοντικά στην όποια 
πολιτική του καριέρα.
Ο Παύλος Χρηστίδης, προφανώς 
έτσι σκέφτηκε και απείχε από την 
ψηφοφορία για την ανακήρυξη του 
Αντώνη Σαμαρά ως επιτίμου δημό-
τη Ναυπλίου. Εκτός κι αν απουσία-
ζε δικαιολογημένα, κάτι το οποίο 
θα φανεί από την παρουσία του ή 
μη στην τελετή ανακήρυξης στις 
30 Νοέμβρη. Όπως και νάχει, δεν 
πέρασε απαρατήρητη η απουσία 
Χρηστίδη από την τελευταία συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ναυπλίου.
 Ο Γραμματέας Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
πάντως  χαρακτηρίζεται από τις 

μέση τιμή 87 ευρώ. Ίσως μια από 
τις λίγες Ελληνικές πόλεις που δε 
χρειάζεται συστάσεις ούτε για την 
ιστορία της ούτε για την ομορφιά 
της.   Η πλατεία Συντάγματος, το 
Μπούρτζι, η αρχαία Επίδαυρος 
(βρίσκεται σε πολύ κοντινή από-
σταση), οι Μυκήνες του νομού 
Άργους, είναι μόνο μερικά από τα 
αξιοθέατα που αξίζει κανείς να επι-
σκεφτεί. Χωρίς αμφιβολία το Ναύ-
πλιο είναι μια από εκείνες τις πόλεις 
που μια επίσκεψη δεν αρκεί».

Υ.Ζ.

Απόψεις Μανιάτη
«Οι θυσίες των πολιτών πιάνουν 
τόπο» ισχυρίζεται ο Γιάννης Μανιά-
της σε συνεντεύξεις του στο εξωτε-
ρικό.
Συγκεκριμένα όταν ρωτήθηκε πρό-
σφατα από το CNN για τις εξελίξεις 
στην Ελληνική οικονομία δήλωσε 
ότι «Η Ελλάδα πέρασε σε νέο επίπε-
δο» και πρόσθεσε ότι «η συζήτηση 
ανάμεσα στην Κυβέρνηση και τους 
εταίρους μας έχει ξεκινήσει και θα 
υπάρξουν απτά αποτελέσματα, δι-
ότι σήμερα έχουμε να παρουσιά-
σουμε ολοκληρωμένες μεταρρυθ-
μίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές».
Απόψεις…

Υ.Ζ.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα

Αρ. Σήματος: 159481
Δικαιούχος Σήματος: 

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

Μέλος Ε.Ι.Ε.Τ. 

Κωδ. Εντύπου: 4126
Αριθμός φύλλου: 828

Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2014
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

προσεκτικές του κινήσεις σε ο,τιδή-
ποτε κάνει, διαθέτοντας ένα κρυφό 
ταλέντο τακτικής, που μέχρι τώρα 
του βγαίνει σε καλό.

Υ.Ζ.

39η Best value 
η πόλη του έρωτα 
Στην 39η θέση από τις 100 ομορ-

φότερες πόλεις του κόσμου που 
ταυτόχρονα έχουν και πολύ χα-
μηλό κόστος για την ενοικίαση 
καταλυμάτων, βρίσκεται το Ναύ-
πλιο.
Η σημαντική παγκόσμια κατάτα-
ξη για την Πρώτη Πρωτεύουσα, 
προκύπτει από τα στοιχεία του 
τουριστικού portal trivago, που 
αναφέρει για το Ναύπλιο:

Ήξερε τι θα πει ο Χρήστος
Μελετημένη ήταν η στάση του Χρήστου Γραμματικόπουλου στην 
τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ναυπλίου που 
συνεδρίαζε για να αποφασίσει αν θα ανακηρύξει επίτιμο δημότη 
τον Αντώνη Σαμαρά.
Σαφώς και δεν θα μπορούσε να διαφωνήσει αφενός λόγω του θε-
σμού του πρωθυπουργού που εκπροσωπεί ο Α. Σαμαράς και αφετέ-
ρου λόγω της κομματικής συγγένειας του με τη Νέα Δημοκρατία, αν 
και δεν «απόλαυσε»  την προεκλογική στήριξή της.
Έτσι, ο κος Γραμματικόπουλος ως επικεφαλής ενός ανεξάρτητου 
συνδυασμού, άφησε ελεύθερους τους συμβούλους του να ψηφί-
σουν, ενώ προσωπικά συμφώνησε με την ανακήρυξη του Πρωθυ-
πουργού ως επίτιμου δημότης διαφωνώντας όμως για το timing.

Υ.Ζ.

Χάνει την ταυτότητά της η Κίος
Κινδυνεύει να χάσει την ταυτότητά της η Ν. Κίος 
αφού οι αλλαγές στο λιμάνι και ειδικά στην «εξέ-
δρα» θυμίζουν περισσότερο δύση παρά ανατο-
λή. Αν οι Κιώτες είχαν κάτι να επιδείξουν μέχρι 
σήμερα ήταν η αγάπη τους προς τον πολιτισμό 
που έφεραν απ την πατρίδα τους στα αργειακά 
χώματα. Αυτή η λεπτότητα, χάνεται σιγά σιγά και 
μόνο τα βαρκάκια στο ποτάμι μένουν ακόμα να 

θυμίζουν τα μεγάλα ταξιδιάρικα καΐκια που έδε-
ναν στο Λιμάνι της Ασιατικής Κίου. Η εισβολή 
«ευρωπαϊκού πολιτισμού» αφάνισε ήδη το πάρ-
κο και καγκελόφραξε την παιδική χαρά σε τέτοιο 
σημείο που να μοιάζει με στάνη, βάζοντας το ένα 
κάγκελο πάνω στο άλλο.

ΑΝ.



Πρόταση για χρηματοδότηση 
του Αναβάλου για την ολοκλή-
ρωση του έργου σε ολόκληρη 
την Αργολίδα με 100.000.000 
ευρώ έχει υποβάλει το Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων στην Ε.Ε. 
Η πρόταση αφορά εναλλακτι-
κά τόσο τη χρηματοδότηση 
του έργου ως εμπροσθοβα-
ρούς έργου (δηλ. άμεσα χρη-

ματοδοτούμενου) της νέας 
Προγραμματικής Περιόδου 
ΣΕΣ 2014-2020, είτε ως έργου 
ενταγμένου στα πανευρωπα-
ϊκά επενδυτικά προγράμματα 
συνολικού προϋπολογισμού 
300 δις. ευρώ που πρόκειται 
να υποβάλει για έγκριση στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δε-
κεμβρίου ο νέος Πρόεδρός του 
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Τις απαραίτησες διευκολύνσεις 
για τις περιβαλλοντικές αδειο-
δοτήσεις θα δώσει το ΥΠΕΚΑ, 
σύμφωνα με δηλώσεις του 
υπουργού Γιάννη  Μανιάτη: «Η 
ταχεία ολοκλήρωσή του και η 
άμεση περιβαλλοντική αδειο-
δότηση, προκειμένου να κα-
τασκευαστεί σε ολόκληρη την 
Αργολίδα, το Αργολικό Πεδίο, 
την περιοχή της Επιδαύρου 
και την Ερμιονίδα, αποτελεί 
το μεγάλο στοίχημα του επό-
μενου χρονικού διαστήματος. 
Έχω δώσει εντολή στις αρμό-
διες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, 
κατά απόλυτη προτεραιότητα 
να εξετάζουν την αδειοδότη-
ση του έργου, έτσι όπως αυτό 
κάθε φορά προτείνεται από 
τις υπηρεσίες του Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
Είμαστε στο τελικό στάδιο της 
υλοποίησης».

«Δεν πέρασαν παρά λίγοι μή-
νες από την ανάληψη των κα-
θηκόντων της Δημοτικής Αρ-
χής, η οποία είναι συνέχεια της 
προηγούμενης 4ετίας και ήδη 
οι ‘’προεκλογικές δεσμεύσεις’’ 
παίρνουν φωτιά» τονίζει σε 
ανακοίνωσή του ο επικεφαλής 
της αντιπολίτευσης Επιδαύρου 
Τάσος Χρόνης.
Ο κος Χρόνης  αναφερόμενος 
στις προσλήψεις εργαζομένων 
για 2μηνη απασχόληση το προ-
ηγούμενο καλοκαίρι αναρωτιέ-
ται αν έγιναν με ρουσφετολογι-
κά κριτήρια τονίζοντας: «Κατά 
τα άλλα νοιαζόμαστε όλοι για 
την Τράπεζα Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και τις οικογένειες 

που έχουν ανάγκη, αλλά τους 
αφήνουμε αβοήθητους, όταν 
έχουμε τη δυνατότητα να τους 
προσφέρουμε εργασία. Ζούμε 
σε μια μικρή κοινωνία και όλα 
γίνονται γνωστά και κρίνονται 
από τους πολίτες, αφού όλοι 
βλέπουν τι συμβαίνει. Κύριοι 
της πλειοψηφίας, πρέπει να 
έχετε κατά νου, ότι είστε δια-
χειριστές και όχι αφεντικά».
Επίσης, διαμαρτύρεται για τον 
τρόπο που έγινε η επιλογή του 
μαγαζιού για την γιορτή
των ηλικιωμένων, σημειώνο-
ντας ότι δεν ζητήθηκε καμία 
προσφορά από κανέναν άλλο 
επαγγελματία του Αδαμίου 
αλλά και του Δήμου, όπως 

γινόταν και για 
όλες τις γιορτές 
των ηλικιωμένων 
της 4ετίας.
Και καταλήγει: 
«Θα σταματήσε-
τε την τακτική 
που ακολουθεί-
τε και δεν μας 
ενημερώνετε για 
εκδηλώσεις που 
γίνονται στον 
τόπο μας (π.χ. 
Kid’s athletics, 
Πανελλήνιο Πρω-
τάθλημα Ποδη-
λασίας Ενόπλων 
Δυνάμεων και 

Σωμάτων Ασφαλείας) και εί-
ναι συνδιοργανωτής ο Δήμος; 
Τι προσπαθείτε να πετύχετε; 
Δηλαδή στα υπόλοιπα τα πιο 
σημαντικά πως θα αντιδράτε; 
Εκπροσωπούμε, θεσμικά, ένα 
σεβαστό ποσοστό των συνδη-
μοτών μας και οφείλεται να το 
σεβαστείτε αυτό, όπως εμείς 
σεβόμαστε την θέση σας. Θα 
σας θυμίσω μόνο ότι εδώ εί-
μαστε να διαχειριστούμε όσο 
καλύτερα μπορούμε την τύχη 
του τόπου χωρίς προαπαιτού-
μενα και χωρίς προκαταλή-
ψεις. Οι πράξεις κρίνουν τους 
ανθρώπους και όχι η φήμη των 
“καλών παιδιών”.

ΑΠΟΨΗ
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Eνα παιδί ντυμένο 
σε στεναχωρημένο 
κλόουν 
του Τάσου Ταραντίλη 

Οι τα φαιά φορούντες και περί ηθικής λα-
λούντες. 
Κωνσταντίνος Καβάφης 
οι τα φαιά φορούντες: οι σεμνότυφοι και 
συχνά υποκριτές ηθικολόγοι,που κραυγά-
ζουν για εντιμότητα,πνεύμα και ηθική,που 
έλεγε ο Αυλωνίτης στην ωραία των ΑΘΗ-
ΝΩΝ 
Γέμισε η κοινωνία υποκριτές,σαν γυναί-
κες που   προσποιούνται  οργασμούς,σαν 
πόρνες στα πεζοδρόμια,-που παζαρεύουν 
τα κορμιά,σαν τοκογλύφους που ζητάνε 
ανταλλάγματα 
Παντού όλα με ανταλλάγματα, 
Και όποιος τολμά να λέει αυτά ΠΟΥ ΑΙΣΘΑ-
ΝΕΤAI,ΣΙΓΟΥΡΑ ΓΙΝΕΤAI ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΙΜΟΣ 
Ας φορέσουμε κανα ψεύτικο χαμόγελο,ένα 
μακιγιαρισμένο βλέμμα,να κρύβετε η ψυχή 
μας,και όταν κάποτε θυμηθούμε να ψάξου-
με τον χαμένο εαυτό μας,αυτόν  που που-
λήσαμε,θα είναι πολύ αργά. δεν θα είναι 
εδώ να περιμένει. 
Η χαμένη μας συνείδηση,που φυσάει σαν 
φάντασμα στον άνεμο,πάνω σε μια μηχανή 
με συνοδηγό τις Ερινύες 
Το σάντουιτς που μοιραζόμαστε παιδιά 
στην εκδρομή στο σχολείο,χωρίς ανταλ-
λάγματα 
Αυτά που αγαπήσαμε χωρίς να θέλουμε 
ανταλλάγματα 
Τις αδέσποτες μέρες με καφέ στο παγκάκι 
Θα είναι ένα παιδί ντυμένο σε στεναχωρη-
μένο κλόουν,που περίμενε χρόνια να μας 
θυμίσει τα παιδικά μας όνειρα,αλλά δεν  γέ-
λασε ποτέ ,γιατί ποτέ δεν το αγκαλιάσαμε. 
Το πνιξαμε στην  ένοχη σιωπή μας και τους 
καθημερινούς μας συμβιβασμούς 
Απλά ήθελε να μας κάνει να γελάσουμε,και 
εμείς κλειδώσαμε τα αισθήματά μας.και 
πετάξαμε το κλειδί 
Τo ξεπουλήσαμε στο γιουσουρούμ, για ένα 
κουστούμ, για ένα κουστούμ 
Το ξεχάσαμε θαμμένο σε μια αραχνιασμενη 
σοφίτα της καρδιά μας 
Και όταν κοιταζόμαστε στον καθρέφτη. θα 
βλέπουμε ένα παιδί λυπημένο κλόουν που 
μας περίμενε να γελάσουμε μαζί,αλλά δεν 
το αγκαλιάσαμε ποτέ 
Ενα προδομένο παιδί ντυμένο σε στεναχω-
ρημενο κλόουν ΠΟΣΟ ντροπή.. 

Επίθεση Χρόνη στον Γκάτζιο

Πρόταση στην ΕΕ να 
χρηματοδοτήσει τον Ανάβαλο
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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)

Την Κυριακή 30 Νοέμβρη θα γίνει η τελετή ανακήρυξης  

Ο Κωστούρος κάνει επίτιμο τον Σαμαρά
Επίτιμος δημότης Ναυπλίου θα 
γίνει ο Πρωθυπουργός Αντώνης 
Σαμαράς την Κυριακή 30 Νοέμ-
βρη, με απόφαση του δημοτι-
κού συμβουλίου, που ελήφθη με 
με3γάλη πλειοψηφία, μετά από 
πρόταση του δημάρχου Δημή-
τρη Κωστούρου.
Ο κος Κωστούρος στην εισήγη-
σή του τόνισε μεταξύ άλλων: «ο 
πρωθυπουργός έχει στενή σχέ-
ση με την πόλη, στάθηκε στην 
πόλη και τον δήμο όποτε αυτό 
χρειάστηκε κι έτσι του λέμε 
ένα ευχαριστώ». Και επισήμανε 
ακόμα: «καλούμαστε να τιμή-
σουμε έναν άνθρωπο που είναι 
εν ενεργεία πρωθυπουργός της 
χώρας, στο ανώτατο αξίωμα 
που μπορεί να τον οδηγήσει η 
ψήφος, σαν επίτιμο δημότη».
Η σχέση του Αντώνη Σαμαρά με 
το Ναύπλιο είναι γνωστή, μιας 
και κατάγεται από εδώ η σύζυ-
γός του Γεωργία, η οποία μά-
λιστα έχει και σπίτι στην Παλιά 
Πόλη, όπου συχνά έρχεται και 
διαμένει ο πρωθυπουργός.
Πρόσφατη και τελευταία επί-
σκεψή του μάλιστα ήταν το 
προηγούμενο Σαββατοκύριακο, 
που ο κος Σαμαράς έφτασε στο 
Ναύπλιο μετά το επίσημο ταξίδι 
του στην Αίγυπτο και περπάτη-
σε στην πόλη ως απλός πολίτης 
και απόλαυσε τον καφέ του στην 
οδό Μπουμπουλίνας, μαζί με 
τους υπόλοιπους θαμώνες.
Ο κος Σαμαράς νοιώθει οικειό-
τητα στο Ναύπλιο και όποτε έχει 
την ευκαιρία έρχεται εδώ για να 
ξεκουραστεί. Μάλιστα νοιώθε 
ως τόπο του την πόλη, κάτι που 
φάνηκε χαρακτηριστικά την 
προηγούμενη Κυριακή, ότνα 
έκανε την βόλτα του στο λιμάνι 
καλωσορίζοντας επισκέπτες της 

πόλης, οι οποίοι μάλιστα δεν 
τον γνώρισαν. Χαρακτηριστικός 
είναι ο διάλογος που δημοσίευ-
σε το iefimerida, με τον Πρω-
θυπουργό να καλωσορίζει ένα 
ζευγάρι ηλικιωμένων που δεν 
νόμιζε ότι έχει απέναντί του έναν 
σωσία του Πρωθυπουργού:
Σαμαράς: Ευχαριστούμε για την 
παρουσία σας. Βοηθάτε τον τόπο. 
Τουρίστας: Εσείς ποιος είστε; 
Σαμαράς: Ο πρωθυπουργός. 
Τουρίστας (γελώντας): Ναι, κι 
εγώ είμαι ο Αμερικανός Πρόε-
δρος και η γυναίκα μου πριγκί-
πισσα!
Εν τω μεταξύ, πλησιάζει κόσμος 
για να χαιρετήσει τον Ελληνα 
πρωθυπουργό και ο τουρίστας 
αλλάζει γνώμη για τον συνομι-
λητή του:  «Λες να λέει αλήθεια 

αυτός; Είναι ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός; Αλλά αυτός είναι σαν 
εμάς!».

Σύμφωνος με την ανακήρυξη 
του Πρωθυπουργού σε επίτι-
μο δημότη ήταν και ο 
επικεφαλής της αντι-
πολίτευσης Χρήστος 
Γραμματικόπουλος, δι-
ατυπώνοντας ωστόσο 
ένσταση για τον χρόνο 
υλοποίηση της απόφα-
σης αυτής: «Το πολιτικό-
κοινωνικό θερμόμετρο 
στην χώρα την δεδομέ-
νη χρονική στιγμή βρί-
σκεται στο κατακόρυφο. 
Ουσιαστικά βρισκόμα-
στε σε προεκλογική πε-
ρίοδο. Επομένως η στιγ-

μή κατά την οποία γίνεται αυτή 
η πρόταση εκ’ μέρους της δη-
μοτικής αρχής δεν είναι η καλύ-
τερη και ίσως τελικά ο επιδιω-
κόμενος στόχος της, να τιμηθεί 
το πρόσωπο του πρωθυπουρ-

γού για όλους τους λόγους που 
ακούστηκαν, να μην εξυπηρετη-
θεί επί της ουσίας, «προσβάλλο-
ντας» τελικά τόσο το πρόσωπο 
όσο και το θεσμό, διχάζοντας 
και φέρνοντας ταυτόχρονα σε 
δύσκολη θέση αρκετούς εκ’των 
συναδέλφων μας.
Τώρα, σε ότι αφορά την στάση 
της δημοτικής μας παράταξης, 
είναι αυτονόητο, ότι οι σύμβου-
λοι μου είναι ελεύθεροι να ψηφί-
σουν κατά συνείδηση.»

Αντίθετη στην ανακήρυξη του 
Αντώνη Σαμαρά σε επίτιμο 
δημότη ήταν με επιστολή της 
(αφού απουσίαζε) η επικεφαλής 
της Άλλης Πρότασης Μαργαρί-
τα Καραμολέγκου, καθώς και οι 
επικεφαλείς των άλλων συνδυα-
σμών της αντιπολίτευσης.

Εκτός όμως από τα αυτοδιοικη-
τικά, η ανακήρυξη του Αντώνη 
Σαμαρά ως επιτίμου δημότη 
Ναυπλίου, βρίσκει αντίθετους 
τον ΣΥΖΙΖΑ, τον ΑΝΤΑΡΣΙΑ, την 
«Πρωτοβουλίας για την Αριστε-
ρή Μετωπική Συμπόρευση» κ.α.
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-Βασίλη θέλω μια χάρη, μπορείς να μου την κάνεις ; ( Η 
φωνή της κυρίας Κατερίνας ακουγόταν σπασμένη και με 
ριπές έντονης ανάσας στο τηλέφωνο.) 
-Βεβαίως,  αν μπορώ. 
 -Θέλω να δεις τον μεγάλο μου γιο τον Κωστάκη μου…. 
Να δεις αν έχει κάποιες μαθησιακές δυσκολίες. 
-Μα, ποια τάξη  πάει τώρα; 
-Τρίτη Λυκείου!!!
-Στην Δευτέρα Λυκείου τι βαθμούς πήρε; 
-Γύρω στα 19. 
-Μα είναι δυνατόν κυρία Κατερίνα, μαθητής του 19 να 
παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες; Μήπως πρόκειται 
για ένα συγκεκριμένο μάθημα; 
-Ναι, πως το κατάλαβες; 
-Θα είναι το έβδομο παιδί που θα δω και θα έχει 
θέμα με την Βιολογία ή ένα μάθημα οικονομικών δεν 
θυμάμαι πως το λένε; 
-Με την Βιολογία είναι το θέμα του, πρόκειται για 
μαθησιακές δυσκολίες; Όταν πάμε να διαβάσουμε δεν 
μπορεί να συγκεντρωθεί είναι αδύνατον να διαχειριστεί 
και το πιο απλό θέμα. 
-Επιλεκτικές μαθησιακές 
δυσκολίες για ένα μόνο μάθημα 
δεν υπάρχουν. 
-Μα είναι αδύνατον να 
διαβάσει αυτό το μάθημα. 
Όταν πάω να τον βοηθήσω στο 
συγκεκριμένο μάθημα, χάνει 
το βήμα του σχεδόν τρεκλίζει 
μέχρι να πάει στο δωμάτιο του. 
Αρχίζει να ιδρώνει,  τρέμουν τα 
χέρια του ενώ κρατάει το βιβλίο 
μην σου πω ότι μερικές φορές 
τραυλίζει. Είναι αδύνατον να 
συγκεντρωθεί και στο τέλος 
τσακωνόμαστε. Μέχρι τώρα 
είχα μια πολύ καλή σχέση 
με το παιδί μου και τώρα με 
τις επερχόμενες εξετάσεις 
κινδυνεύω να χάσω το παιδί 
μου! 
-Νομίζω ότι τα τελευταία που 
μου είπατε ότι τα πιο σημαντικά. Ειλικρινά σας πιστεύω 
αλλά δεν νομίζω ότι το πρόβλημα του είναι μαθησιακό. 
Δεν αφορά την λειτουργικότητα της μάθησης. Μάλλον 
συσσωρευμένο άγχος είναι και κάπου πρέπει να πάρει 
μια μορφή το τέρας που τον βασανίζει. 
-Σε παρακαλώ, μπορείς να τον δεις; 
-Βεβαίως το μεσημέρι μετά το σχολείο του μπορώ.
-Θα έρθει! Θα τον πάρω τηλέφωνο μετά το σχολείο 
να περάσει. Θυμάται το θεραπευτήριο από τότε που 
ερχόμασταν για τον μεγάλο. 
Το μεσημέρι για άλλη μια φορά βίωσα την αμείλικτη 
ροή του χρόνου. Στο μυαλό μου  περίμενα τον 
Κωστάκη, τελευταία εικόνα για να κάνω το μοντάζ στο 
μυαλό μου πριν έξι χρόνια περίπου όταν ο Κωστάκης 
ήταν πράγματι Κωστάκης. 
-Κύριε Βασίλη μπορώ να περάσω; 
-Έχουμε ραντεβού ; Ποιος είστε; 
-Ο Κώστας της κυρίας Κατερίνας, ερχόμουν μαζί με τον 
αδελφό μου όταν έκανε πρόγραμμα σε εσάς. 
Απέναντι μου ήταν ένας τεράστιος νεαρός, γύρω στα 
δύο μέτρα, με μια μικρή γενειάδα να σκεπάζει το 
πρόσωπο του και ο όγκος του σώματος του να κλείνει 
πλήρως το ένα φύλλο της πόρτας. 
-Κώστα δεν σε γνώρισα , νομίζω ότι άλλαξες πολύ, δεν 
πρόκειται να σε γνώριζα αν σε έβλεπα στο δρόμο. Έλα 
κάτσε  για πες μου τι συμβαίνει ; 
-Κολλήσαμε με την Βιολογία, δεν περπατάει με τίποτα 
. Η μάνα μου λέει μήπως  έχω μαθησιακές δυσκολίες, 

όπως ο αδελφός μου. (Κατέβασε το βλέμμα του, άρχισε 
να τρίβει τον ιδρώτα που «ανέβλυζε» στα χέρια του, 
τρεμόπαιζε το πόδι του , μια πλήρη αμυντική στάση 
ενός ζώου που απειλείται. Κατώτερα στρώματα του 
εγκεφάλου του  κυριαρχούσαν στα ανώτερα τα οποία 
από κάπου απειλούνταν.)
-Κοίταξε, θα κάνουμε μια σειρά από ασκήσεις για να 
δούμε πως δουλεύει η μηχανή όταν μαθαίνουμε. Αλλά 
δεν μου λες είσαι ακόμα ΑΕΚΑΡΑ; 
-Δεν αλλάζουν αυτά κυρ Βασίλη, μεγάλη παιχτούρα ο 
Μάνταλος, όταν φτιαχτεί η «Αγιά Σοφιά» άμα θέλεις 
πάμε να δούμε κανένα παιγνίδι. 
Προτίμησα να κουβεντιάσω για λίγη ώρα μαζί του παρά 
να του χορηγήσω κάποιες συγκεκριμένες δοκιμασίες. Ο 
Κωστάκης Κώσταρος χαλάρωσε,  επέστεψε το ζωηρό 
του βλέμμα σε άμεση επικοινωνία μαζί μου, θυμήθηκα 
ξανά  τον νεαρό με το ιδιαίτερο χιούμορ. 
-Δεν μου λες Αεκάρα είσαι έτοιμος να δουλέψουμε; 
-Πανέτοιμος! 
Με πολύ καλή διάθεση, αυξημένη συγκέντρωση της 
προσοχής χωρίς σημεία υπερκινητικότητας ξεκίνησε να 

συμπληρώνει τις δοκιμασίες 
. Με προβλημάτισε λίγο 
ο τρόπος που έπιανε το 
μολύβι, ήταν παράξενες και 
ασυνήθιστες οι κινήσεις του 
καρπού του. 
-Σε πονάει ο καρπός σου; 
-Τώρα τις τελευταίες μέρες. 
Αλλά τον έχω ταλαιπωρήσει 
και με το βόλεϊ. 
-Συνεχίζεις τις προπονήσεις; 
-Όχι σταμάτησα λόγω των 
διαβασμάτων! 
-Το πρωί ξυπνάς εύκολα, σε 
πονάνε οι αρθρώσεις σου; 
-Είμαι λίγο μαγκωμένος αλλά 
όταν πάρω μπροστά δεν έχω 
κανένα πρόβλημα. 
-Λοιπόν Κώστα με μια 
πρόχειρη ματιά δεν βλέπω 

να υπάρχουν  μαθησιακές 
δυσκολίες θα τα μετρήσω όλα και θα τα πούμε την 
άλλη εβδομάδα. Θέλω όμως να πας με την μητέρα σου 
και τον πατέρα σου στον γιατρό σας να του πεις για 
το πρωινό μάγκωμα και να του δείξεις και το μικρό 
πρήξιμο στον καρπό. 
-Μπορεί να είναι και από το πολύ γράψιμο ; Όλο 
σημειώσεις κρατάω. 
-Μπορεί, αλλά αυτό θα το πει αυτός  που ξέρει. 
Μετά από τρεις μέρες με πήρε σε άσχημη κατάσταση η 
μητέρα του Κώστα. 
-Τι κακό ήταν αυτό που πάθαμε κύριε Βασίλη; 
-Τι πάθατε; 
-Θυμάσαι το μικρό πρήξιμο στον καρπό του Κωστάκη. 
Αυτοάνοση αρθρίτιδα είναι μας είπε  ο γιατρός, δεν το 
χωράει ο νους μου. 
-Κοιτάξτε ο Κώστας δεν αντιμετωπίζει μαθησιακές 
δυσκολίες σε καμία περίπτωση…..
-Τι νομίζεις ότι με νοιάζουν εμένα τα μαθήματα τώρα; 
(!!!)
-Ο τρόπος με τον οποίο θα χειριστούμε τα μαθήματα 
και η οργάνωση της μελέτης μπορεί να είναι 
θεραπευτικός.  Νομίζω  ότι πρέπει να πάρετε και την 
γνώμη ενός παιδοψυχίατρου.
-Μα αρθρίτιδα αυτοάνοση μας είπε ο γιατρός. 
-Ο Κώστας είναι γεμάτος άγχος που ξεπερνά το όριο 
συναγερμού, νομίζω ότι έχει σχέση με την αρθρίτιδα. 
Αύριο πες του να περάσει να πάρει να πάρει τα 
αποτελέσματα του. 

-Μα να πάμε σε παιδοψυχίατρο….
-Ας έρθει να πάρει τα 
αποτελέσματα και κάνετε ότι 
θέλετε. 
Την άλλη μέρα ο τεράστιος έφηβος 
έκανε την εμφάνιση, η άνεση της 
προηγούμενης κουβέντας μας του είχε δώσει αρκετή 
εφηβική οικειότητα. 
-Αεκέρα να μπω; 
-Έλα κάτσε.  Σε βλέπω πιο χαλαρό. 
-Τώρα είμαι άρρωστος και χαλαρώσαμε! Αυτοάνοση 
αρθρίτιδα την είπε ο γιατρός στην Αθήνα.
-Λοιπόν οι επιδόσεις σου όσο να αφορά την 
λειτουργικότητα είναι ιδιαίτερα υψηλές  για μάθηση. 
Όμως στο δεύτερο  τεστ που συμπληρώσαμε μου 
φαίνεται ότι δεν τον πιστεύεις και πολύ τον Κώστα.  
Εδώ στο χαρτί το έχω σημειώσει, χαμηλή αυτοεκτίμηση 
.
-Μόνο χαμηλή κυρ Βασίλη, στα πατώματα είμαι , 
νομίζω ότι δεν αξίζω τίποτα. Ξέρεις πως νοιώθω. 
Νομίζω ότι όλος ο Κώστας είναι μέσα σε ένα χωνί ( 
και μου δείχνει με τα χέρια του). Είμαι στο πάνω μέρος 
και πρέπει να περάσω στην στενή τρυπούλα κάτω, η 
τρύπα των πανελλαδικών εξετάσεων.  Για να το κάνω 
αυτό πρέπει να με πολτοποιήσω να γίνω ρευστός και να 
περάσω μέσα από αυτή την μικρή τρυπούλα χωρίς να 
ξέρω που θα με οδηγήσει τελικά. Γίνομαι χυλός για να 
χυθώ στο πουθενά, στο τίποτα έτσι νοιώθω τώρα την  
περίοδο της προετοιμασίας για τις εξετάσεις. 
-Νομίζω ότι τώρα βρήκαμε και την πηγή των θεμάτων 
σου, αυτός ο απροσδιόριστος φόβος της πολτοποίησης 
φταίει και γίνεται ένα τέρας η Βιολογία και ίσως και για 
το μικρό πρήξιμο στον καρπό. 
-Πάω καλύτερα με τα φάρμακα που μου έδωσε ο 
γιατρός, να κοίτα δεν έχω πια πρήξιμο.  Μου είπε η 
μάνα μου ότι είπες να πάμε σε τρελογιατρό. 
-Αν θες δοκίμασε μια επίσκεψη και σε παιδοψυχίατρο. 
Αν θες μπορώ να ψάξω να βρω κανέναν Αεκάρα. 
-Άμα είναι έτσι μπορεί να το σκεφτώ. 
Μετά από εξήντα μέρες περίπου με πήρε πάλι τηλέφωνο 
η μητέρα του Κώστα. 
-Κυρ Βασίλη βρες μας ένα καλό παιδοψυχίατρο, για δυο 
μήνες πηγαίναμε καλά αλλά τώρα άρχισε να πρήζεται 
και το γόνατο του! 
Πράγματι ο Κώστας πήγε σε ένα φίλο και πολύ καλό 
παιδοψυχίατρο, το άγχος της πολτοποίησης των 
εξετάσεων, το άγχος της οικογένειας αλλά και οι πιέσεις 
του περιβάλλοντος είχαν επηρεάσει την βιοχημεία 
του εγκεφάλου του, η μπαταρία σεροτονίνης ήθελε 
περισσότερα «υγρά» και ο διακόπτης του άγχους είχε 
απορρυθμιστεί και άναβε με και στα πολύ χαμηλά. Με 
μια μικρή φαρμακευτική αγωγή,  έφυγαν τα πρηξίματα, 
βελτιώθηκε και άλλο η προσοχή του, ανέβηκε η 
ικανότητα απομνημόνευσης, κατόρθωνε να αντέχει και 
να αντιστέκεται στο αίσθημα πολτοποίησης γύρω από 
το χωνί του συστήματος……. Και βέβαια δεν έφταιγε η 
«Βιολογία»  του σχολείου…..

*Στις μέρες μας αυξάνουν τα αυτοάνοσα νοσήματα 
σε εφήβους, συμβαίνει και στην περιοχή μας. 
Οι βιοχημικοί μηχανισμοί που τα προκαλούν  
είναι σίγουρο ότι έχουν άμεση σχέση με το 
«πολτοποιητικό» άγχος. Ένα άλλο σημείο το οποίο 
έχει ενδιαφέρον ότι αυξάνουν σημαντικά οι 
διαταραχές επικοινωνίας σε παιδιά ηλικίας 2-3 
χρονών  (πολύ εύκολα δυστυχώς όλα εντάσσονται στο 
«αυτιστικό φάσμα» ). Παιδιά που έκαναν το «ταξίδι 
της μήτρας» στα έντονα χρόνια της οικονομικής 
κρίσης…
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Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου

Το χωνί της πολτοποίησης και η «Βιολογία»
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Αύξηση του γαμήλιου τουρισμού 
στην Πελοπόννησο

Κερδισμένο το Ναύπλιο 
από τους γάμους

Κερδισμένο τουριστικά είναι 
το Ναύπλιο από την αύξηση 
του γαμήλιου τουρισμού στην 
Πελοπόννησο, αφού πολλοί 
είναι αυτοί που επιλέγουν την 
Πρώτη Πρωτεύουσα για να 
ενώσουν τις ζωές τους.

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού WTM 
στο Λονδίνο, που συμμετείχε η Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου, τουριστικοί πράκτορες από τη Σουηδική, 
Πολωνική αγορά καθώς και ειδικοί του θεματικού 
τουρισμού επισκέφθηκαν το περίπτερο της Περιφέ-
ρειας και επέδειξαν ενδιαφέρον για την προοπτική 
δημιουργίας καινοτόμων προϊόντων όπως ο γαμήλι-
ος τουρισμός.
Μάλιστα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αυξημένη 
διακδικτυακή εικόνα της Πελοποννήσου έδωσε ο εκ-
πρόσωπος του Trip Advisor, καθώς η Πελοπόννησος 
εμφανίζει αυξητική τάση στις αναζητήσεις των χρη-
στών τα τελευταία χρόνια.
Να σημειωθεί ότι το Ναύπλιο περιλαμβάνεται ως 
γαμήλιος τουριστικός προορισμός ήδη σε πολλούς 
οδηγούς τόσο στο ίντερνετ, όσο και σε έντυπους. 
Πολλοί επιλέγουν ξωκκλήσια για θρησκευτικές τελε-
τές, αλλά ακόμα περισσότεροι επιλέγουν το δημαρ-
χείο για να τελέσουν πολιτικό γάμο συνδυάζοντας το 
γαμήλιο ταξίδι τους.  

Σε διαδικασία τροχοδρόμησης 
έως τα τέλη του τρέχοντος έτους 
εισέρχεται ο διαγωνισμός ΣΔΙΤ 
για το νέο πολιτικό αεροδρόμιο 
της Πελοποννήσου στην Τρίπο-
λη. Έως το Δεκέμβριο πρόκειται 
να δημοσιοποιηθεί η σχετική 
προκήρυξη για την προσέλκυση 
ιδιωτών και ήδη ιδιαίτερη σπου-
δή δείχνει, σύμφωνα με πληρο-
φορίες που «α», ο μεγαλύτερος 
low cost carrier της Μέσης Ανα-
τολής και των αραβόφωνων 
αγορών. Πρόκειται για την Air 
Arabia,  στην οποία συμμετέ-
χουν επενδυτικά κεφάλαια από 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
και το Κατάρ. Όπως αναφέρουν 
οι ίδιες πηγές, οι Άραβες διείδαν 
την επένδυση του αεροδρομίου 
Τρίπολης ως μοναδική ευκαιρία 
ίδρυσης αεροδρομίου για low 
cost εταιρείες ανά την Ευρώπη. 
Με βάση το δεδομένο ότι είναι 
το πλησιέστερο στην ελληνική 
πρωτεύουσα, εκτιμούν ότι μπο-
ρεί να γίνει ένα περιφερειακό 
αεροδρόμιο που μπορεί να συ-
γκεντρώσει ουκ ολίγες χαμηλού 
κόστους αεροπορικές εταιρείες, 
οι οποίες θεωρούν ακριβό το 
αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευ-

θέριος Βενιζέλος», 
δεδομένου ότι απέχει 
μόνο 75 λεπτά από το 
κέντρο, ενώ θα υπάρ-
χει σύνδεση ηλεκτρο-
κινούμενου τρένου. 
Παράλληλα το αερο-
δρόμιο της Τρίπολης 
μπορεί κάλλιστα να 
μετεξελιχθεί σε cargo 
αεροδρόμιο, μετα-
φέροντας φθηνότε-
ρα τα προϊόντα της 
Πελοποννήσου - που 
είναι πολλά και εκλε-
κτά - στο εξωτερικό, 
προοπτική που από 
την αρχή ήταν στους 
στόχους του περιφε-
ρειάρχη Πέτρου Τα-
τούλη, που εμφατικά 
επιδίωκε τη μετατρο-
πή του στρατιωτικού 
αεροδρομίου σε πο-
λιτικό.
Η δρομολόγηση 
έστω και καθυστερη-
μένα του σπουδαίου 
αυτού έργου ανοίγει νέους δρό-
μους για την τουριστική ανά-
πτυξη της Πελοποννήσου. Μαζί 
με το αεροδρόμιο της Καλαμά-

τας θα αποτελέσουν το δίπολο 
της τουριστικής ανάπτυξης των 
πέντε νομών της Πελοποννήσου 
στέλλοντας σε όλα τα σημεία 
του Μοριά τουρίστες από τα όλα 

τα σημεία της οικουμένης, δεδο-
μένου ότι η Πελοπόννησος απο-
τελεί το τουριστικό πάρκο του 
κόσμου και προσελκύει έστω 
και ταλαιπωρημένους χιλιάδες 

τουρίστες οι οποίοι με το αερο-
δρόμιο έτοιμο θα είναι δυνατόν 
να επισκέπτονται άνετα όλα τα 
τουριστικά της διαμάντια.

Κυριάκος Καλκάνης

Στο πλαίσιο ανάδειξης της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς της χώρας, ο Ορ-
γανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος 
και η Εταιρεία Διαχείρισης της γέ-
φυρας Ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου, Γέ-
φυρα Α.Ε., αποφάσισαν να προβούν 
στη συμβολική αδελφοποίηση της 
σιδηροδρομικής γέφυρας Μάναρη 
του 1898 με τη σύγχρονη Γέφυρα 
Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου «Χαρίλαος 
Τρικούπης» του 2004. 
Η γέφυρα Μάναρη αποτελεί τη ση-
μαντικότερη και μεγαλύτερη σε 
οριζόντια καμπύλη λίθινη θολωτή 
σιδηροδρομική κοιλαδογέφυρα της 
Ελλάδας, η μελέτη της οποίας ξεκί-

νησε το 
1 8 9 0 , 
ε π ί 
εποχής 
Χ α ρ ι -
λ ά ο υ 
Τρικού-
πη και 
η κατα-
σ κ ε υ ή 
ο λ ο -
κληρώ-
θ η κ ε 
το 1896 

από τη γαλλική εταιρεία “Societe 
Anonyme Internationale de 
Construction Et d’ Enterprises De 
Travaux Publics”. 
Η γέφυρα λειτούργησε το 1898 στη 
γραμμή Μύλων - Καλαμάτας.
Οι λίθοι που χρησιμοποιήθηκαν 
στην κατασκευή, προέρχονται από 
λατομεία της περιοχής και είναι κα-
λής ποιότητας ασβεστόλιθοι, υψη-
λής αντοχής.
Η γέφυρα Μάναρη είναι ένα μονα-
δικό κομψοτέχνημα αρχιτεκτονικής 
σιδηροδρομικού έργου της εποχής 
του με οκτώ τοξοτά ανοίγματα σε 

οριζοντιογραφική καμπύλη, συνο-
λικού μήκους 116,00m. Η ακτίνα της 
οριζοντιογραφικής καμπύλης είναι 
μόλις 165,84m, ενώ το κυκλικό τμή-
μα αναπτύσσεται σε οριζόντιο κυ-
κλικό τόξο 40ο. Η εσωτερική ακτίνα 
των τοξοτών ανοιγμάτων είναι στα-
θερή 6,25m και η απόσταση μεταξύ 
των βάθρων 12,5m. Τα βάθρα έχουν 
σχεδιαστεί με τραπεζοειδή διατομή 
ώστε να δημιουργείται η οριζόντια 
καμπυλότητα της γέφυρας. 
Κατά τα 116 χρόνια ζωής της γέφυ-
ρας δεν χρειάστηκε ποτέ παρέμβα-
ση για επισκευή ή συντήρηση της 
λιθοδομής, παρότι πέρασαν από 
πάνω της χιλιάδες δρομολόγια τρέ-
νων και εκατομμύρια τόνοι βάρος 
και δεν επηρεάστηκε ποτέ από φυ-
σικά φαινόμενα ενώ τα τελευταία 10 
χρόνια απετέλεσε αντικείμενο μελέ-
της καθηγητών του Ε.Μ.Π. και μηχα-
νικών του ΟΣΕ και παρουσιάστηκε 
σε παγκόσμια τεχνολογικά συνέδρια 
και σε διεθνείς συναντήσεις σιδηρο-
δρομικών τεχνικών από καθηγητές 
και στελέχη του ΟΣΕ.

Κ.Κ.
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Περιμένοντας τους επενδυτές για την μετατροπή του αεροδρομίου…

Η Air Arabia θέλει το αεροδρόμιο Τρίπολης

Η γέφυρα Μάναρη λειτούργησε το 1898 στη γραμμή Μύλων - Καλαμάτας

Αδερφοποίηση γεφυρών
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Θέλει αρετήν και τόλμην
Αταίριαστες χρονολογίες στέκουνε ανάμεσά 

μας 

μύθων ανάγνωση η εμβολή και η παραμυθία. 

Στέλιος Μαφρέδας, Επιβάτης πορθμείου

• Έχουμε ανάγκη από αναβάθμιση της 

παιδείας (και όχι της εκπαίδευσης) ως 

αυτοσκοπού για την αξιακή υπέρβαση 

της κρίσης και την προοπτική ανάπτυ-

ξης. 

• Έχουμε ανάγκη από ένα νέο κοινωνικο-

ακαδημαϊκό συμβόλαιο που ν’ ανταπο-

κρίνεται στις πανεπιστη-

μιακές προκλήσεις του 

2020. 

• Έχουμε ανάγκη από 

ένα νέο θεσμικό πλαί-

σιο (και όχι απλώς από 

ένα νόμο), το οποίο θα 

συνυπογράψουν μετά 

από διαβούλευση όλοι 

οι φορείς της τριτοβάθ-

μιας εκπαίδευσης (καθηγητές, φοιτητές, 

διοικητικοί κλπ). 

• Έχουμε ανάγκη από ιδρύματα ελευθε-

ρίας, ευθύνης, συμμετοχής, αριστείας 

που σε αγαστή συνεργασία με τα ερευ-

νητικά κέντρα θα δημιουργήσουν ένα 

δίκτυο παραγωγής και διάδοσης νέας 

γνώσης. 

• Έχουμε ανάγκη να κλείσουμε τους 

όποιους ανοικτούς λογαριασμούς με τις 

αντιλήψεις της Μεταπολίτευσης περί 

της συγχύσεως της ανομίας με την ακα-

δημαϊκή ελευθερία και της αυθαιρεσίας 

με τη δημοκρατική συμμετοχή. 

• Έχουμε ανάγκη από προσωπική και 

συλλογική ειλικρίνεια, ανυπόκριτη αλ-

λαγή στάσεων όλων, αυτοσυγκράτηση 

στις αντι-παρα-θέσεις, οριστική απόρ-

ριψη της βίας ως τρόπου επίλυσης των 

διαφορών. 

• Έχουμε ανάγκη…  

Αρετή, αυτογνωσία και κότσια ν’ αλλά-

ξουμε την κατάσταση όμως έχουμε;
7.9.2014
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Του Γιάννη 
Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογί-
ας στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ-
ΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ-
ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΤΡΙΠΟΛΗ 11 - 11 - 2014
ΑΡ. ΠΡΩΤ.  4839/οικ    ΠΕΡΙ-
ΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑ-
ΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 
3316/05,
(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 
ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 
2004/18)
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥ-
ΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) 
ΕΠΑΦΗΣ
Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ  
Ταχυδρομική διεύθυνση: 
Οπλαρχηγού Σεχιώτη 1
Πόλη: ΤΡΙΠΟΛΗ Ταχ. κώ-
δικας: 22 100 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Σημείο(-α) επαφής: Δ.Τ.Ε ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Υπόψη: κ. ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ
κας ΕΥ. ΣΙΔΕΡΗ
Τηλ.:   +30 – 2710 23 85 59
  +30 – 2710 23 85 62
Φαξ:   +30 – 2710 22 68 79
e-mail: dteperpel@yahoo.gr 
 
Περαιτέρω πληροφορίες είναι 
διαθέσιμες από : 
Δ.Τ.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝ-
ΝΗΣΟΥ, Οπλαρχηγού Σεχιώτη 
1, 22 100, Τρίπολη   
  
Τεχνικές προδιαγραφές και 
συμπληρωματικά έγγραφα 
(συμπεριλαμβανομένων των 
εγγράφων για τον ανταγωνιστι-
κό διάλογο και για το δυναμικό 
σύστημα αγορών) είναι διαθέ-
σιμα από : 
Δ.Τ.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝ-
ΝΗΣΟΥ, Οπλαρχηγού Σεχιώτη 
1, 22 100, Τρίπολη  
  
Προσφορές ή αιτήσεις συμμε-
τοχής αποστέλλονται :
Δ.Τ.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝ-
ΝΗΣΟΥ, Οπλαρχηγού Σεχιώτη 
1, 22 100, Τρίπολη  
  
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της 
Μελέτης είναι: «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙ-
ΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΘ.Ο. ΚΟΡΙΝ-
ΘΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΑΣΤΡΟΥΣ ΣΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΓΟΥΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΑΡΧΑΙΟ-
ΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» και ο τόπος 
της παροχής είναι: Ν. Αργολί-
δας.

II.1.1) Σύντομη περιγραφή της 
σύμβασης 

Το αντικείμενο της παρούσας 
προκήρυξης αφορά: 
Α. την εκπόνηση και ολοκλή-
ρωση του πρώτου σταδίου των 
απαιτούμενων μελετών (ανα-

γνωριστική οδοποιίας, αναγνω-
ριστική γεωλογική) της ανατο-
λικής παράκαμψης της πόλης 
του Άργους.
      Η ζώνη διέλευσης της νέας 
οδού θα συνδέεται με την μερι-
κώς κατασκευασμένη νότια πα-
ράκαμψη του Άργους η οποία 
συμβάλει με την Ε.Ο. 7 (Άργος 
- Τρίπολη). Ακολούθως αφού 
γεφυρώσει τους ποταμούς Ξη-
ριά και Ίναχο θα κινηθεί παρό-
χθια και ανατολικά του Ινάχου 
ποταμού και θα καταλήξει στην 
προβλεπόμενη συμβολή της 
νέας συνδετήριας οδού αρχαι-
ολογικών χώρων (Επ.Ο 19α) με 
οδό Στέρνας - Άργους (Επ.Ο. 
24), η οποία θα αποτελεί και την 
κύρια είσοδο της πόλης. 
Η νέα οδός θα διαθέτει παρά-
πλευρο οδικό δίκτυο, θα είναι 
κλειστή και η πρόσβαση σε αυ-
τήν θα επιτυγχάνεται μέσω των 
προβλεπόμενων κόμβων.
Στα πλαίσια του έργου και σύμ-
φωνα με το θεσμοθετημένο 
ΓΠΣ Άργους θα προβλεφθούν 
οι εξής κόμβοι:
1 κόµβος για την νέα πρόσβαση 
στο Άργος από τον Β.Ο.∆. (είσο-
δος από Αρχαία Νεµέα),
2 κόµβοι για τη διασταύρωση 
µε τις αρτηρίες προς Κουρτάκι 
(7 ανατολικοί οικισµοί) και προς 
Ναύπλιο και
3 κόµβοι µε συλλεκτήριες (Ίνα-
χος, Ήρα. Πυργέλα ).
Για το σύνολο των παραπάνω 
οδικών έργων θα εκπονηθούν 
οι αναγκαίες μελέτες (αναγνω-
ριστική οδοποιίας, αναγνωρι-
στική γεωλογική).

Β. την εκπόνηση και ολοκλήρω-
ση των απαιτούμενων μελετών 
για τη σύνδεση της Επαρχιακής 
οδού ανάδειξης αρχαιολογικών 
χώρων (αρ. 19α) με την επαρ-
χιακή οδό Άργους Στέρνας (αρ. 
24) και την εκπόνηση της Μ.Π.Ε. 
της Παράκαμψης Άργους
Η ζώνη διέλευσης της νέας 
οδού θα ακολουθήσει την 
όδευση της υφιστάμενης δη-
μοτικής οδού η οποία είναι με-
ρικώς ασφαλτοστρωμένη και 
δεν διασχίζει οικισμό. Ο περια-
στικός αγροτικός χαρακτήρας 
και η έλλειψη συγκροτημένων 
δομημένων ζωνών κυριαρχούν 
στην περιοχή. Η γεωμορφο-
λογία στη περιοχή διέλευσης 
της οδού είναι στο σύνολό της 
πεδινή. Η αρτηρία θα διαθέτει 
παράπλευρο οδικό δίκτυο για 
την εξυπηρέτηση των παρόδι-
ων αγροτικών ιδιοκτησιών το 
οποίο θα συνδέεται με το υφι-
στάμενο δημοτικό δίκτυο. 
Στα πλαίσια του έργου περιλαμ-
βάνεται και η μελέτη τριών (3) 
ισόπεδων κόμβων.
Οι κόμβοι που θα μελετηθούν 
συνολικά είναι οι εξής:
Τρισκελής Ισόπεδος κόμβος 
Κ1 (σύνδεση αρτηρίας με Επ.Ο 
19α).
Τετρασκελής Ισόπεδος κόμβος 
Κ2 (σύνδεση αρτηρίας με ανα-
τολική παράκαμψη Άργους).
Τρισκελής Ισόπεδος κόμβος Κ1 
(σύνδεση αρτηρίας με Επ.Ο 24).

Για το σύνολο των παραπάνω 
οδικών έργων θα εκπονηθούν 
οι αναγκαίες μελέτες Οδοποι-
ίας, Σήμανσης – Ασφάλισης, 
Στατικών, Υδραυλικών, Τοπο-
γραφικών, Περιβαλλοντικών, 
Γεωλογικών, Γεωτεχνικών, 

Ηλεκτρομηχανολογικών  ΣΑΥ 
– ΦΑΥ και τευχών δημοπράτη-
σης.

Η παρούσα Προκήρυξη αφορά 
στη σύναψη σύμβασης για την 
εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: 

«ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΤΗΣ ΕΘ.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΡΓΟΥΣ 
ΑΣΤΡΟΥΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑ-
ΚΑΜΨΗ ΑΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΜΕ ΟΔΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩ-
ΡΩΝ» 
που περιλαμβάνει
α) Τη σύναψη ΤΡΙΩΝ (3) χωρι-
στών συμβάσεων με διαφο-
ρετικούς αναδόχους για την 
εκπόνηση  προκαταρκτικών 
μελετών (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕ-
ΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΘ.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΑΡΓΟΥΣ ΑΣΤΡΟΥΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΡΧΑΙ-
ΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (Επ.Ο.19α) 
ΜΕ ΟΔΟ ΣΤΕΡΝΑΣ - ΑΡΓΟΥΣ 
(Επ.Ο.24)  και 
β) την σύναψη2, μίας σύμβασης 
με έναν από τους άνω αναδό-
χους για την εκπόνηση των 
υπόλοιπων σταδίων της Μελέ-
της ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
(Επ.Ο.19α) ΜΕ ΟΔΟ ΣΤΕΡΝΑΣ - 
ΑΡΓΟΥΣ (Επ.Ο.24).
Τα κύρια χαρακτηριστικά του 
συμβατικού αντικειμένου ανα-
φέρονται στα τεύχη που μνη-
μονεύονται στο άρθρο 8 της 
παρούσας Προκήρυξης και την 
συνοδεύουν.

Η κατ΄ αποκοπή αμοιβή κάθε 
μιας από τις προκαταρκτικές 
μελέτες ανέρχεται  σε 42.000,00 
ΕΥΡΩ, περιλαμβάνει δε την 
αμοιβή για την  εκπόνηση τόσο 
της προκαταρκτικής μελέτης 
όσο και των απαραίτητων στη 
φάση αυτή υποστηρικτών με-
λετών. Η αμοιβή της προκαταρ-
κτικής μελέτης αναλύεται κατά 
κατηγορία μελέτης ως ακολού-
θως:

για μελέτη κατηγορίας 10 (Συ-
γκοινωνιακή Μελέτη)  25.000,00 
€ 
για μελέτη κατηγορίας 20 (Γε-
ωλογική Μελέτη) 17.000,00 
€ 
 
Η προεκτιμώμενη αμοιβή των 
υπόλοιπων σταδίων της Μελέ-
της ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
(Επ.Ο.19α) ΜΕ ΟΔΟ ΣΤΕΡΝΑΣ - 
ΑΡΓΟΥΣ (Επ.Ο.24) ανέρχεται σε 
874.000,00€ και επιμερίζεται 
σε επιμέρους προεκτιμώμενες 
αμοιβές:
 
172.118,19€ για μελέτη κατηγο-
ρίας 16 (Τοπογραφική Μελέτη)
199.792,83€ για μελέτη κατη-
γορίας 10 (Συγκοινωνιακή Με-
λέτη)
166.218,44€ για μελέτη κατηγο-
ρίας 08 (Στατική Μελέτη)
73.184,91€ για μελέτη κατηγο-
ρίας 13 (Υδραυλική Μελέτη)
67.747,44€ για μελέτη κατηγο-
ρίας 27 (Περιβαλλοντική Με-
λέτη)
24.748,00€ για μελέτη κατηγο-
ρίας 20 (Γεωλογική Μελέτη)
65.000,00€ κατ’ αποκοπήν για 
μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτε-
χνική Μελέτη)
38.376,69€ για μελέτη κατηγο-
ρίας 09 (Ηλεκτρομηχανολογική 

Μελέτη)
9.511,38€ για Σ.Α.Υ. και 
Φ.Α.Υ(κατ’ αποκοπήν)
57.302,13€ για σύνταξη τευχών 
Δημοπράτησης (κατ’ αποκο-
πήν).
βάσει των οποίων οριοθετείται, 
στην παράγραφο 19.1 της προ-
κήρυξης το δικαίωμα συμμετο-
χής στο διαγωνισμό.

Η συνολική προθεσμία για την 
περαίωση όλων των υπόλοιπων 
σταδίων της μελέτης ορίζεται 
σε 15 μήνες από την υπογραφή 
του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομι-
κές και  Τεχνικές πληροφορίες: 
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής :
Για τη συμμετοχή στη διαδικα-
σία ανάθεσης των προκαταρ-
κτικών μελετών δεν απαιτείται 
η κατάθεση εγγύησης συμμε-
τοχής.
Για τη διεξαγωγή της διαδικα-
σίας ανάθεσης όλων των υπό-
λοιπων σταδίων της Μελέτης 
απαιτείται η εκ μέρους των ανα-
δόχων των προκαταρκτικών 
μελετών κατάθεση εγγύησης 
συμμετοχής, ποσού 2.100,00 
€ και είναι ίση προς το 5% της 
κατ’ αποκοπήν αμοιβής της 
προκαταρκτικής μελέτης που 
ανατίθενται, που υπολογίζεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 7 
του άρθρου 6 του Ν.3316/2005.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης :
Ο Ανάδοχος κατά την υπογρα-
φή του ιδιωτικού συμφωνη-
τικού για την εκπόνηση των 
υπόλοιπων σταδίων της Μελέ-
της  ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
(Επ.Ο.19α) ΜΕ ΟΔΟ ΣΤΕΡΝΑΣ - 
ΑΡΓΟΥΣ (Επ.Ο.24).
 οφείλει να καταθέσει εγγυητι-
κή επιστολή καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Προσαρτήματος (VΙ) της Προ-
κήρυξης, η οποία θα πρέπει να 
ανταποκρίνεται στους όρους 
της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
Το ποσό της εγγυητικής επι-
στολής καλής εκτέλεσης θα 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% της 
σύμβασης. 

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης 
και πληρωμής.
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
και η σύμβαση θα χρηματοδο-
τηθεί από τη ΣΑΜΠ 026/0 με 
κωδικό αριθμό ενάριθμου έρ-
γου ΣΑΜΠ 2012ΜΠ0260008. 
3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε 
σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν 
είναι υποχρεωτικό να λάβει 
συγκεκριμένη νομική μορφή. 
Δικαιούνται να συμμετέχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυ-
τοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε 
κοινοπραξία σύμφωνα με το 
Ν.3316/2005.
4. Άλλοι ειδικοί όροι στους 
οποίους υπόκειται η εκτέλεση 
της σύμβασης: Η εκτέλεση της 
σύμβασης υπόκειται στις διατά-
ξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση 
και εκτέλεση δημοσίων συμβά-
σεων εκπόνησης μελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών».
Οι απαιτήσεις για την προσω-
πική κατάσταση των διαγωνι-
ζομένων τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά αναφέρονται στο 
άρθρο 20 και τα απαιτούμενα 
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δικαιολογητικά αναφέρονται 
στο άρθρο 22.3 του τεύχους 
της αναλυτικής Προκήρυξης. 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητι-
κά - αποδεικτικά έγγραφα για 
τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
αναφέρονται στο άρθρο 22 του 
τεύχους της αναλυτικής Προκή-
ρυξης.
Οι κατηγορίες πτυχίων σύμφω-
να με το άρθρο 2 παρ. 2 του 
Ν.3316/2005, σε συνδυασμό με 
την παρ. 2γ του άρθρου 6 που 
απαιτούνται για κάθε επί μέ-
ρους μελέτη της σύμβασης που 
θα συναφθεί και η αντιστοίχως 
καλούμενη τάξη κάθε πτυχίου 
σύμφωνα με τις επιμέρους προ-
εκτιμώμενες αμοιβές μελετών 
της παρ. 12.2 και 12.3 της Προ-
κήρυξης, είναι οι εξής:
στην κατηγορία μελέτης 16, 
πτυχία τουλάχιστον τάξεως Γ
στην κατηγορία μελέτης 10, 
πτυχία τουλάχιστον τάξεως Γ
στην κατηγορία μελέτης 08, 
πτυχία τουλάχιστον τάξεως Δ
στην κατηγορία μελέτης 13, 
πτυχία τουλάχιστον τάξεως Β
στην κατηγορία μελέτης 27, 
πτυχία τουλάχιστον τάξεως Β
στην κατηγορία μελέτης 20, 
πτυχία τουλάχιστον τάξεως Β 
στην κατηγορία μελέτης 21, 
πτυχία τουλάχιστον τάξεως Β
στην κατηγορία μελέτης 09, 
πτυχία τουλάχιστον τάξεως Β 

των Ελληνικών Μητρώων Με-
λετητών ή Γραφείων Εταιρειών 
Μελετητών, του άρθρου 39 του 
Ν.3316/2005 και του Π.Δ/τος 
138 / 2009.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να 
συμμετέχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, αυτοτελώς  ή σε σύ-
μπραξη ή σε κοινοπραξία που 
θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, 
εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους 
(επί συμπράξεων ή κοινοπρα-

ξιών):
είναι εγγεγραμμένα στα Ελ-
ληνικά Μητρώα Μελετητών ή 
Γραφείων Εταιρειών Μελετών 
και διαθέτουν πτυχία των κα-
τηγοριών μελετών αντίστοιχες 
της παραγράφου 19.1. της προ-
κήρυξης ή όπως και διαθέτουν 
στελέχη με προσόντα σύμφωνα 
με την παρ. 19.2.3 της προκήρυ-
ξης
 προέρχονται από χώρες – μέλη 
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή χώρες που 
έχουν υπογράψει την Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε 
που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, 
σύμφωνα με το άρθρο 52 της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ1 και είναι 
εγγεγραμμένα σε τάξεις και κα-
τηγορίες  μελετών αντίστοιχες 
με εκείνες της παραγράφου 19.1 
της προκήρυξης, ή 
 προέρχονται από χώρες – μέλη 
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν 
τηρούν μητρώα των προηγού-
μενων παραγράφων ή κράτη, 
που έχουν κυρώσει την συμφω-
νία για τις δημόσιες συμβάσεις 
του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, είναι  εγγεγραμμένα 
στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά 
Μητρώα του Παραρτήματος ΙΧ 
Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ2 ή 
στα αντίστοιχα μητρώα των χω-
ρών τους, και διαθέτουν γενική 
εμπειρία αντίστοιχη αυτής που 
απορρέει από την εγγραφή στο 
Μητρώο Μελετητών – Εταιρει-
ών/ Γραφείο Μελετών, δηλαδή 
στελεχικό δυναμικό με εμπει-
ρία σε αντίστοιχες κατηγορίες 
μελετών, κατά το άρθρο 39 του 
Ν.3316/05, ως εξής:
Για την κατηγορία μελέτης ΤΟ-
ΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ τουλάχιστον έναν 
(1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας
Για την κατηγορία μελέτης ΣΥ-
ΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ του-
λάχιστον έναν (1) μελετητή 
12ετούς εμπειρίας

Για την κατηγορία μελέτης ΣΤΑ-
ΤΙΚΩΝ τουλάχιστον τουλάχι-
στον έναν (1) μελετητή 12ετούς 
εμπειρίας, έναν μελετητή 
8ετούς εμπειρία και δύο (2) με-
λετητές 4ετούς εμπειρίας
Για την κατηγορία μελέτης 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ τουλάχιστον του-
λάχιστον έναν (1) μελετητή 
8ετούς εμπειρίας
Για την κατηγορία μελέτης ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ τουλάχιστον 
έναν (1) μελετητή 8ετούς εμπει-
ρίας
Για την κατηγορία μελέτης ΓΕΩ-
ΛΟΓΙΚΩΝ τουλάχιστον έναν (1) 
μελετητή 8ετούς εμπειρίας 
Για την κατηγορία μελέτης ΓΕΩ-
ΤΕΧΝΙΚΩΝ τουλάχιστον έναν (1) 
μελετητή 8ετούς εμπειρίας
Για την κατηγορία μελέτης Η/Μ 
τουλάχιστον έναν (1) μελετητή 
8ετούς εμπειρίας
Οι συμμετέχουσες συμπράξεις 
ή κοινοπραξίες πρέπει να πλη-
ρούν σωρευτικά τις προϋποθέ-
σεις της παρ 19.1 της προκή-
ρυξης, δηλαδή να καλύπτουν 
συνολικά τις απαιτούμενες 
τάξεις ανά κατηγορία μελέτης, 
τα δε μέλη τους να εμπίπτουν 
τουλάχιστον σε μία από τις πε-
ριπτώσεις της παρ. 19.2 της 
προκήρυξης, διαφορετικά η 
υποψήφια σύμπραξη ή κοινο-
πραξία στερείται του δικαιώμα-
τος συμμετοχής στο διαγωνισμό 
και αποκλείεται. Η ύπαρξη εγκύ-
ρου πτυχίου των διαγωνιζομέ-
νων ελέγχεται τόσο  κατά την 
υποβολή προσφοράς όσο και 
κατά τη σύναψη της σύμβασης. 
Αν πάσχει έστω και ένα από τα 
πτυχία του διαγωνιζομένου, 
αποκλείεται. 
Η σύμπραξη των φυσικών ή 
νομικών προσώπων μπορεί να 
αφορά στην ίδια ή σε διαφορε-
τικές κατηγορίες μελετών. Σε 
περίπτωση σύμπραξης στην 

ίδια κατηγορία, ο μέγιστος αριθ-
μός συμπραττόντων δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τους τρεις (3), επί 
ποινή αποκλεισμού της διαγωνι-
ζόμενης σύμπραξης.
Για να γίνουν δεκτοί στο δια-
γωνισμό οι ενδιαφερόμενοι 
πρέπει η εγγραφή στα μητρώα 
και στους καταλόγους να είναι 
σε ισχύ κατά την ημερομηνία 
λήξης της παραλαβής των φα-
κέλων συμμετοχής στο διαγω-
νισμό.
Η διατήρηση σε ισχύ της εγγρα-
φής με τις νόμιμες αναθεωρή-
σεις της αποτελεί, όσον αφορά 
στους εγγεγραμμένους στα 
Μητρώα Μελετητών και Γραφεί-
ων / Εταιρειών της Δ/νσης του 
ΥΠΕΧΩΔΕ Δ15, αναγκαία προ-
ϋπόθεση για την υποβολή της 
αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος ή της προσφοράς όσο και 
κατά την σύναψη της σύμβασης. 
Αποτελεί λόγο αποκλεισμού ο 
υποβιβασμός του πτυχίου σε 
τάξη που δεν καλείται στο δια-
γωνισμό και η διαγραφή από το 
Μητρώο Μελετητών.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
δικαιούται να συμμετέχει σε ένα 
και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα 
είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος 
σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Σε 
αντίθετη περίπτωση αποκλείο-
νται από τη διαδικασία όλοι οι 
Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση 
των οποίων συμμετέχει το πρό-
σωπο.
Σημειώνεται ότι για την έγκυρη 
συμμετοχή των Εταιρειών / Γρα-
φείων Μελετών, πρέπει να είναι 
σε ισχύ κατά την ημερομηνία 
του διαγωνισμού το εταιρικό ή 
αν το εταιρικό έχει λήξει, να έχει 
υποβληθεί προγενέστερα της 
ημέρας του διαγωνισμού και 
σε προθεσμία σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, αίτηση για 
την ανανέωσή τους. Σε αντίθε-

τη περίπτωση η διαγωνιζόμενη 
Εταιρεία / Γραφείο Μελετών 
αποκλείεται. Για τα ατομικά πτυ-
χία που καλύπτουν τη βασική 
στελέχωση της εταιρείας (εταί-
ρου ή υπαλλήλου) ισχύουν τα 
αναφερόμενα στην παράγρ. 1 
του άρθρ. 4 του Π.Δ.138/2009.

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Σύμφωνα με την παραγ.4 του 
άρθρου 6 του Ν. 3316/05 και 
με βάση το άρθρο 1 της Υ.Α. 
ΔΜΕΟ/α/ο/1161/15-7-2006 για 
τον προσδιορισμό της πλέον 
συμφέρουσας προσφοράς προς 
ανάδειξη των αναδόχων της 
προκαταρκτικής μελέτης, θα 
αξιολογηθούν οι Τεχνικές Προ-
σφορές των Διαγωνιζομένων 
που δεν αποκλείστηκαν στο 
στάδιο ελέγχου της καταλληλό-
τητας των διαγωνιζομένων, με 
βάση τα κριτήρια που αναφέρο-
νται αναλυτικά στο τεύχος της 
Προκήρυξης. 

Β. Όροι για την παραλαβή των 
τευχών του διαγωνισμού: 
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να παραλαμβάνουν τα τεύχη 
από τα γραφεία της Υπηρεσίας 
που διεξάγει τον διαγωνισμό με 
την καταβολή του ποσού των 25 
€,  μέχρι τις 09-01-2015. Οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να πα-
ραλάβουν και ταχυδρομικώς τα 
στοιχεία του διαγωνισμού που 
διατίθενται, κατόπιν συνεννόη-
σης με την υπηρεσία σχετικά με 
τον τρόπο καταβολής της δαπά-
νης αναπαραγωγής και αποστο-
λής. Η Υπηρεσία παραδίδει τα 
τεύχη διαγωνισμού στα Γραφεία 
της, στην ταχυδρομική υπηρε-
σία της επιλογής του ενδιαφε-
ρομένου, χωρίς να φέρει ευθύνη 
για την έγκαιρη άφιξή τους.
2. Προθεσμία υποβολής προ-
σφορών είναι η Παρασκευή 19-

01-2015 και ώρα 10:00π.μ., κατά 
την οποία θα ανοιχτούν οι προ-
σφορές σε δημόσια συνεδρίαση 
της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα 
έντυπα των προσφορών πρέπει 
να είναι συνταγμένα στην ελλη-
νική γλώσσα. 
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος 
προσφορών τουλάχιστον 7 μή-
νες. 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές 
(κατά την Οδηγία 89/665 και το 
ν.2522/97), κατατίθενται στην 
αρχή που διεξάγει το διαγωνι-
σμό, από την οποία μπορούν 
επίσης να ληφθούν σχετικές 
πληροφορίες, ήτοι:

Φορέας αρμόδιος για τις δι-
αδικασίες προσφυγής  
 
Επίσημη επωνυμία: ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-
ΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
 
 Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΛΑ-
ΤΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 
 
 Πόλη: ΤΡΙΠΟΛΗ 
Ταχ. κώδικας: 22 100 
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
 e-mail:  
Τηλ.:   +30 2713601151
Διεύθυνση διαδικτύου (URL): 
Φαξ:    +30 2713601153

Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την την 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ.  Απεστάλη για 
δημοσίευση στην ΕΕΕΚ την 11-
11-2014  (2014 - 149436)

ΤΡΙΠΟΛΗ  11 - 11 - 2014
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Κώλυσαν τον Υπουργό στον τοίχο οι μαθητές του 2ου ΓΕΛ Άργους

Ρωτώντας παίρνει βόλτες το μυαλό σου το αργό
Αξιότιμε κε Υπουργέ Παιδείας.
Έχουν κιόλας περάσει 20 μέρες από την απο-
στολή της πρώτης μας επιστολής προς εσάς 
και ακόμη δεν έχουμε λάβει απάντηση στα 
ερωτήματα που σας είχαμε θέσει. Γνωρίζου-
με βέβαια το φόρτο εργασίας σας και τις πο-
λύπλευρες ασχολίες σας, είχαμε ωστόσο την 
ελπίδα ότι στα αγωνιώδη ερωτήματα που μας 
απασχολούν θα λαμβάναμε κάποια απάντη-
ση, Γνωρίζουμε επιπλέον ότι η απάντηση στα 
ερωτήματά μας δεν είναι εύκολη, αφού θα 
πρέπει να συνοδεύεται και από την εκπόνη-
ση σχετικών νόμων  ή  και άλλων υπουργικών 
αποφάσεων που να επιλύουν τα προβλήματα.
Θέλουμε να δηλώσουμε ότι  είμαστε ικανο-
ποιημένοι για το γεγονός ότι το υπουργείο σε 
συνεργασία με τον «Διόφαντο» εκπλήρωσε 
την υπόσχεσή του για την διανομή των ελλει-
πόντων βιβλίων στο καθορισμένο χρονικό δι-
άστημα – μάλλον το πιο εύκολο και ανώδυνο 
ζήτημα από όσα είχαμε θέσει- αλλά τα θεμελι-
ώδη ερωτήματά μας παραμένουν:
Μετά  από τις τελευταίες παρεμβάσεις των 
«σοφών» του ΙΕΠ –  καθυστερημένα ωστόσο  
-  η ύλη σε κάποια μαθήματα μειώθηκε . Η 
μείωση αυτή όμως είναι  αμελητέα , συνεχίζει 
να είναι υπέρογκη και η μείωση αυτή δεν έχει 
απτά αποτελέσματα στην μαθησιακή διαδικα-

σία. Για παράδειγμα σε κάποια μαθήματα ( πχ 
Γεωμετρία ) στο σχολείο μας ήδη διδάχθηκαν 
ενότητες που στην αρχή ήταν στην διδακτέα- 
εξεταστέα ύλη αλλά στη  συνέχεια αφαιρέ-
θηκαν από την εξεταστέα ύλη. Πώς μπορούν 
όμως να αναπληρωθούν οι άσκοπα ξοδεμέ-
νες - χαμένες  ώρες διδασκαλίας  Μήπως με 
επιτάχυνση του ρυθμού διδασκαλίας που θα 
καταστήσει ακόμη πιο δύσκολη την αφομοίω-
ση και εμπέδωση της ύλης; ΝΑ, γιατί αγαπητέ 
κε Υπουργέ κάναμε λόγο περί ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗ-
ΤΑΣ στην προηγούμενη επιστολή  μας.
Μακάρι  όμως τα προβλήματά μας   να εξα-
ντλούνταν  σε όσα σας εκθέσαμε παραπάνω. 
Σε ένα χρόνο από τώρα, εμείς οι μαθητές της 
Β΄ Λυκείου θα κληθούμε να λάβουμε μέρος 
στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Γνωρίζουμε ότι 
οι πιο πάνω εξετάσεις δεν είναι το Α και το Ω 
στη ζωή μας , αλλά τόσο για εμάς όσο και για 
τις οικογένειές μας που  ξοδεύουν πολλά χρή-
ματα από τον οικογενειακό προυπολογισμό 
- (το αναπόφευκτο φροντιστήριο που λέγα-
με) –κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή μας, το 
μέλλον μας. Και εμείς βαδίζουμε στα τυφλά. Η 
ύλη της Γ’ Λυκείου σύμφωνα με ενδείξεις που 
έχουμε από το πρόγραμμα Σπουδών, (εμβά-
θυνση μαθημάτων ονομάζεται) , φαίνεται ότι 
θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη και απαιτητική σε 

σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός 
που οδηγεί στην στείρα απομνημόνευση. Και 
πέραν της προχειρότητας για την οποία πάλι 
λέμε, πιστεύετε  στ΄ αλήθεια  πως μ΄ αυτόν τον 
τρόπο το εκπαιδευτικό μας σύστημα γεννά  
πολίτες υπεύθυνους και με ίσα δικαιώματα 
όπως οφείλει;
Περαιτέρω αγωνιούμε για την εισαγωγή μας 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν έχει ανα-
κοινωθεί τίποτα ακόμη για την αντιστοιχία 
πεδίων- σχολών με αποτέλεσμα πολλοί συμ-
μαθητές μας να  επιλέγουν κατεύθυνση πρό-
χειρα και αποσπασματικά και πολλές φορές 
ίσως λανθασμένα. Τέλος οι συντελεστές βα-
ρύτητας , ακόμα άγνωστοι, συμπληρώνουν 
τον εφιάλτη των ερωτημάτων μας. 
         Φαίνεται δηλαδή ότι για τους «σοφούς 
« που αναφέραμε πιο πάνω,  ζητήματα όπως 
άγχος, αγωνίες, όνειρα, φόβος, και καταρρα-
κωμένος – τσαλακωμένος ψυχισμός, τους 
είναι παντελώς άγνωστα.  Αναρωτηθήκαμε 
στην προηγούμενη επιστολή μας φωναχτά 
: «έχουν παιδιά στην ηλικία μας ή βαδίζουν 
μόνο με την επιστημοσύνη τους» ; Επισημά-
ναμε την προχειρότητα και την ανοργανωσιά 
του όλου εγχειρήματος.

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ.

Είμαστε μαθητές και μαθήτριες ενός δημόσι-
ου επαρχιακού σχολείου και καταλαβαίνουμε 
τις δυσκολίες και την αβεβαιότητα στην οποία 
έχει περιέλθει η πατρίδα μας. Κομμάτι της 
ζωής είναι  και η παιδεία, το πιο ελπιδοφόρο 
μάλλον. Είμαστε υπέρμαχοι και υπερασπιστές 
του διαλόγου και της ειρηνικής και διαλογι-
κής συζήτησης για την επίλυση των όποιων 
προβλημάτων. Δεν μας αγγίζουν πράξεις ,(π.χ 
καταλήψεις σχολείων), που θέλουν να μειώ-
σουν την αξία του δημόσιου σχολείου, είμα-
στε αντίθετοι στην χρήση βίας οποιασδήποτε 
μορφής. Δεν χρειαζόμαστε εκμεταλλευτές  ή 
μεσολαβητές του αγώνα μας.
ΖΗΤΑΜΕ απαντήσεις στα ερωτήματά μας, εκ-
φράζουμε τις ανησυχίες, τις αγωνίες μας και 
τους φόβους μας για το άγνωστο αύριο. Βα-
ρεθήκαμε να αποτελούμε πειραματόζωα κά-
ποιων που αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς.
Κλείνοντας επιθυμούμε να εκφράσουμε τις 
ευχαριστίες μας για την διάθεση του  πολύτι-
μου χρόνου σας και ευελπιστούμε ότι θα επι-
κοινωνήσετε άμεσα ή έμμεσα μαζί μας για την 
επίλυση των προβλημάτων μας.

Άργος, 5 Νοεμβρίου 2014 
Με εκτίμηση

 Οι μαθήτριες και οι μαθητές της Β’  Λυκεί-
ου του 2ου ΓΕΛ Άργους.
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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 στο Harvard
«Ένα ταξίδι στη σελήνη: Τα Αληθή Διη-
γήματα του Λουκιανού και το ουτοπι-
κό μυθιστόρημα στην Αρχαιοελληνική 
Γραμματεία» είναι ο τίτλος της διάλεξης 
που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 
19 Νοεμβρίου και ώρα 7.00 μ.μ. στο 
Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου Harvard στο Ναύπλιον (Αί-
θουσα διαλέξεων «Οικογενείας Νίκου 
Μαζαράκη»). 
Η Αριστούλα Γεωργιάδου, Αναπληρώ-
τρια Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλο-
λογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, θα 
εγκαινιάσει την εφετινή σειρά διαλέξε-
ων και εκδηλώσεων με γενικό τίτλο «Η 
Φαντασία στην Επιστήμη και την Τέχνη».
Προσκεκλημένη συνομιλήτρια θα είναι 
η Κατερίνα Οικονομοπούλου, Λέκτορας 
του Τμήματος Φιλολογίας του ιδίου Πα-
νεπιστημίου. 
Στη διοργάνωση της σειράς διαλέξεων 
το Κέντρο συνεργάζεται και εφέτος με 
τους Δήμους Ναυπλιέων, Άργους - Μυ-
κηνών, Ερμιονίδος και Επιδαύρου. Οι 
ομιλητές προέρχονται, μεταξύ άλλων, 
από την Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, τον 
Σύλλογο Αποφοίτων του Πανεπιστημί-
ου Harvard στην Ελλάδακαι το Τμήμα 
Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου Πελοποννήσου.

Σεμινάριο ΚΕΕΠΕΟ
Tο ΚΕΕΠΕΟ σε συνεργασία με τη Διεύ-
θυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηρι-
οτήτων οργανώνει σήμερα και στις 18 
Νοεμβρίου, Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για 
Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης, βασισμένο στο ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα-υλικό, αγωγής Υγείας «Ξέρω τι 
Ζητάω». Το πρόγραμμα έχει την έγκρι-
ση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και 
απευθύνεται σε έφηβους μαθητές.
Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, έχει διάρ-
κεια συνολικά 14ώρες είναι βιωματικό 
και για αυτό ο αριθμός των συμμετεχό-
ντων θα είναι 18-20 άτομα.
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου  4:30μ.μ.-9:00μ.μ.
Τρίτη 18 Νοεμβρίου       4.30μ.μ.- 9:00μ.μ.
Πραγματοποιείται στο χώρο του Κέ-
ντρου Πρόληψης (Κοφινιώτου 20, Άρ-
γος). Θα συντονίσουν η Μπαβέλλα 
Αγγελική, Ψυχολόγος και η Ιωάννα Καβ-
βεζού, Κοινωνική Λειτουργός.

Παρουσίαση 
του βιβλίου Μαϊλη
Η Τομεακή Επιτροπή Αργολίδας του 
ΚΚΕ, διοργανώνει εκδήλωση - παρου-
σίαση του βιβλίου του Μάκη Μαϊλη με 
τίτλο «Το αστικό πολιτικό σύστημα στην 
Ελλάδα από το 1950 έως το 1967». Η εκ-
δήλωση θα γίνει την Κυριακή στις 7μμ, 
στο Πνευματικό Κέντρο της Νέας Κίου.

Λειτουργία δασκάλων 
στον Αγ. Προκόπιο
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθ-
μιας  Εκπαίδευσης Αργολίδας συνεχί-
ζοντας μια παράδοση ετών του πρώην 
Συλλόγου Δασκάλων & Νηπιαγωγών 
Άργους,  το πρωινό της  Κυριακής θα 
πραγματοποιήσει λειτουργία στον Ιερό 
Ναό του Αγ. Προκοπίου (πλησίον του 
αεροδρομίου Άργους), προς τιμή του  
Αγ. Κοσμά του Αιτωλού, προστάτη του 
Συλλόγου. Θα ακολουθήσει αρτοκλασία 
και κέρασμα του εκκλησιάσματος.

Οι Μήδειες 
του κόσμου
Δύο ακόμη παραστάσεις της 
Νέας Σκηνής του ΔΟΠΠΑΤ, με 
την θεατρική παράσταση «Οι 
Μήδειες του κόσμου» της Πά-
μελα Πράθερ , θα δοθούν στο 
Τριανόν αυτό το Σαββατοκύ-
ριακο στις 20:00 το βράδυ.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Παίζουν η Ραφαέλα Ευσταθί-
ου, Δήμητρα Κατσικίδη, Αν-
θούλα Οικονόμου, Ευαγγελία 
Παπασταθοπούλου, Ζίνα Χα-
τζηιωάννου.

«Ούλλα Χαλάλιν 
σου», 
στο Βουλευτικό
Το φωνητικό σύνολο του Δή-
μου Λάρνακας της Κύπρου, 
θα δώσει συναυλία την Πα-
ρασκευή στις 20:00 στο Βου-
λευτικό.
Η Χορωδία του Δήμου Λάρ-
νακας αποτελείται από 50 
χορωδούς που θα  παρουσι-
άσουν ένα ποικίλο πρόγραμ-
μα με γνωστά ελλαδίτικα και 
κυπριακά τραγούδια όπως 
«Ούλλα Χαλάλιν σου», «Πορ-
τοκάλια του Καραβά», «Χρυ-
σοπράσινο Φύλλο» και άλλα.
Την Χορωδία συνοδεύουν 
στο πιάνο η Αιμιλία Μιχαήλ 
και στο Ακορντεόν ο Γιαννά-
κης Τσερκέζος. Την χορωδία 
Διευθύνει ο Μαέστρος Αν-
δρέας Γερολέμου.

Εντυπωσίασε το νέο CD Αλέκου Βρέτου

K. on Top
Ο Αλέκος Βρέτος παρουσίασε το περασμένο Σάββατο στο Grand Café 
Kandinsky το νέου του CD “K on Top”. Πάντα η πρώτη παρουσίαση γίνεται 
στο Άργος, το τόπο του όπως και με το “Yunan” το 2004, όπως και με το 
“Mergin’” το 2009. Το αποτέλεσμα είναι μια εκρηκτική ατμόσφαιρα αποτε-
λούμενη από τον ρυθμό της ζωής. Τον ρυθμό που όλοι οι άνθρωποι έχουμε 
μέσα μας. Με αυτόν το τρόπο απελευθερώνετε και το κοινό, το οποίο ακο-
λουθεί μια φυσική διαδικασία και μία ευχάριστη βόλτα μαζί με την μουσική 
και τους μουσικούς που την δημιουργούν, παρά απέναντι από αυτούς. Το 
πρόγραμμα περιλάμβανε συνθέσεις κυρίως από το νέο CD του Αλέκου Βρέ-
του “K on Top”, το οποίο κυκλοφόρησε αλλά και παλιότερα κομμάτια. 
Στην εκδήλωση έπαιξαν: Αλέκος Βρέτος: Ούτι. Δημήτρης Σεβδαλής: Πιάνο. 
Δημήτρης Χριστόπουλος: Μπάσο. Δημήτρης Κλωνής: Τύμπανα. Guest: Λε-
ωνίδας Σαραντόπουλος: φλάουτο.
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ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  ΙΑΤΡΕΊΟ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ FRCS GLAGOW

Πρότυπο ιατρείο αρτηριακών φλεβικών παθήσεων, 
αγγειακή ενδαγγειακή χειρουργική

laser-σκληροθεραπεία φλεβών ευρυαγγειών 

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

Πέμπτη 5-9μμ κατόπιν ραντεβού

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

Όμορφη πόρτα
Νίκος Αντωνόπουλος

Η σύζυγος του Πρωθυπουργού στις Μυκήνες

Τον Αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών 
και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου 
επισκέφθηκε το προηγούμενο Σάββατο 
η σύζυγος του Πρωθυπουργού Γεωργία 
Κρητικού.
Η κα Κρητικού συνοδευόταν από την 
Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολι-

τισμού Λίνα Μενδώνη, την Προϊσταμένη 
της Εφορίας Αρχαιοτήτων Άλκηστη Πα-
παδημητρίου, αλλά και από τη δημοσι-
ογράφο και συνεργάτη του Υπουργείου 
Πολιτισμού Άννα Παναγιωταρέα. Σχετικά 
με την επίσκεψη αυτή δεν ανακοινώθηκε 
τίποτα επισήμως. 

Νέες μπασκέτες στο Κλειστό Ερμιόνης
Σύντομα θα τοποθετηθεί ο συνθετικός 
χλοοτάπητας στο γήπεδο ποδοσφαίρου 
Ηλιοκάστρου», όπως ανακοινώθηκε από 
το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ερμιόνης 
«Γεώργιος & Ευαγγελία Μπουρναράκη». 
Να σημειωθεί ότι η συμβατική υποχρέω-
ση του αναδόχου είναι να παραδοθεί το 

έργο μέχρι τις 31-3-2015.

Επίσης, αντικαταστάθηκαν ήδη οι παλιές 

μπασκέτες του Κλειστού Γυμναστηρίου 

Ερμιόνης με νέες μπασκέτες οροφής και 

τοποθετήθηκαν προστατευτικά πλαίσια 

για την ασφάλεια των αθλητών. 

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ

Συναυλία Στάθης Δρογώσης – 
Οδυσσέας Τσάκαλος 

Το Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού Δί-
εσις, Άργους στον υπέροχο χώρο του 
ωδείου ΔΙΕΣΙΣ στην οδό Αγγελή Μπό-
μπου και Μυστακοπούλου καλωσορίζει 
το φετινό χειμώνα με την πρώτη συ-
ναυλία που οργανώνει το Σάββατο 15 
Νοεμβρίου 2014, στις 9.30 μμ,  με τον 
Στάθη Δρογώση και τον Οδυσσέα Τσά-
καλο.
Μια απρόσμενα ευχάριστη συνεργασία 
που υπόσχεται να μας χαρίσει μοναδι-
κές στιγμές!
Πιάνο και τύμπανα αντικριστά...
Δύο δημιουργοί σε ένα ασυνήθιστο 
ντουέτο, ο Στάθης Δρογώσης(πιάνο-
τραγούδι) και ο Οδυσσέας Τσάκαλος 
(τύμπανα-κιθάρα-τραγούδι) σε ένα 
πρόγραμμα που περιέχει γνωστά τρα-
γούδια τους που έχουν αγαπηθεί από 
το κοινό (θα περάσουν οι μέρες, βια-
στικό πουλί, μην το πεις πουθενά, πέ-
στο κι έγινε, σταδίου, δεν πειράζει) και 
τραγούδια άλλων που αγαπούν οι ίδιοι. 
Η πρώτη συναυλία του χειμώ-
να στο ΔΙΕΣΙΣ αναμένεται και θα 
αλλάξει τις συνήθειες της πόλης! 
Μη τη χάσετε! 
Είσοδος με μπύρα ή κρασί 10ευρώ. 
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαρία Παπα-
νικολάου



Π
ΕΜ

Π
ΤΗ

 1
3.

11
.2

01
4

Θα μπορούσε να είναι αστείοι, αν δεν ήταν 
επικίνδυνοι. Αναφορά σε εκείνα τα παιδάκια που 
βάφτισαν την καταστροφή «εμπρηστική παρέμβαση», 
που ονομάζουν τους τραμπουκισμούς «δυναμικές 
ενέργειες», που αποκαλούν τη Δημοκρατία «Χούντα», 
το νομικό πλαίσιο «κράτος καταστολής» και άλλα 
γελοία πλην όμως επικίνδυνα για την κοινωνική μας 
συμβίωση. Μιλάμε για εκείνους που μεγάλωσαν με                                                                                                                                    
«επαναστατικά» –τρομάρα μας!– προτάγματα 
και χρησιμοποιούν περίτεχνα ονόματα                                                                                                             
πυρήνας Εραστές της Ανομίας», «Μαύρες Κυριακές 
- Κόκκινες νύχτες» και πράσσειν άλογα.
 
Αυτά τα παιδιά είναι προϊόντα κάποιων κομπλεξικών 
της γενιάς της μεταπολίτευσης, εκείνων που τους 
ζάλισαν τ’ αυτιά ότι δεν πρέπει να μένουν στον καναπέ, 
αλλά να βγουν στους δρόμους. Και βεβαίως είναι 
κακό να μένει κάποιος στον καναπέ –αν μη τι άλλο για 
λόγους υγείας– αλλά κανείς δεν εξήγησε σ’ αυτά τα 
παιδιά τι πρέπει, και κυρίως 
τι δεν πρέπει να κάνουν σαν 
βγουν στους δρόμους. Δεν 
τους είπε κανείς, ότι μπορούν 
να φωνάζουν όσο λαχταράει 
η ψυχή τους αλλά όχι να 
κατεβάζουν βιτρίνες· ότι 
μπορούν να στέλνουν άρθρα 
ή επιστολές στα έντυπα, αλλά 
όχι να τα καίνε· ότι μπορούν 
να κάνουν αντιπαραθέσεις 
με όποιες λέξεις θέλουν, 
αλλά όχι με γιαούρτια, 
αυγά ή πέτρες. Αντιθέτως, 
αυτοί οι κομπλεξικοί κάθε 
λίγο και λιγάκι χάιδευαν 
τα αυτιά των επιγόνων 
τους. Τους δασκάλεψαν 
με τον δημόσιο λόγο τους 
ότι οι τραμπουκισμοί 
είναι «συμβολική βία» και 
αθώωναν τις πράξεις τους με 
ευφημισμούς περί «δίκαιης οργής».
 
Υπάρχουν κάποιοι που νιώθουν αδικημένοι γιατί δεν 
πρόλαβαν να κάνουν το Πολυτεχνείο και γι’ αυτό το 
έβαλαν αμέτι-μουχαμέτι να κάνουν «ένα, δύο, τρία, 
πολλά Πολυτεχνεία». Υπάρχει και ο εσμός όλων αυτών 
των αγράμματων, που το παίζουν Αριστεροί, και δεν 
μπορούν να ξεχωρίσουν την κατάληψη στον καιρό 
της χούντας, από τους τραμπουκισμούς σε εποχή 
Δημοκρατίας. Είναι όλοι οι «Πονηροί Πολιτευτές» που 
περιφέρουν τις γκρίζες αλογοουρές και τα ξεκομμένα 
μαρξιστικά τσιτάτα στα μπαρ, μπας και χαραμίσει 
καμιά φοιτητριούλα τον νεανικό της ενθουσιασμό. 
 
Μ’ όποιον δάσκαλο καθίσεις τέτοια γράμματα θα 
μάθεις, λέει ο ελληνικός λαός, και δυστυχώς νέα 
παιδιά «έμαθαν» από τους πιο κομπλεξικούς κι 
αγράμματους, κάποιους που έκαναν επάγγελμα 
την «τζάμπα επανάσταση». Από εκείνους δηλαδή που 
ξεκοκάλισαν την παράδοση της Αριστεράς κι άφησαν 
πίσω τους νεκρά συνθήματα. Όπως επεσήμανε 

παλιότερα και ο καθηγητής κ. Γιάννης Βούλγαρης 
(στο βιβλίο του «Η Μοιραία Πενταετία», εκδ. Πόλις) 
«Αυτό που σήμερα θεωρείται ευρύτερη ιδεολογική 
επιρροή ή συνεχιζόμενη ηγεμονία της “Αριστεράς” 
είναι ποιοτικά διαφορετικό και περιέχει μια ριζική 
ασυνέχεια: την αποκοπή από το ιστορικό πλαίσιο 
της αριστερής ταυτότητας... Η “Αριστερά” έχει 
μετατραπεί σε εξάρτημα του λόγου της, σε εκφωνητή 
των κλισέ που ιστορικά αυτή παρήγαγε, αλλά που 
σήμερα τον διαχειρίζονται άλλοι με μεγαλύτερη 
μάλλον αποτελεσματικότητα... Αυτό που πραγματικά 
συμβαίνει» συνεχίζει ο κ. Βούλγαρης, «είναι ότι 
η κοινωνία (στην περίπτωσή μας και τα λούμπεν 
στοιχεία της) “κρύβεται” πίσω από τα παραδοσιακά 
αριστερά κλισέ για να εξορθολογίσει και να 
νομιμοποιήσει επιλογές στασιμότητας... Η Αριστερά 
έχει απλώς αυτοπαγιδευτεί στην ψευδαίσθηση 
επιρροής που της δημιουργεί η συχνή χρήση των 
παλαιών ένδοξων λέξεων. Δεν καταλαβαίνει ότι 

“γυμνά ονόματα κρατάμε” και ότι η αναγέννηση της 
αριστερής πολιτικής προϋποθέτει την αποδέσμευση 
από τα κλισέ της».
 
Τα είπα όλ’ αυτά κι όποιος μπορεί, ας τα αρνηθεί, (αν 
τα αρνηθείτε και καλά θα κάνετε να το σκεφτείτε δυο 
φορές πριν αρχίσετε να διαφωνείτε μαζί μου, γιατί έχω 
επιχειρήματα για όσα λέω,) για να επιβεβαιώσω αυτά 
που σας έχω πει αρκετές φορές στο παρελθόν: Δεν 
υπάρχει πετυχημένη επανάσταση! Όλες αποτυχημένες 
είναι! Και ο λόγος είναι απλός: Σε μια επανάσταση 
τα πάντα εξαρτώνται απ’ τον ηγέτη, που ορίζει την 
γραμμή και κρατάει το τιμόνι. Είναι ο ηγέτης σωστός; 
Μπορεί να επιβληθεί στους άλλους; Αν ισχύουν αυτά 
τα δύο, καλά θα πάνε τα πράματα. Πόσο θα ζήσει 
ο ηγέτης όμως; Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Μήπως 
ανατραπεί από κάποιον άλλον (φιλόδοξο φελλό); Ούτε 
και σ’ αυτό υπάρχει απάντηση. Τότε πού πάμε; Γιατί 
επαναστατούμε; Για μία από τα ίδια; Ή μήπως για 
μία από τα ίδια με μεγάλη δόση από χειρότερα; Τις 
απαντήσεις τις έχει το μέλλον, όπως λέμε συχνά, 

εμείς μόνο ερωτήσεις υποβάλλουμε τώρα.

Ποιος μπορεί να αρνηθεί την ομορφιά και την 
πανανθρώπινη αξία που περικλείεται στο σύνθημα 
της Γαλλικής Επανάστασης;

liberté-égalité-fraternité
Ποιος θα το αρνηθεί; Εξετάστε τώρα και που 
κατέληξαν. Στο να δουλεύει η γκιλοτίνα μέρα-νύχτα 
στο Παρίσι, στην οδό του Βlamandeau και αλλού και 
να καρατομήσουν,  εκτός από μοδιστρούλες, που 
κατηγορήθηκαν ότι έραβαν τα ρούχα των ευγενών, 
που ήταν οι μόνοι που φόραγαν τότε καινούρια ρούχα, 
όλοι οι άλλοι φόραγαν είτε αποφόρια είτε τσουβάλια, 
και τον μεγάλο Λαβουαζιέ, τον μεγαλύτερο χημικό που 
είχε υπάρξει. Και το παράξενο ήταν ότι ο Λαβουαζιέ 
δούλευε σε επιστημονική επιτροπή της επανάστασης. 
Ήταν δικός τους, μ’ άλλα λόγια. Σφάλμα, θα μου πείτε. 
Συμφωνώ, αλλά, αν γίνονται τόσο μεγάλα σφάλματα, 
μήπως τα καλά εξουδετερώνονται; Η απάντηση δική 
σας. 

Ας ξεχάσουμε επιτέλους τις επαναστάσεις κι ας 
σοβαρευτούμε. Επανάσταση σημαίνει μάχη, πόλεμο, 
απώλειες, αίμα και για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, 
σήμερα δεν βλέπω κανέναν διατεθειμένο να ματώσει, 
εκτός από κάποιους ανεγκέφαλους ρομαντικούς. Θα 
μου πείτε ότι χρησιμοποιώ σκληρή γλώσσα και θα 
απαντήσω: Καλύτερα σκληρή γλώσσα τώρα, παρά 
σκληρές γκλομπιές (στην καλύτερη περίπτωση,) 
ή σκληρές σφαίρες αργότερα. Δεν συμφωνείτε; 
Και δεν το βαφτίζω «κράτος καταστολής», όπως 
θα το έλεγαν οι «ανεγκέφαλοι προοδευτικοί», αλλά 
«κράτος προστασίας». Όταν τα άτακτα παιδάκια μου 
κατεβάζουν την βιτρίνα, το κράτος έχει υποχρέωση 
να με προστατεύσει. Εν τάξει, το άκουσα κι αυτό 
και συμφωνώ 100%! Η προστασία του κράτους 
προς τους πολίτες του πρέπει να επεκτείνεται και σε 
άλλους τομείς, που τώρα τους έχουμε αφήσει στην 
τύχη και στον… πατριωτισμό των Ελλήνων, αλλά δεν 
ισχυρίστηκα ποτέ ότι ζούμε στην Ιδεώδη Πολιτεία. Άσε 
που αυτά που έγραψε ο Πλάτωνας στο ομώνυμο έργο 
του χαρακτηρίστηκαν από πολλούς ως ουτοπία.

Υποστηρίζω με έμφαση ότι κάποιος πρέπει, με τον ένα 
ή τον άλλον τρόπο, να τους μαζέψει. Για να μην έχουμε 
μια τόσο δυσάρεστη πρωτοπορία στον πολιτισμένο 
κόσμο, αν θέλουμε να ανήκουμε στον πολιτισμένο 
κόσμο. Ας αφήσουμε τους «ταλιμπανισμούς» για τους 
Αφγανούς.

Πρέπει να τονίσω ότι δεν θα αρνηθώ ποτέ μια σωστή 
επανάσταση, κάτω από εμπνευσμένη ηγεσία, με 
λογικά ζητούμενα. Αν χρειαζόταν, θα εντασσόμουν 
πρώτη σε τέτοιο εγχείρημα. Με λογική και ανθρωπιά!

Η φίλη σας 
Αθηνά

16
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Σύμφωνα με την Ελληνική Μυθολο-
γία, όταν ο Ηρακλής ήταν οκτώ μη-
νών η Ήρα έστειλε δύο τεράστιους 
δράκοντες στο κρεβάτι του για να 
τον σκοτώσουν. Η Αλκμήνη άρχισε 
να φωνάζει και να καλεί τον Αμφι-
τρύωνα, αλλά ο Ηρακλής σηκώθηκε 
και αρπάζοντας ένα δράκο σε κάθε 
χέρι τους σκότωσε. Ο Φερεκύδης 
αναφέρει ότι τους δράκοντες έβα-
λε ο Αμφιτρύων θέλοντας να μάθει 
ποιό από τα δύο παιδιά ήταν δικό 
του. Επειδή ο Ιφικλής το έβαλε στα 
πόδια, ενώ ο Ηρακλής υπέστη με 
ηρωϊσμό την επίθεση, κατάλαβε ότι 
ο Ιφικλής γεννήθηκε από αυτόν!..
 ΜΕΣΑ στην Εισαγωγή του έργου 
για τον Ηρακλή, της «Ελληνικής Μυ-
θολογίας» της Εκδοτικής Αθηνών, 
που έγραψε ο πανεπιστημιακός 
μας δάσκαλος Ι. Θ. Κακριδής για τον 
Ηρακλή, μεταξύ άλλων αναφέρει τα 
εξής:
«Στον τόμο αυτό περιέχονται τα μυ-
θολογήματα που πλάστηκαν για τον 
Ηρακλή και για δύο από τις μεγα-
λύτερες εκστρατείες των Ελλήνων: 
των Αργοναυτών στην Κολχίδα και 
των Αργείων βασι λιάδων στη Θήβα· 
για τήν πιο ξακουστή, των Αχαιών 
στην Τροία, γίνεται λόγος σε ολό-
κληρο τον πέμπτο τόμο αυτού του 
έργου.
Ο Ηρακλής είναι ηρωική μορφή, 
κυρίαρχη στην ελληνική μυθολογία. 
Η παράδοση τον συνδέει με το Άρ-
γος και τη Θήβα, όπου γεννήθηκε, 
χώροι στους οποίους θα πρέπει να 
δημιουργήθηκε κά ποτε ως τοπικός 
ήρωας. Ωστόσο με τους άθλους και 
τις πράξεις του ξεπέρασε τα όρια 
της τοπικής του παράδοσης και 
αναδείχθηκε ήρωας πανελλήνιος.  
Έτσι, δεν μπορεί να περιοριστεί σε 
έναν συγκεκριμένο μυθολογικό 
κύκλο. Παράλληλα με τους άθλους 
που εξετέλεσε μόνος του, επιχεί-
ρησε και μεγάλες εκστρατείες, κυ-
ρίευσε μάλιστα πρώτος αυτός την 
Τροία. Είναι ο μόνος ήρωας που 
όταν πεθαίνει αξιώνεται να ανεβεί 
στον Όλυμπο και να παντρευτεί μια 
θεά, την Ήβη, για να ζήσει αθάνα-
τος και αγέραστος ανάμεσα στους 
Ολύμπιους. Οι άλλοι μεγάλοι, αγα-
πημένοι των θεών ήρωες, όπως ο 
Ορφέας, ο Κάδμος, ο Αχιλλέας, ο Δι-
ομήδης, ζουν στα Ηλύσια Πεδία, και 
αυτοί αθάνατοι και αγέραστοι, όχι 
όμως άξιοι να πατήσουν το κατώφλι 
του Ολύμπου. Είναι εύλογο λοιπόν 
που οι παραδόσεις για τη ζωή και 
το έργο του Ηρακλή παίρνουν μια 
ιδιαίτερη θέση στο έρ γο αυτό, χω-
ριστά από τις τοπικές παραδόσεις 
των άλλων ηρώων και πριν από τις 
πανελλήνιες εκ στρατείες.
Στον Ηρακλή αντιμετωπίζουμε ένα 
κάπως πα ράξενο πρόβλημα σχετι-
κά με το όνομα του: Ηρα κλής είναι 
της Ήρας το κλέος, η δόξα. Αν όμως 
είναι ένας ήρωας που μίσησε η Ήρα, 
αυτός είναι ο Ηρακλής τον κυνήγη-
σε πριν ακόμη γεννηθεί, τον κυνή-
γησε μωρό, τον κυνήγησε σε όλη 

του τη ζωή ως το θάνατο του. Ποιος 
το σκέφτηκε να δώσει αυτό το αταί-
ριαστο όνομα στον Θηβαίο ήρωα; 
Ή, αν το όνομα του είναι πιο παλιό 
από την έχθρα που του είχε η Ήρα, 
γιατί να μη βάλουν κάποιον άλλο 
θεό να τον καταδιώκει, ώστε να μη 
δημιουργηθεί η αντινομία αυτή;
Και μια δεύτερη αντινομία στη ζωή 
του Ηρακλή: Από τη μια είναι ο με-
γάλος, δωρικός στην αρχή, εθνικός 
έπειτα ήρωας, από τους Έλληνες 
όλους τιμημένος για την παλικαριά 
του που γύ ρισε τον κόσμο όλο, για 
να τον εξημερώσει, λυτρώνοντας 
τον από αγριανθρώπους, θεριά, 
αγρίμια και τέρατα  που με λιγο-

στούς συντρόφους πάτησε δυο 
μεγάλες πολιτείες, την Πύλο και την 
Τροία, σε λίγες μέσα μέρες· που τόλ-
μησε να τα βάλει με θεούς, την Ήρα, 
τον Απόλλωνα και τον Πλούτωνα· 
που το βάσταξε η καρδιά του να κα-
τεβεί στον Κάτω Κόσμο.
Έναν τέτοιον ήρωα ήταν φυσικό να 
τον οι κειοποιηθεί η φιλοσοφία: ο 
σοφιστής Πρόδικος τον έβαλε να 
προτιμάει τον ανηφορικό δρόμο 
της αρετής από τον εύκολο της κα-
κίας, οι Πυθα γόρειοι τον πρόβαλαν 
ως το πρότυπο της αρετής και της 
καρτερίας, οι Κυνικοί τον έκαμαν 
αρχηγέ -τη τους. «Ο ασκητικός ήρω-
ας, που έκαμε τους άθλους για να 
δουλέψει τη βαριά σάρκα του και ν’ 
αλαφρώσει από την ύλη και να γίνει 
Θεός. Η εσωτερική αυτή σημασία 
του μύθου με κατέχει όλον και στέ-
κεται μπροστά μου ως ανώτατον 
υπό δειγμα αρετής.» (Νίκος Καζα-
ντζάκης).
Σωστά! Πώς όμως συμβιβάζεται ο 
Ηρακλής αυ τός με τον Ηρακλή της 
κωμωδίας; Ο Ηρακλής εδώ είναι μια 
έντονα κωμική μορφή, με μεγάλη 
σωματική δύναμη, όχι πολύ έξυ-
πνος, φαγάς αχόρταγος, πότης αξε-

δίψαστος, γυναικάς... Ποιος είναι ο 
πρωταρχικός Ηρακλής; Το κωμικό 
πρόσω πο που μας δίνει η κωμωδία 
ή ο τρανός ήρωας της υπόλοιπης 
παράδοσης; Και είναι σωστή η γνώ-
μη πως ο πυρήνας του μύθου είναι 
ινδοευρω παϊκός και σέρνει από πα-
νάρχαια χρόνια;
«Τις Πλαγκτές Πέτρες, τους Ταξιδό-
βραχους, ένα μόνο καράβι μπόρεσε 
να τους περάσει, η Αρ γώ, που την 
έχουμε όλοι στο στόμα μας» — πο-
ντοπόρος νηϋς Αργώ πάσι μέλουσα. 
Οι λίγες αυτές λέξεις του Ομήρου 
αποτελούν τη μοναδική μαρτυρία 
για μια εποποιία που ανήκε στο 
ρεπερτόριο των αοιδών γύρω στα 

700 π.Χ. και 
ιστορούσε το 
ταξίδι των Αρ-
γοναυτών στην 
Κολχίδα.
Σύμφωνα με 
το γενεαλογι-
κό διάγραμ-
μα που είχαν 
καταρτίσει οι 
αοιδοί της Ιω-
νίας, για να βά-
λουν τάξη στον 
μυθικό κόσμο 
των Ελλήνων, 
οι ήρωες που 
ταξιδεύουν με 
την Αργώ είναι 
μια γε νιά προ-
γενέστεροι από 
αυτούς που 
εκστρατεύ ουν 
στην Τροία. 
Έτσι, του Αχιλ-
λέα ο πατέρας, 
ο Πηλέας, ανή-
κει στους Αρ-

γοναύτες, το ίδιο του Οδυσσέα ο 
Λαέρτης, του Αίαντα ο Τελαμώνας, 
του Ευμήλου ο Άδμητος.
Ο μύθος των Αργοναυτών δεν 
υπάρχει αμφιβο λία πως απηχεί την 
εξόρμηση των Ελλήνων στους προ-
ηγούμενους αιώνες να αποικίσουν 
τα παράλια της Μαύρης Θάλασ-
σας ως το μυχό της. Όποιος όμως 
θα δοκίμαζε από τις περιγραφές 
του Πινδάρου και του Απολλώνιου 
να βγάλει εξακριβωμένα ιστορικά 
στοιχεία, θα έπαιρνε κακό δρόμο· 
γιατί τον ιστορικό πυρήνα της εκ-
στρατείας ήρθαν από την αρχή να 
τον αλλοιώσουν και να τον πλουτί-
σουν με φανταστικά επεισόδια οι 
επίνοιες των ποιητών.
Άφθονες αφορμές γι’ αυτές, τους 
έδιναν οι περιγραφές των ναυτικών 
και των εμπόρων από τα μακρινά 
τους ταξίδια, όπου ήταν φυσικό οι 
κίνδυνοι να μεγαλοποιούνται και το 
μυστήριο της θά λασσας, μέσα στην 
άφεγγη ή και στην κακοφωτι σμένη 
από το φεγγάρι νύχτα, να γεννά 
βράχους θεόρατους που ταξιδεύ-
ουν ή που χτυπιούνται με ταξύ τους, 
ακόμα θεριά και τέρατα. Στις περι-
γραφές αυτές πρέπει να χρωστά ο 

αργοναυτικός μύ θος τις Συμπληγά-
δες, τις Πλαγκτές Πέτρες, τη Σκύλλα 
και τη Χάρυβδη, τις Σειρήνες.
Και μια δεύτερη πηγή πλούτισε το 
υλικό της Αργοναυτικής Εκστρατεί-
ας: το παραμύθι. Από παραμύθια 
είναι δανεισμένο το θέμα της ανα-
ζήτησης στα μακρινά ξένα ενός θη-
σαυρού που τον φυλάει ένας δρά-
κος. Και ένα άλλο παραμυθικό θέμα 
λανθάνει στην παράδοση της Αρ-
γοναυτικής Εκστρατείας: Είναι μια 
παραλλαγή απλωμένη σε όλο τον 
κόσμο, γνωστή και στην Ελλάδα: 
Ένα παλικάρι κινάει να καταχτήσει 
ένα θησαυρό, ή και την Πεντάμορ-
φη του κόσμου· τον συνοδεύουν 
πιστοί σύντροφοι με θαυμαστές 
ικανότητες, ο ένας μπορεί και βλέ-
πει, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στο 
καμπαναριό ψηλά μιας εκκλησίας, 
έναν ψύλλο που χασμουριέται, δι-
απιστώνει μάλιστα πως ένα από τα 
δόντια του είναι κούφιο  ο άλλος βά-
ζει το αυτί του στη γη και ακούει τι 
γίνεται στην άλλη άκρη του κόσμου, 
ο άλλος τρέχει πάνω από τη θά-
λασσα, χωρίς να βουλιάζει, ο άλλος 
άλλα. Με τη βοήθεια των συντρό-
φων του το παλικάρι κατα φέρνει να 
ξεπεράσει τους κινδύνους που τους 
απειλούν και να βγει νικητής στους 
άθλους που του επιβάλλει ο κύριος 
του θησαυρού.
Ας δούμε τώρα τι ιστορούν οι πηγές 
μας για μερικούς από τους Αργο-
ναύτες: Ο Λυγκέας είχε τόσο δυνατά 
μάτια, ώστε να μπορεί να βλέπει διά 
λίθων και διά γης’ ο Περικλύμενος 
είχε το χάρι σμα να μεταμορφώνε-
ται σε όποιο ζώο ήθελε ο Εύφημος 
έτρεχε πάνω από τη θάλασσα τόσο 
ανά λαφρα, ώστε μόνο τις πατούσες 
του να νοτίζει ο Ζήτης και ο Κάλαϊς 
είχαν στα πόδια φτερά και μπορού-
σαν να πετούν.
Τη χτυπητή ομοιότητα ανάμεσα 
στους συντρό φους του Ιάσονα στην 
Αργοναυτική Εκστρατεία και στους 
συντρόφους του παλικαριού στο 
παραμύθι, την πρόσεξε πριν από 
χρόνια ένας Ελβετός φιλόλογος, 
για να καταλήξει στο πολύ πιθανό 
συμπέρασμα πως η παράδοση της 
Αργοναυτικής Εκστρατείας ξεκίνη-
σε αρχικά από ένα παραμύθι, όπου 
ο ήρωας αν τα έβγαζε πέρα, αυτό το 
χρωστούσε στους συντρόφους του 
και μόνο.
Το κακό είναι πως με τη μορφή 
που πήρε αργότερα η παράδοση 
οι ήρωες με τις θαυμαστές ικανότη-
τες αχρηστεύονται, γιατί δεν είναι 
πια αυτοί που βοηθούν τον αρχηγό 
τους στην Κολχίδα να ξεπεράσει τις 
παγίδες που του στήνει ο Αιήτης-
τώρα είναι η Μήδεια, η κόρη του 
Αιήτη, που τον παραστέκει. Το θέμα 
της βασιλοπούλας που ερωτεύεται 
τον εχθρό και προδίδει και πατέρα 
και πατρίδα είναι πολύ αγαπητό 
στην αρχαία μυθολογία δεν έχουμε 
παρά να θυμηθούμε τον έρωτα της 
Αριάδνης για τον Θησέα στην Κρή-
τη και της Σκύλλας για τον Μίνωα 

στα Μέγαρα.
Βέβαια, για μια τόσο μεγάλη εκ-
στρατεία ήταν φυσική η απαίτηση 
να επιστρατευτεί όλος ο ηρωι κός 
κόσμος των χρόνων εκείνων, στην 
πραγματι κότητα όμως οι πολλοί 
ήρωες είχαν καταντήσει βάρος πε-
ριττό στον ποιητή που ιστορούσε 
την εκστρατεία, την ώρα που τώρα 
πια έφτανε ένα παλικάρι με καρδιά 
μόνο και τόσο όμορφο, ώστε να το 
αγαπήσει η βασιλοπούλα και να το 
βοηθήσει να πετύχει το σκοπό που 
το είχε φέρει στη μακρινή Κολχίδα.
Η εκστρατεία των Επτά Αργείων βα-
σιλιάδων στη Θήβα δεν έχει βέβαια 
τη σπουδαιότητα της τρωικής εδώ 
έχουμε να κάνουμε με μια περιορι-
σμένη τοπική σύρραξη, που δεν βα-
στάει πολύν καιρό και οι ήρωες που 
παίρνουν μέρος σ’ αυτή δεν είναι 
πολλοί. Ακόμα μικρότερη σημασία 
παρουσιάζεται να έχει η εκστρατεία 
των Επιγόνων, των γιων των Αργεί-
ων βασιλιάδων, δέκα χρόνια αργό-
τερα. Οπωσδήποτε, οι γιοι μπορού-
σαν να υπερηφανεύον ται πως είχαν 
κατορθώσει αυτό που δεν είχαν κα-
τορθώσει οι πατεράδες τους:
«Εμείς, καυκιόμαστε, στον πόλεμο 
περνούμε τους γονιούς μας, εμείς 
τη Θήβα την εφτάπορτη πατήσαμε, 
κι ας ήταν πιο λίγος ο στρατός που 
εφέραμε μπρος στα τρανά τειχιά 
της, γιατί είχαμε στο Δία τα θάρρη 
μας και στα θεϊκά σημάδια, όμως 
εκείνοι από την ίδια τους κακογνω-
μιά εχαθήκαν» (Δ 405 κ.ε).
Στο ψευδοιστορικό χρονοδιάγραμ-
μα του μυθικού κόσμου, η εκστρα-
τεία των Επτά παρουσιάζεται να γί-
νεται μια γενιά πριν από τον Τρωικό 
πόλεμο και η εκστρατεία των Επι-
γόνων λίγα χρόνια πριν από αυτόν. 
Έτσι, ο Τυδέας, ο Καπανέας και ο 
Μηκιστέας πολεμούν κάτω από τα 
τείχη της Θήβας, οι γιοι τους, ο Διο-
μήδης, ο Σθένελος και ο Ευρύαλος, 
παίρνουν μέρος και στην εκστρα-
τεία των Επιγόνων και στην Τρωική.
Μια και η Αργολίδα και η Βοιωτία 
γειτονεύουν, ήταν για τους παλαιό-
τερους ερευνητές το συμπέρασμα 
αυτονόητο πως στην παράδοση 
της εκστρατείας των Επτά λανθάνει 
η ανάμνηση από έναν πραγματικό 
πόλεμο ανάμεσα στις δύο πολιτείες. 
Σήμερα στεκόμαστε πιο επιφυλα-
κτικοί μπροστά στη γνώμη αυτή. 
Οπωσδήποτε, ακόμα και αν η μυ-
θοπλασία έχει για πυρήνα ιστορικά 
περιστατικά, μια φορά η σύνδεση 
τους με το μύθο του Οιδίποδα και 
των παιδιών του, τα περισσότερα 
από τα ονόματα των επτά βασιλιά-
δων και των γιων τους και όλες γενι-
κά οι λεπτομέρειες της εκστρατείας 
είναι βέβαιο πως διαμορφώθηκαν 
ελεύθερα στη Μικρά Ασία από τους 
προομηρικούς επικούς ποιητές.»

Ι.Θ. ΚΑΚΡΙΔΗΣ
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Ο  Ι. Θ. Κακριδής για τον Ηρακλή 
και την Ελληνική Μυθολογία
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Παγκόσμια 
Ημέρα Μνήμης 
για τα Θύματα 
Τροχαίων 
Συγκρούσεων
Είναι η πέμπτη κατά σειρά χρονιά 
που οι ΠΟΔΗΛΑΤισσΕΣ συμμε-
τέχουν στις εκδηλώσεις για την 
Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για 
τα Θύματα Τροχαίων Συγκρού-
σεων. Κάθε χρόνο αντιμετωπί-
ζουμε το εξής ερώτημα: Πως 
καλείς ποδηλάτισσες και ποδη-
λάτες σε μια εκδήλωση όπως 
αυτή; Από τη μία το ποδήλατο 
έχει συνδεθεί με θετικά αισθή-
ματα όπως χαρά, ξεγνοιασιά, 
ελευθερία. Και πολύ καλώς έχει! 
Από την άλλη υπάρχει η σκληρή 
πραγματικότητα. Αυτή των χιλί-
ων θυμάτων το χρόνο στους ελ-
ληνικούς δρόμους και των πέντε 
ποδηλατών που χάθηκαν φέτος 
ή του τραγικού πρόσφατου συμ-
βάντος στην Πέτρου Ράλλη που 
δείχνει ότι δεν είμαστε πουθενά 
ασφαλείς, ούτε καν στο πεζοδρό-
μιο. Πόσο δε μάλλον στους δρό-
μους ή και στους ποδηλατόδρο-
μους τους οποίους διεκδικούμε. 
Μια πραγματικότητα την οποία 
έχουμε γαλουχηθεί από την πο-
λιτεία και τα μέσα ενημέρωσης 
-όχι τυχαία!- να αγνοούμε, να τη 
θεωρούμε φυσιολογική, να την 
αποστρεφόμαστε. Μια πραγματι-
κότητα που δεν πρόκειται να αλ-
λάξει αν δεν επιδιώξουμε εμείς να 
αλλάξει.Ας συνδέσουμε λοιπόν το 
ποδήλατο με την ελπίδα για μια 
καθημερινότητα όπου το δικαί-
ωμα στη ζωή θα είναι αυτό που 
οφείλει να είναι: αυτονόητο! Ας το 
συνδέσουμε επίσης και με την αν-
θρωπιά, συμπαραστεκόμενοι την 
ημέρα εκείνη στις οικογένειες των 
θυμάτων αυτών.Αυτή η ποδη-
λατοπορεία δεν έχει αιτήματα ή 
μάλλον εμπεριέχει όλα τα αιτήμα-
τα τα οποία διεκδικούμε εδώ και 
χρόνια. Έχει όμως κι ένα πολύ συ-
γκεκριμένο σκοπό: Να αλλάξει τη 
συνείδησή μας... Κυριακή 16 Νο-
εμβρίου, 13:00, Πεδίο του Άρεως 
Η ποδηλατοπορεία θα καταλήξει 
στην εκδήλωση του συλλόγου 
ΣΟΣΤΕ στο Σύνταγμα. Και θα γίνει 
βρέξει-χιονίσει!

ΠΟΔΗΛΑΤισσΕΣ

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ- 
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 0-3

Παναργειακός Α.Π.Ο-Ανακοίνωση 
Με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την διοίκηση της 
ομάδας της Ελευσίνας, για την άψογη φιλοξενία που έτυχαν τα μέλη της Διοίκησης, το τε-
χνικό επιτελείο, η ποδοσφαιρική ομάδα και οι προσκεκλημένοι του Παναργειακού ΑΠΟ,στο 
γήπεδό στον χθεσινό μεταξύ μας αγώνα. Η ευγενής άμυλα και η άψογη επαγγελματική συ-
μπεριφορά όλων των μελών της ομάδας δεν μπορεί παρά να μας δημιουργεί την ανάγκη να 
ευχαριστήσουμε από καρδιάς την διοίκηση και τον κόσμο της Ελευσίνας.

Με εκτίμηση
Δ.Σ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟ

Με σωστή τακτική, ο Παναργειακός πέρασε 
με 3-0 από την Ελευσίνα, και πέρασε και πάλι 
στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Απ την 
άλλη πλευρά την χειρότερή του εμφάνιση 
πραγματοποίησε ο Πανελευσινιακός που έχα-
σε την ευκαιρία να βρεθεί μόνος στην κορυφή 
του βαθμολογικού πίνακα.
Τα «στάχυα» ξεκίνησαν δυνατά με κεκτημένη 
ταχύτητα απο την νίκη της στην Καλαμάτα την 
προηγούμενη εβδομάδα. Είχαν την υπεροχή 
και δημιούργησαν κάποιες ευκαιρίες στα καρέ 
του Κατσαούνη. Ο Κατσαούνης απέκρουσε 
στο 8’ σουτ του Κουσκουνά, στο 19’ σε σουτ 
του Δουκάκη, η μπάλα πέρασε ξυστά άουτ 
από το δεξί κάθετο δοκάρι του Κατσαούνη, 
στο 43’ φάουλ ...του Τσουμάγκα, απέκρουσε ο 
Κατσαούνης. Στο β΄ημίχρονο οι Λύκοι του Τί-
μου Καβακά με φοβερά αποθέματα δυνάμεων 
κατάφεραν να πάρουν τα ηνία του αγώνα και 
εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη στην άμυνα του Πα-
νελευσινιακού και τις αλλαγές που πραγματο-
ποίησε ο προπονητής τους, πήραν το τρίποντο 
που ίσως αποδειχτεί πολύτιμο γι’ αυτούς.

ΤΑ ΓΚΟΛ
Στο 50′ ο Ετόφ σημείωσε με σουτ μέσα από 
την περιοχή το 0-1. 
Στο 87′ ο Κοιλιάρας με ένα ξερό σουτ έξω από 
την περιοχή άφησε άγαλμα τον Τσακιλτζίδη. 
Στο 90′ ο Ετόφ έπιασε το σουτ έξω από την 
περιοχή, η μπάλα κόντραρε σε παίκτη και 
κατέληξε στα δίχτυα. 0-3
Στο γήπεδο βρέθηκαν περίπου 700 φίλαθλοι 
μεταξύ αυτών και 100 Αργείτες. Το παιχνίδι πα-
ρακολούθησαν και οι Λουτσιάνο Ντε Σόουζα,  
Γιάννης Καλιτζάκης,  Μίλτος Γκόφας και Γιάννης 
Μπότσης. 
Στο τέλος του αγώνα οι φίλαθλοι του Πανε-
λευσινιακού έφυγαν απογοητευμένοι από το 
γήπεδο αφού δεν μπόρεσαν να πιστέψουν την 
ήττα της ομάδος τους. Μάλιστα χειροκρότη-
σαν τους παίκτες του Παναργειακού για την 
σπουδαία επιτυχία τους, αλλά και τους παίκτες 
των σταχυοφόρων.
Μετά το τέλος του αγώνα ο πρόεδρος του 
Πανελευσινιακού Χρήστος Γιαλιάς φανερά 
εκνευρισμένος εξ αιτίας της κακής εμφάνισης 
της ομάδας δήλωσε ότι παραιτείται και ότι θα 
συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου και θα «παραδώσει τα βιβλία».
Διαιτητής Πέτρος Τσαγκαράκης από την Κοριν-
θία. Βοηθοί του οι συμπατριώτες  του Πυργά-
κης, Σπηλιώτης.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (προπονητής Κώστας 
Παρθενίου): Τσαλκιτζίδης, Ατματζίδης, Τσου-
μάγκας, Παπαπαναγιώτου, Γεωργούλης, Ριζο-
γιάννης, Δουκάκης (65’ Μεχμέτογλου),  Έβερετ, 
Κουσκουνάς (54΄λ.τρ. Κατσικάς),  Μακρίδης, 
Μιχελής (54′ Σκαφτούρος). 
Αναπληρωματικοί: Κολοβός, Νικολάκης,Χύσο, 
Τσίγκρος.
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ (προπονητής Τίμος Καβακάς): 
Κατσαούνης, Λιόσης (53΄ Παπαιωάννου), 

Καλαγκάνης, Ρότα, Μαυρομμάτης, Λίτσος (88′ 
Ισούφι), Αγγελόπουλος, Κοιλιάρας, Πούτσι, 
Μπρέσκα (46’ Ετόφ),  Χόγιος. 
Αναπληρωματικοί: Καπλατζής, Παναγιώτου, 
Μπιμπισίδης, Καράδαης

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 3ου ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 
Γ” ΕΘΝΙΚΗΣ:

ΑΟ Λουτράκι – Αχαϊκή 2-0 (40′ Δρακόπουλος 
αυτογκόλ, 53′ Παπουτσής) 

ΠΑΟ Βάρδας – Καλαμάτα 0-1 (33′ Σαλαπάτας) 
Μανδραϊκός – Παναρκαδικός 1-3 (27′ Κατσι-
κάς – 32′ Δήμος, 37′, 48′ Αρδάμης) 
Πανελευσινιακός – Παναργειακός 0-3 (50′, 90′  
Ετόφ, 88′ Κοιλιάρας) 
Ερμής Κιβερίου – Αστέρας Μαγούλας 1-0 (82′ 
Φίλης) 
Ζακυνθιακός – Δόξα Ν. Μανωλάδας 1-1 (78′ 
Κόλα – 80′ Ντεντόπουλος)
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Του Άγγελου Τράκα, 
Λογοθεραπευτής, 
Επιστημονικός 
Συνεργάτης Κέντρου 
Έρευνας και Εφαρ-
μογής Σύγχρονων 
Προγραμμάτων Ειδι-
κών Θεραπειών

Πολλές φορές έχουμε αντιληφθεί 

ότι τα παιδιά λένε διάφορες ιστο-

ρίες που δεν ανταποκρίνονται σε 

πραγματικά γεγονότα, παραποιούν 

την αλήθεια και γενικά λένε αρκε-

τά ψεματάκια. Πρέπει να τονίσουμε 

ότι αυτή η κατάσταση αποτελεί μια 

φυσιολογική αναπτυξιακή εξέλιξη 

που δεν πρέπει να μας πανικοβάλλει 

αλλά δεν πρέπει και να αδιαφορή-

σουμε εντελώς.

Για το ψέμα δεν υπάρχει ένας σαφής 

ορισμός για το τι είναι, όμως μπο-

ρούμε να δώσουμε έναν δικό μας 

ορισμό λέγοντας ότι ψέμα είναι μια 

κατάσταση απόκρυψης ή παραποίη-

σης αληθινών καταστάσεων για κά-

ποιο συγκεκριμένο σκοπό.

Τα παιδιά λοιπόν σε καθημερινή 

βάση λένε ψέματα αλλά δεν πρέπει 

να βιαστούμε και να τα χαρακτηρί-

σουμε ψεύτες, γιατί πολύ απλά δεν 

το επιδιώκουν. Είναι σχεδόν αδύνα-

τον ένα παιδί κάτω των έξι ετών να 

σκεφτεί και να οργανώσει ένα ψέμα 

τόσο καλά και αυτό γιατί η αντιλη-

πτική του δεξιότητα δεν είναι 100% 

ανεπτυγμένη, έτσι δεν είναι σε θέση 

να αντιλαμβάνεται σωστά την εξω-

τερική πραγματικότητα και σίγουρα 

δεν μπορεί να την αποδώσει και σω-

στά. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε 

την ζωηρή φαντασία των παιδιών 

σε αυτή την ηλικία η οποία είναι ση-

μαντικός παράγοντας που συντελεί 

στις παιδικές ανακρίβειες.

Εάν τώρα ένα παιδί έχει περάσει το 

έκτο έτος της ηλικίας του, τότε αλ-

λάζουν τα δεδομένα γιατί τα ψέματα 

πλέον γίνονται σκόπιμα. Σε αυτή την 

περίπτωση τις αιτίες τις αναζητάμε 

στα πρότυπα που έχουν τα παιδιά 

αυτά, (αν οι γονείς τους λένε ψέμα-

τα, τότε και αυτά θα κάνουν το ίδιο) 

αλλά και στον φόβο μην τιμωρη-

θούν.

Για να αποφύγουμε λοιπόν τέτοιες 

καταστάσεις καλό θα ήταν εμείς οι 

γονείς να μη λέμε ψέματα στα παι-

διά, να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας 

μαζί τους ώστε να μη φοβούνται και 

να μη πιέζονται και ποτέ να μη τα 

υποτιμάμε γιατί να είστε σίγουροι 

καταλαβαίνουν και αντιλαμβάνονται 

πολλά περισσότερα από ότι νομί-

ζουμε.

19
Γιατί τα παιδιά παραποιούν αληθινές καταστάσεις

Της Δήμητρας Τούντα, Διαιτολόγος, Διατροφολόγος, www.
tountadiet.gr

Μπορεί να νομίζουμε πως η Ανορεξία χτυπάει μονάχα νεαρές γυ-
ναίκες και κορίτσια, όμως σύμφωνα με έρευνα επιστημόνων των 
πανεπιστημίων της Οξφόρδης και της Γλασκώβης, φαίνεται πως 
πλέον οι άνδρες με διατροφικές διαταραχές αποτελούν το 25% στο 
σύνολο των καταγεγραμμένων περιπτώσεων. Οι γυναίκες και τα 
κορίτσια τείνουν να χρησιμοποιούν μια διαιτητική συμπεριφορά 

σε μια προσπάθεια να επιτύχουν ένα πολιτισμικά-κατασκευασμένο πρότυπο ομορ-
φιάς, ενώ οι άντρες συνήθως ασκούνται σε υπερβολικό βαθμό και είναι υπερπροσε-
κτικοί με τον έλεγχο της διατροφής τους για να επιτύχουν το «ιδανικό» μυώδες σώμα.

Σημάδια που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου :
Περιορισμένη πρόσληψη ενέργειας/ θερμίδων: Τα άτομα που πάσχουν από ανορεξία, 
αδυνατούν να διατηρήσουν ένα κανονικό, υγιές βάρος και μειώνουν δραστικά την 
ποσότητα τροφής που καταναλώνουν, με σκοπό να συνεχίσουν να χάνουν βάρος.
Φόβο για την απόκτηση βάρους: Ακόμη κι αν είναι λιποβαρείς, πεινασμένοι, υποσιτι-
σμένοι και καταπονημένοι από την πεινά, οι πάσχοντες εξακολουθούν να έχουν ένα 
έντονο φόβο ότι θα παχύνουν ή ότι θα γίνουν υπέρβαροι.
Διαστρεβλωμένη εικόνα σώματος: Όταν κάποιος έχει ανορεξία, το ποσό της προσο-
χής που καταναλώνουν στην εικόνα του σώματός τους μπορεί να είναι τεράστιο.  Συ-
χνά εμφανίζεται μια ιδιαίτερη ενασχόληση και ανησυχία για συγκεκριμένα μέρη του 
σώματος, κυρίως την κοιλιακή χώρα τους γλουτούς και τους μηρούς. Η προσωπική 
αξία τους καθορίζεται εξ ολοκλήρου από το πώς νομίζουν ότι φαίνονται, ενώ συχνά η 
ίδια η άποψη για τον εαυτό τους είναι διαστρεβλωμένη.
Βασικά συμπτώματα της «ύπουλης» αυτής ασθένειας είναι τα ακόλουθα:
Θαμπό δέρμα εξαιτίας της αφυδάτωσης, τριχόπτωση, ατροφία νυχιών και δοντιών.
Σημαντική απώλεια βάρους, υπερβολική άσκηση και ενασχόληση με τις θερμίδες των 
τροφών που προσλαμβάνονται.
Αμηνόρροια (διακοπή περιόδου), αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα, διαταραχές 
στον ύπνο, υποθερμία και αίσθηση «παγωμάρας» ακόμη κι αν ο καιρός είναι ζεστός.
Υπόταση, ατονία, αρρυθμία, ταχυκαρδία, υπερκόπωση, οστεοπόρωση, αλλά και γα-
στρεντερολογικά και αναπαραγωγικά προβλήματα.
Κοινωνική απομόνωση, κακοκεφιά ή και κατάθλιψη, αποφυγή κάθε κοινωνικής δρα-
στηριότητας που μπορεί να συσχετίζεται με το φαγητό, μειωμένο σεξουαλικό ενδι-
αφέρον, και αδιαφορία για δραστηριότητες που παλαιότερα χαροποιούσαν, αφού η 
μοναδική του ευχαρίστηση προκύπτει από την απώλεια κιλών, ισχυρή αυτοκριτική, 
και τεταμένα νεύρα.
Άλλα συμπτώματα είναι οι αυστηρές και εξαντλητικές δίαιτες, ή υπερκατανάλωση 
τροφών σε σύντομο χρονικό διάστημα και πρόκληση εμετού στη συνέχεια, λόγω ενο-
χών,  χρήση καθαρτικών φαρμάκων αποφυγή γευμάτων ή πέταμα του φαγητού στα 
κρυφά, όπως επίσης και άλλες ιδιόρρυθμες συνήθειες, όπως το κρύψιμο του φαγητού 
μέσα στο σπίτι.

Ας αποδεχτούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ, διότι κάθε σώμα έχει άλλο σχήμα, άλλο 
σωματότυπο. Καθένας φέρει κάποια γονίδια και κάποιες φορές «παλιές πληγές» π.χ. 
μια φαρμακευτική αγωγή, μια σοβαρή εγχείρηση, έναν τραυματισμό σκελετικό, που 
μπορεί να άλλαξαν το πολύ καλό σχήμα σώματός του. Δεν πειράζει!! Ας μην έχουμε 
εμμονή με την απώλεια βάρους και ρατσισμό απέναντι στους υπέρβαρους.

Σημάδια για τους γονείς, που μας κρούουν τον κώδωνα 
του κινδύνου… για την ΑΝΟΡΕΞΙΑ…
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Στα 10 καλύτερα αναρ-
ριχητικά πεδία της Ελ-
λάδας περιλαμβάνεται 

το Ναύπλιο και συγκεκριμέ-
να οι αναρριχητικές διαδρο-
μές που έχουν χαραχθεί στα 
βράχια του γύρου της Αρ-
βανιτιάς και της Καραθώνας 
δίπλα στη θάλασσα, αλλά 
και ο βράχος στην Παναγιά 
Κατακρυμμένη πάνω από 
τον δρόμο που οδηγεί στην 
Καραθώνα.

Το Ναύπλιο αποτελεί πλέον 
λόγο επίσκεψης πέραν των άλ-
λων και για πολλούς ορειβάτες 
που η αδρεναλίνη τους ανεβαί-
νει στα ύψη καθώς σκαρφαλώ-
νουν τους καφετί κάθετους βρά-
χους, που κόβουν την ανάσα σε 
εμάς τους υπόλοιπους κοινούς 
θνητούς.
Γιατί όμως ποτέ μέχρι τώρα δεν 
έχει γίνει κουβέντα για την δη-
μιουργία οργανωμένου αναρ-
ριχητικού πάρκου στο Ναύπλιο; 
Είναι τόσο …large η πόλη που 
δεν έχει ανάγκη από περισσό-
τερους επισκέπτες ή η σκέψη 
των ιθυνόντων δεν φτάνει σε 
αυτό το επίπεδο; Τι περισσότε-
ρο έχει το Λεωνίδιο που μπήκε 
στο πρόγραμμα LEADER, μέσω 
της αναπτυξιακής εταιρείας 
«Πάρνωνας» για την δημιουρ-
γία αναρριχητικού πάρκου, το 
οποίο θα αποτελείται από 100 
περίπου νέες αναρριχητικές δι-
αδρομές αθλητικού χαρακτήρα; 
Είναι τόσο δύσκολο να σκεφθεί 
κανείς ότι τα αναρριχητικά πε-
δία του Ναυπλίου που είναι ήδη 
προσβάσιμα, αποκτώντας μόνι-
μες ασφάλειες στο βράχο και ότι 
άλλο χρειάζεται, με ταυτόχρονη 
προβολή τους σε τουριστικούς 
οδηγούς και αλλού, μπορούν να 

αποτελέσουν ένα ακόμα πόλο 
έλξης επισκεπτών και έναν must 
αναρριχητικό προορισμό;
Ήδη, σε πολλούς οδηγούς χάρη 
στην ιδιωτική πρωτοβουλία το 
Ναύπλιο προτείνεται ως αναρ-
ριχητικός προορισμός. Γιατί να 
μην γίνει και οργανωμένα αυτή 
η προσπάθεια;
Το πεδίο Ναυπλίου χωρίζεται σε 
επτά τομείς με τα ονόματα «Πα-
γκάκι» (τέσσερεις διαδρομές), 
«Octapussy» (19 διαδρομές), 
«Ορέστης» (οι διαδρομές είναι 
προς το παρόν ακατάλληλες 
για αναρρίχηση), «Αψίδα» (11 
διαδρομές), «Παναγίτσα» (πέντε 
διαδρομές), «Νεράκι» (24 δια-

δρομές) και «Μυθολογία» (οκτώ 
διαδρομές).
Γράφει χαρακτηριστικά το 
vrahomania.gr για το Νεράκι: 
«Το ΝΕΡΑΚΙ είναι ένας πανέμορ-
φος κοκκινοκίτρινος βράχος. Το 
πέτρωμα ειναι ασβεστόλιθικο 
άριστης ποιότητας. Σε ελάχιστες 
εξαιρέσεις υπάρχουν σαθρά 
όπως στη ΡΩΣΙΔΑ στο κομμάτι 
που μπαίνει στο λούκι.
Οι 2 πρώτες διαδρομές στο Νε-
ράκι ανοίχτηκαν την ίδια ημέ-
ρα το χειμώνα του 2003: Η «Μr. 
Snape» από τον Άρη Θεοδωρό-
πουλο και τη Δανάη Αργυρο-
πούλου και η «CHIMP» από τον 
Jim Titt και την Inge Zaczek. O 
Jim Titt είναι γνωστός στην Αρ-

γολίδα για τις διαδρομές που 
έχει ανοίξει στην περιοχή (Δί-
δυμα, Καταφύκι, Φράχθι κ.α.). 
Στη συνέχεια ο Άρης Θεοδωρό-
πουλος παρέα με τους Θωμά Μι-
χαηλίδη, Θάνο Σωτηρόπουλο, 
Γιώργο Κουτσούκη και Βαγγέλη 
Καστανιά ανοίγουν τις υπόλοι-
πες διαδρομές. Οι διαδρομές 
στο πεδίο ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ανοί-
χτηκαν το καλοκαίρι του 2006 
από τους Αυστριακούς Josef και 
Maria Gstoettenmayr με τη βο-
ήθεια του ντόπιου αναρριχητή 
Άρη Γεωργόπουλου».
Οι φωτογραφίες με τις επισημα-
σμένες διαδρομές είναι από το 
vrahomania.gr

20
Με λίγα χρήματα μπορεί να δημιουργηθεί οργανωμένο αναρριχητικό πάρκο που να προσελκύει επιπλέον κόσμο

Δείτε στο 
Video αναρ-
ριχητές στο 

Νεράκι www.
anagnostis.

org/
node/4581

Μπορεί να γίνει το Ναύπλιο 
must αναρριχητικός προορισμός;
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Χαμόγελα στους παραγωγούς 
για την τιμή που διαμορφώνε-
ται εφέτος στο πορτοκάλι, αφού 
φαίνεται ότι θα είναι υψηλότε-
ρη από την περσινή. Τα πρώτα 
στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει 
ενδιαφέρον και ζήτηση στην 
αγορά για τα εσπεριδοειδή της 
Αργολίδας, αφού η παραγωγή 
είναι μειωµένη σε Ελλάδα και 
Μεσόγειο.
Αρκεί να είναι καλή η ποιότητα, 
κάτι που μετράει ιδιαίτερα τα 
τελευταία χρόνια. Και βέβαια και 
οι ίδιοι οι παραγωγοί γνωρίζουν 
ότι όσο πιο καλή ποιότητα έχουν 
στα προιόντα τους, τόσο μεγα-
λύτερη τιμή απολαμβάνουν.
Η τιμή της Ναβαλίνας ξεκίνησε 
από τα 20 λεπτά και πλέον έχει 
πέσει στα 15-18 λεπτά, τουλάχι-
στον για τα πρώτα φορτία που 
προορίζονται για φούρνους µέ-
χρι τα τέλη Νοεµβρίου, σύµφω-
να µε τον Σπύρο Παπαδάκο, 
πρόεδρο του χυµοποιητηρίου 
Λακωνίας, σε δηλώσεις του στο 
agronews. Ο ίδιος εκτιµά πως η 
τιµή θα σταθεροποιηθεί κοντά 
στα 15 λεπτά. 
Η συγκοµιδή για τα Μέρ-
λιν δεν έχει ξεκινήσει ακόμα 
και αναµένεται να ξεκινήσει 
τέλος Νοεµβρίου. Τα Μέρ-
λιν ίσως υποστούν αυξοµει-
ώσεις στην τιµή τους, εξη-
γεί ο Σπύρος Καχριµάνης. 

Στην Αργολίδα, τιµές στα 24 
λεπτά παρουσιάστηκαν µόνο 

σε ελάχιστες ποσότητες και 
για προϊόν δεύτερης ποιότη-
τας, εξηγεί ο κ. Καχριµάνης της 
ΑΚΑΣ Ήλιος. Η τιµή της Ναβα-
λίνας στην εγχώρια αγορά (λα-
ϊκές, καταστήµατα) κυµαίνεται 
στα 25-28 λεπτά ενώ για την 
εξωτερική αγορά στα 20-22 λε-
πτά, σύµφωνα µε τον κ. Σταύρο 
Χρυσαδάκο της οµάδας παρα-

γωγών ΑΣΕΠΕ Σπάρτης Ηλιο-
φρούτ. «Η τιµή είναι χαµηλή αν 
λάβουµε υπόψη τα κοστολόγια 
και το κόστος των λιπασµάτων», 
σχολιάζει ο κ. Χρυσαδάκος. Επί-
σης, επικρατεί ασάφεια για τα 
εργατικά (κοπή, παραστατικά). 

Η τιμή παραγωγού για τις Ναβα-
λίνες κυµαίνεται περί τα 27-28 

λεπτά το κιλό στην Αργολίδα, 
ενώ για τα Μέρλιν δεν έχει κα-
θοριστεί ακόµα αν και αναµέ-
νεται να κυµανθεί στα περσινά 
επίπεδα, κοντά στα 10. Η τιµή 
παραγωγού πέρυσι όσον αφορά 
τις Ναβαλίνες, που είναι περισ-
σότερο πρώιµες, ήταν πιεσµέ-
νη στα 22–23 λεπτά, ενώ η τιµή 
για τα Μέρλιν κυµάνθηκε στα 
10–17. Αξίζει να επισηµανθεί ότι 
η περσινή τιµή παραγωγού για 
το προϊόν που προορίστηκε για 
χυµό έφτασε και τα 2 λεπτά το 
κιλό. προς το παρόν, η ζήτηση 
είναι µεγαλύτερη στην εγχώρια 
αγορά.

Μανταρίνια
Στην αρχή της συγκομιδής βρί-
σκονται και τα  μανταρίνια και 
οι τιμές ξεκινούν από τα 35 λε-
πτά το κιλό. Βέβαια, οι τιμές θα 

διαμορφωθούν οριστικά αφού 
«μπει» στον κύριο όγκο της πα-
ραγωγής της και η Θεσπρωτία, 
που αποτελεί την κύρια περι-
οχή καλλιέργειας μανταρινιών 
της ποικιλίας Κλημεντίνης. Η 
καλή αρχή βοήθησε τους πα-
ραγωγούς της Κρήτης που πα-
ραδοσιακά αποτελεί την πρώτη 
περιοχή συγκομιδής. Σε διεθνές 
επίπεδο παρατηρείται μια στα-
θερότητα παραγωγής την πε-
ρίοδο 2014/2015 (+1,1%) όπως 
αναφέρθηκε κατά την Γενική Συ-
νέλευση της CLAM (Συνεργασία 
των Μεσογειακών χωρών για τα 
Εσπεριδοειδή), η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε τον Οκτώβριο στη 
Μαδρίτη. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία που παρουσιάστηκαν στην 
χώρα μας η παραγωγή μανταρι-
νιών αναμένεται στους 148.000 
τόνους (όσοι δηλαδή και πέρσι).

21
Ενδιαφέρον και ζήτηση στην αγορά για τα εσπεριδοειδή της Αργολίδας

Οι τιμές σε πορτοκάλι και μανταρίνι
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ΑΔΑ:ΒΥ94ΩΚΦ-3ΡΗ
14PROC002394690
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙ-
ΩΝ

Ναύπλιο: 11/11/2014
Αρ. Πρωτ.:  32810

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑ-
ΣΗΣ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟΥ»

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων προκη-
ρύσσει την διενέργεια πρόχει-
ρου δημόσιου διαγωνισμού με 
σφραγισμένες προσφορές, με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
, με κριτήριο κατακύρωσης την 
τεχνοοικονομικά συμφερότερη 
προσφορά για το έργο «ΚΑΤΑΣ-

ΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ 
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΡΕ-
ΠΑΝΟΥ»  σύμφωνα με το άρθρο 
20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και 
του ΠΔ 28/80, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης της παρα-
πάνω υπηρεσίας και προϋπο-
λογισμού  50.500,00 ευρώ με το 
Φ.Π.Α. 23%
Η διαγωνισμός θα  διεξαχθεί με 
σφραγισμένες προσφορές οι 
οποίες θα κατατεθούν στο Δήμο 
Ναυπλιέων την 20/11/2014 και 
ώρα 10:00 ,στην αρμόδια επι-
τροπή διαγωνισμού. 
Στο διαγωνισμό μπορούν να λά-
βουν μέρος Εγγεγραμμένες στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει-
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται 
στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
για όλες τις τάξεις πτυχίων για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
καθώς και  οι εργοληπτικές επι-
χειρήσεις σε έργα κατηγορίας 
οικοδομικά που είναι εγγεγραμ-

μένες  στα μητρώα της περιφε-
ρειακής ενότητας Αργολίδας.
Η εγγύηση συμμετοχής ορί-
ζεται σε ποσοστό 2% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας  
δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή  
813,07€.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
παραλάβουν  τεύχη του διαγω-
νισμού  από τα γραφεία της Τε-
χνικής Υπηρεσίας Δήμου Ναυ-
πλιέων (οδός Χαρ. Τρικούπη 
11 – Τ.Κ.211 00 Ναύπλιο) κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
με απόδειξη καταβολής 10,00€ 
στην οικονομική υπηρεσία του 
Δήμου μέχρι και τις 19/11/2014 
εώς τις 14:00, υπεύθ. υπάλλη-
λος κ. Γεωργίου Ιωάννης, τηλ.: 
27520-97807 & 27520-97808  
και fax: 27520-97809).

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

ΑΠΟΨΗ
Ο καθένας το δίκιο του
του Κυριάκου Πετρ. Καλκάνη

Όλοι βρίσκουν το δίκιο τους κάποια στιγμή. Ακόμα και ο κ. Γ. Παπανδρέου, 
εισηγητής του παραμυθητικού δόγματος «λεφτά υπάρχουν»: Αν υπήρχαν 
λεφτά του, πώς θα είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό 1,5 δις μόνο την περίοδο 
2010 – 2014 με έξοδα αποστολής πληρωμένα από δημόσιους υπαλλήλους; 
Δικαιώνεται επίσης ο Κώστας Καραμανλής ο Β΄, ο οποίος εννέα χρόνια πρω-
θυπουργός παρέδωσε μια Ελλάδα χρεοκοπημένη στο Γ. Παπανδρέου και 
αυτός 5 χρόνια κάνει τουρισμό ανά τον κόσμο, ενώ στην Ελλάδα γυρνάει τις 
χασαποταβέρνες και καλοπερνάει πίνοντας στην υγεία των …πεινασμένων 
και δυστυχούντων Ελλήνων. Δικαιώνεται επίσης ο κ. Πάγκαλος, εισηγητής 
του καταβρωχθιστικού δόγματος «μαζί τα φάγαμε»: αν όχι όλοι, αρκετοί 
από τους τυχερούς 5260  έχουν κάθε λόγο να θεωρούν εαυτόν κάτοικο του 
Παγκαλιστάν - φαγιστάν. Βρήκαν όμως το δίκιο τους και οι εισηγητές του 
σαξε-στορικού δόγματος, που επέμεναν ότι από εξαγωγές πάμε καλύτερα, 
άρα γενικώς πάμε καλά: η εξαγωγή ευρώ είναι κάπως ιδιότυπη, αλλά ας μην 
τα θέλουμε όλα δικά μας. Ας μη θέλουμε και στις αραχνιασμένες λίστες τύ-
που Λαγκάρντ την ερευνητική όρεξη και ταχύτητα που επιδεικνύεται στην 
περίπτωση των 5260. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τον πάσα ένα να χαλάει 
την πιάτσα στέλνοντας λεφτά στο εξωτερικό λες και έγινε ίσος και όμοιος 
ξαφνικά με τους λαμπερούς ευπατρίδες που το …κάνουν από τόσα χρό-
νια, αδιάφοροι για τα βάσανα της πατρίδας τους. Και όχι απλώς αδιάφοροι,  
αλλά κήρυκες του «κοινωνικού χρέους και θυσίες».
Οι μισοί εξαγωγείς είναι εκπαιδευτικοί και οι υπόλοιποι υπάλληλοι των 
υπουργείων υγείας, άμυνας, οικονομικών, υποδομών, καθώς και των ΟΤΑ. Τι 
σημαίνει αυτό;  Ότι δεν επιτρέπονται ιδιαίτεροι πανηγυρισμοί στην πλευρά 
του συγκυβερνώντων κομμάτων. Διότι από τα σπλάχνα τους ήταν οι επι-
κεφαλείς των υπουργείων όλα τα περασμένα χρόνια. Και μάλλον οι ίδιοι 
οι επικεφαλείς τους γραμματείς, διευθυντές, τμηματάρχες κ.ο.κ. δεν έκα-
ναν καλά τη δουλειά τους (την ελεγκτική π.χ.), αν κάποιοι υπάλληλοι των 
υπουργείων τους πλούτισαν προσφέροντας έκνομες υπηρεσίες». Και για 
να καταλάβουμε και μεις οι φτωχοί και μη εξαγωγείς, έλεγχοι όμως ο τω-
ρινός έπρεπε να γίνουν κατόπιν πιέσεων της τρόικας; Κάποιοι υπάλληλοι 
ήταν αγύρτες και πριν μπουν στο Δημόσιο. Άλλοι χάλασαν μπαίνοντας. Αν 
πάντως τόσοι  εκπαιδευτικοί θησαύρισαν, μήπως τόση δα ευθύνη πέφτει 
στους αλλεπάλληλους «Λοβέρδους» του υπουργείου Παιδείας που «μεταρ-
ρύθμιση» τη «μεταρρύθμιση» διεύρυναν το Βασίλειο της παραπαιδείας; 
Δεν είναι ευκαιρία να διατάξει άλλη μια ΕΔΕ ο νυν Λοβέρδος; Πληρώστε με δόσεις 

και στη ΔΕΥΑΝ
Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν., προκειμένου να διευκολύ-
νει στην πληρωμή των λογαριασμών, 
της  ύδρευσης – αποχέτευσης,  ανα-
κοίνωσε ότι μπορείτε να ρυθμίσετε τις 
οφειλές που έχετε έως 30/09/2014  σε 

δόσεις. Ο μέγιστος αριθμός των δόσε-
ων είναι σαράντα (40) και το ελάχιστο 
ποσό που μπορείτε να καταβάλλετε ανά 
δόση, είναι  σαράντα ευρω (40€).
Προσοχή όμως. Για να κ΄λανετε την 
ρύθμιση πρέπει να υποβάλλετε σχετική 
αίτηση προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν έως αύριο 14 
Νοεμβρίου.  

Να γιατί πλημμυρίζει 
η 11η στο Ναύπλιο
Σπαζοκεφαλιά για γερά νεύρα έχει γίνει 
η 11η για τη ΔΕΥΑΝ, και τον δήμο Ναυ-
πλιέων γενικότερα, αφού παρά τα έργα 
που έχουν γίνει τα τελευταία 30 χρόνια 
και παρά τα εκατομμύρια που έχουν ξο-
δευτεί, συνεχίσει να κινδυνεύει από πλημ-
μύρες. Και φυσικά κάθε φορά που βρέχει 
λίγο παραπάνω, φυσικό επόμενο είναι 
να τρέμει το …φιλοκάρδι όσων έχουν 
καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή. 
Μια σημαντική προσπάθεια είναι σε εξέλι-
ξη αυτό το διάστημα που αφορά την διε-
ρεύνηση του υπόγειου τσιμεντένιου πλα-
κοσκεπούς αγωγού σε κιβωτοειδή μορφή 
που βρίσκεται κάτω από τα δύο ρεύματα 
της Ασκληπιού και ενώνεται μετά την εν-
δεκάτη οδηγώντας τα νερά από τη Βασι-
λέως Γεωργίου προς το λιμάνι.  Σύμφωνα 

με όσα αναφέρει ο δήμαρχος Δ. Κωστού-
ρος «Το άνοιγμα του πλακοσκεπούς στη 
Βαρβάκη μας έδειξε ότι ο αγωγός που 
έρχεται από την Πρόνοια δεν ήταν συνδε-
δεμένος σε αυτόν που ανοίξαμε και έτσι 
τον συνδέσαμε. Κάποιες σχάρες επίσης 
δεν ήταν συνδεδεμένος και συνδέθηκαν.  
Το εύρημα είναι ότι ο πλακοσκεπής αγω-
γός α) Είναι μπαζωμένος κατά ένα 20-
30% και β) διακόπτεται στη γωνία Βαρβά-
κη και Ασκληπιού και συνεχίζει με πολύ 
μικρότερο αγωγό. 
Καταλήγοντας θα ακολουθήσουμε και θα 
αποκαλύψουμε τον αγωγό έως την αρχή 
της Βασιλέως Γεωργίου (hotel Γαλήνη) 
γιατί όλα συνηγορούν ότι κάπου κάτω 
από την ενδεκάτη υπάρχει πρόβλημα».
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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

…εμπρός να γκρεμίσουμε παλάτια και θρόνους,

/ βαριές αλυσίδες πορφύρες και νόμους…

Ποίημα 
του κώλου     

 (του ποιητή Γ. Σουρή) 
 
«Κώλοι πολλοί υπάρχουνε εις το ωραίον 
φύλον, 
με σχήματα διάφορα σε μέγεθος ποικίλον. 
Κώλοι χοντροί, κώλοι 
λεπτοί, κώλοι απαλοί 
κι αφράτοι, 
κώλοι σα ζύμη μα-
λακοί και κώλαροι 
τριζάτοι, 
κώλοι σκληροί σαν 
πέτρινοι και άλλοι 
λαστιχένιοι, 
κώλοι δροσάτοι, 
τροφαντοί και κώλοι 
μαραμένοι, 
κώλοι μεγάλοι σαν 
βουνά και κώλοι μια 
χουφτίτσα, 
κώλοι που’ χουν κου-
νήματα και κάνουνε 
καπρίτσια 
κώλοι σαν τάβλα 
επίπεδοι, κι άλλοι ψηλά βαλμένοι, 
κώλοι σαν φράπες τουρλωτοί και κώλοι κρε-
μασμένοι, 
κώλοι κομψοί, συμμετρικοί και περιποιημένοι 
και κώλοι ασουλούπωτοι, «μπόγοι κακοδεμέ-
νοι» . 
Κώλοι σαν τριαντάφυλλο και κώλοι σαν 

αχλάδι, 
κώλοι που προκαλούν κλοτσιά κι άλλοι που 
θέλουν χάδι 
Κώλοι σαν αλαβάστρινοι, που μοιάζουν με 
καθρέφτη 
κώλοι που θέλουν φίλημα κι άλλοι που θέ-
λουν νέφτι 
κώλοι σπανοί, δασύτριχοι, κώλοι σαν κολλι-
τσίδες 
και κώλοι που στενάζουνε από αιμορροΐδες. 

Κώλοι ακριβοί, κώλοι 
φτηνοί, μονάχα δυο 
παράδες 
και κώλοι που προ-
σφέρονται εις τους 
..........ράδες (*λογο-
κρισία) 
κώλοι «τοιούτων» , 
ευτραφείς, μοσχο-
πουδραρισμένοι, 
και κώλοι απλη-
σίαστοι γιατ’ είναι 
λερωμένοι. 
Κώλοι αριστουργή-
ματα, όλο καλλιγρα-
φία 
και κώλοι σαν της 
μυλωνούς την ανορ-

θογραφία. 
Κώλοι που σε ζαλίζουνε σαν τους κρυφοκοι-
τάς 
και που σε κάνουνε να λες... «ή ταν ή επί τας»! 
Κώλοι οπού το βλέμμα σου δεν ξεκολλά 
ευκόλως 
που τους θωρείς όταν περνούν κι αναφωνείς: 
«Τι κώλος!»

Πως μαζεύονται 
τα λεφτά για τη Χαβάη
Ένα ζευγάρι ονειρευόταν να κάνει ένα δεύτερο 
ταξίδι του μέλιτος στη Χαβάη.
Επειδή όμως ήταν σπάταλοι και δεν μπορούσαν 
να μαζέψουν τα λεφτά, αποφάσισαν να αγορά-
σουν έναν κουμπαρά και, κάθε φορά που έκαναν 
έρωτα, να ρίχνουν μέσα ένα χιλιάρικο. Έτσι και 
έγινε. Πέρασε ένας χρόνος και είπαν να ανοίξουν 
τον κουμπαρά.
-Παράξενο, λέει ο σύζυγος. Κάθε φορά που κάνα-
με έρωτα, έριχνα στον κουμπαρά χιλιάρικο.
Εδώ, όμως, βλέπω πάρα πολλά πεντοχίλιαρα και 
αρκετά δεκαχίλιαρα!
-Γιατί παράξενο; απαντά με ύφος η γυναίκα του.
Νομίζεις πως όλοι οι άνδρες είναι τόσο τσιγκού-
νηδες όπως εσύ;


