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Ο παραδοσιακός 
οικισμός Λυγου-
ριού, να γίνει δια-
δρομή Επιδαυρί-
ων παραστάσεων

Σελ. 8, 9

Τα άλλοτε «σίγουρα χαρτιά» και τα λεγόμενα «πολιτικά τζάκια» δεν 
εξασφαλίζουν πλέον την εκλογή των υποψήφιων βουλευτών της Αρ-
γολίδας. Ταυτόχρονα η προεκλογική περίοδος είναι τόσο μικρή, ώστε 
οι περισσότεροι να μην προλάβουν να περάσουν ούτε μια φορά από 
όλο το νομό.
Ο «Αναγνώστης Πελοποννήσου» αποτελεί ήδη μία από τις επιλογές 
των υποψηφίων οι οποίοι αναγνωρίζουν ότι η αξιοπιστία του λόγου 
του αποτελεί όχημα στην πολιτική τους καταξίωση στη συνείδηση 
των συμπολιτών τους.

Σελ. 3

Δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει μέχρι τις εκλογές στις 25 Ιανουαρίου

Υποψήφιοι 
στην αγχόνη

Κόκκινο σκαθάρι απειλεί φοίνικες 
Το κόκκινο σκαθάρι του φοίνικα έκανε την εμφάνιση του 
στα διοικητικά όρια του δήμου Άργους Μυκηνών και οι 
γεωπόνοι πλέον βρίσκονται σε επιφυλακή. Το μεγάλο 
πρόβλημα είναι ότι δεν γίνεται άμεσα αντιληπτό και έτσι 
χάνεται πολύτιμος χρόνος για την αντιμετώπιση του. 

σελ. 12

Ο Κάστρο σε Ναύπλιο κι Άργος
Τους αρχαιολογικούς χώρους του Ναυπλίου και του Άρ-
γους αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες να επισκε-
φτεί ο γιος του Φιντέλ Κάστρο, Φιντελίτο την δεύτερη 
εβδομάδα του Γενάρη.

Σελ. 4

Ενισχύονται Ένωση Ερμιονίδας 
και Παναργειακός

Παίχτες φεύγουν, παίχτες έρχονται προκειμέ-

νου οι ομάδες της Αργολίδας να μπορέσουν να 

ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Η χρόνια 

φαίνεται κλείνει αισιόδοξα, τόσο στο Χάντμπολ, 

όσο και στο ποδόσφαιρο. 

Σελ 18
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Θοδώρα, Θοδώρα που είναι ο Θωδωρής, Στον Τσιπρα στον Τσίπρα να πας να τονε βρείς
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Σε θολά νερά «ψαρεύουν» 
στο υπόλοιπο διάστημα που 
απομένει μέχρι τις εκλογές, 
τα κόμματα και οι υποψήφιοι 
βουλευτές της Αργολίδας. 
Τα άλλοτε «σίγουρα χαρτιά» 
και τα λεγόμενα «πολιτικά 
τζάκια» δεν εξασφαλίζουν 
πλέον την εκλογή. 
Οι λεγόμενοι συσχετισμοί έχουν 
χαθεί και οι πολίτες αντιμετωπί-

ζουν πλέον τους πολιτικούς με 
καχυποψία. 
Παράλληλα το «ρουσφέτι» έχει 
προ πολλού εκλείψει και όσοι 
πείθονται για «εξυπηρετήσεις» 
αφενός είναι ελάχιστοι και αμε-
λητέοι, αφετέρου μάλλον ζουν 
σε …άλλον πλανήτη.
Μαζί με όλα αυτά οι υποψήφιοι 
στερούνται και των κατάλληλων 
ανθρώπων που συνήθως τους 

πλαισιώνουν και τους ανοίγουν 
το δρόμο, τους λεγόμενους 
«κλακαδόρους» ή «κομματό-
σκυλα», ένας ρόλος που αποτυ-
πώθηκε άριστα στο πρόσωπο 
του Γκρούεζα από τον Διονύση 
Παπαγιαννόπουλο στην ταινία 
«Ο Μαυρογιαλούρος».
Αυτές οι εκλογές όμως παράλ-
ληλα, χαρακτηρίζονται από την 
έλλειψη χρόνου. Η προεκλογική 

περίοδος είναι τόσο μικρή, ώστε 
οι περισσότεροι υποψήφιοι να 
μην προλάβουν να κάνουν ούτε 
μία περιοδεία σε όλο το νομό. 
Ήδη οι ημέρες έχουν αρχίσει 
να μετρούν αντίστροφα μέχρι 
τις 25 Ιανουαρίου 2015, και να 
μεσολαβούν αργίες και γιορτές, 
κατά τις οποίες οι ψηφοφόροι 
κάθε άλλο παρά με τις εκλογές 
ασχολούνται.

Ά λ λ ω σ τ ε , 
την ώρα 
που γράφο-
νται αυτές 
οι γραμμές, 
δεν έχουν 
καν ανα-
κοινωθεί τα 
ψηφοδέ λ-
τια και συ-
νεχίζονται 
οι διεργα-
σίες για τη 
σ υ μ π λ ή -
ρωσή τους. 
Αναμένεται 
δε να ανα-
ν ε ω θ ο ύ ν 
ρ ι ζ ι κ ά , 

πράγμα που σημαίνει ότι την 
Κυριακή των εκλογών, θα δούμε 
στα ψηφοδέλτια ονόματα υπο-
ψηφίων παντελώς άγνωστα.
Φυσικά τα αποτελέσματα των 
εκλογών του 2012, δεν αποτε-
λούν αφετηρία ούτε για τους 
υποψήφιους  που συμπεριλαμ-
βάνονταν τότε στα ψηφοδέλτια, 
αφού την διετία αυτή έχουν αλ-
λάξει τόσα πολλά στο πολιτικό 
σκηνικό (δείτε τον πίνακα με 
τα αποτελέσματα των διπλών 
εκλογών του 2012).
Υποχρεωτικά πλέον οι υποψή-
φιοι αποβλέπουν στη στήριξή 
τους και στην προβολή τους από 
τον τοπικό τύπο, προκειμένου 
να καλύψουν το επικοινωνιακό 
εκείνο κομμάτι, που θα μετουσί-
ωνε τις κοινωνικές και προσωπι-
κές επαφές σε ψήφο στήριξης.
Ο «Αναγνώστης Πελοποννή-
σου» αποτελεί ήδη μία από τις 
επιλογές των υποψηφίων, οι 
οποίοι αναγνωρίζουν ότι η αξι-
οπιστία του λόγου του αποτελεί 
όχημα στην πολιτική τους κατα-
ξίωση στη συνείδηση των συ-
μπολιτών τους.

3

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ  

Δ.Ε.Υ.Α.ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΨΥΧΑ 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΛΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 

ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ! 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. είναι κοντά σας συνεχώς με συνέ-
πεια, με δράση και με σημαντικά έργα.  

To πυρηνελαιουργείο

ΑΦΟΙ 
ΚΟΥΦΑΚΗ 

Α.Β.Ε. 
εύχεται σε όλους 

καλά Χριστούγεννα 
και ευτυχισμένο 

το νέο έτος

Δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει μέχρι τις εκλογές στις 25 Ιανουαρίου

Υποψήφιοι και κόμματα στην αγχόνη
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Εύχομαι σε όλους
Καλές Γιορτές 
και Χρόνια Πολλά!

ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ-
ΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ

Ένας Κάστρο στα κάστρα της Αργολίδας

Ο γιος του Φιντέλ
Μια απρόσμενη επί-

σκεψη αναμένεται 

στην Αργολίδα, την 

ώρα που η τελευ-

ταία πηγή «σοσιαλι-

σμού» φαίνεται πως 

«δηλητηριάζεται» 

από τον Καπιταλι-

σμό που έφερε για 

πρώτη φορά τόσο 

κοντά μετά από 50 

χρόνια τις ΗΠΑ με 

την Κούβα. Ο γιος 

του Φιντέλ Κάστρο, 

σύμφωνα με πληρο-

φορίες αναμένεται να επισκεφτεί την Τρίτη 13 Ιανουαρίου την Αργολίδα, συνοδευό-

μενος από τον πρέσβη της Κούβας στην χώρα μας. Η τελευταία καταγεγραμμένη επί-

σκεψη επίσημου Κουβανού στην Αργολίδα ήταν αρχές καλοκαιριού του 1989, όταν η 

τότε πρέσβειρα της Κούβας προσκεκλημένη του γιατρού και υποψηφίου δημάρχου 

του ΚΚΕ στο Άργος, Κώστα Βρέτου, επισκέφτηκε το «Ελεύθερο Ραδιόφωνο».

Ο υιός Κάστρο θα επισκεφτεί αρχικά στο Ναύπλιο, το πρωί, τον Δήμαρχο Ναυπλιέων 

Δ. Κωστούρο και στην συνέχεια τους αρχαιολογικούς χώρους του Παλαμηδίου και 

του Μουσείου του Ναυπλίου. Ο επόμενος σταθμός θα είναι ο αρχαιολογικός χώρος 

των Μυκηνών, το αρχαίο θέατρο του Άργους και στο τέλος θα τον υποδεχτεί ο Δήμαρ-

χος Άργους – Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος στο δημαρχείο της πόλης.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΜΕΖΟΝΕΤΑ)
Σε νέα πολυκατοικία στο Ναύπλιο 

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

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

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

Οι επιβάτες ζητούν απόδοση ευθυνών - 

Μετά το δέντρο κινδυνεύει να πέσει και 

το γεφύρι 

Ποιος φταίει για 
το ατύχημα στα Ίρια;

Υπάρχουν ευθύνες για το ατύχημα στα Ίρια που 

έστειλε Χριστουγεννιάτικα μια ολόκληρη οικο-

γένεια στο νοσοκομείο; Θα τιμωρηθεί κανείς για 

αμέλεια, για παράβαση καθήκοντος ή για ό,τι 

άλλο προβλέπει ο νομοθέτης (αν προβλέπει), που 

δεν υπήρξε μέριμνα πριν πέσει ο τεράστιος ευκά-

λυπτος θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή τόσων 

ανθρώπων; Και να φανταστεί κανείς ότι για λίγα 

δευτερόλεπτα γλίτωσαν οι επιβάτες λεωφορείου 

του ΚΤΕΛ μεταξύ των οποίων και πολλά παιδιά, 

που μόλις είχε περάσει από το ίδιο σημείο όπου 

ο ευκάλυπτος καταπλάκωσε το επιβατικό αυτοκί-

νητο.

Το περιστατικό που πρέπει να απασχολήσει τους 

υπευθύνους και να μην περάσει απαρατήρητο συ-

νέβη στον παραλιακό δρόμο των Ιρίων, τη Δευτέ-

ρα 22 Δεκέμβρη στις 7 το πρωί. Στο αυτοκίνητο 

που καταπλακώθηκε από το δέντρο, επέβαιναν οι: 

Δημήτρης Καλλιάνος, Αθηνά Καλλιάνου, Ανδρια-

νός Καλλιάνος, Αγγελική Καλλιάνου, Αλέξανδρος 

Ζαχαράκης. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της 

υγείας της Αθηνάς Καλλιάνου.

Όπως καταγγέλλει μέσω του «α» ο επιβάτης του 

αυτοκινήτου και πρώην πρόεδρος Ιρίων κος Δη-

μήτρης Καλλιάνος, είχε ενημερωθεί για την επι-

κινδυνότητα του δέντρου ο δήμος και μάλιστα 

αναμενόταν από μέρα σε μέρα να κλαδευτούν 

οι τεράστιες κλάρες μήκους 20 περίπου μέτρων, 

πριν συμβεί αυτό που συνέβη.

Επιπλέον, όπως τονίζει χαρακτηριστικά και ο γιος 

του Ανδριανός Καλλιάνος: «Εδώ και 10 χρόνια για 

το εν λόγο δέντρο γίνεται λόγος και συστάσεις 

να κοπεί από τον δήμο, διότι ήταν επικίνδυνο. 10 

ολόκληρα χρόνια δεν μπόρεσαν και το έκαναν 

τώρα που ξεκλήρισε μια ολόκληρη οικογένεια. 

Λυπάμαι, αλλά τώρα ο καθένας να τεθεί προ τον 

ευθυνών του και ότι θέλει ας προκύψει».

Και το γεφύρι

Μιλώντας στον «α» ο κος Δημήτρης Καλλιάνος 

επισημαίνει ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα στον 

παραλιακό δρόμο των Ιρίων και το καταγράφουμε 

πριν σημειωθεί κι άλλο ατύχημα: Το γεφύρι, δίπλα 

στο δημοτικό σχολείο – όπως λέει – είναι έτοιμο 

να γκρεμιστεί. Τα σίδερα είναι εμφανή έξω από το 

μπετό, και το γεφύρι κινδυνεύει να πέσει.

Ασφάλιση μαθητών
Πλειοψηφικά ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο Ναυ-
πλίου την ασφάλιση των μαθητών της Α`βάθμιας εκ-
παίδευσης που πρότεινε ο κ. Ραφαήλ Μπαρού. Τόσο 
ο κ. Βασιλόπουλος, όσο και η κα. Καραμολέγκου 
για διαφορετικούς λόγους ψήφισαν «Λευκό»! Κάθε 
άποψη είναι βέβαια σεβαστή αλλά το ότι έγινε μια 
πρόταση απ το αντίθετο στρατόπεδο δεν σημαίνει 
πως θα πρέπει να είναι σώνει και καλά απορριπτέα. 
Για τα παιδιά πρόκειται και όχι για κάποιο ρουσφέτι. 

Τώρα, το αν το «λευκό» μοιάζει περισσότερο με το 
«δεν ξέρω, δεν απαντώ» κι όχι με το «αρνούμαι» θα 
θέλαμε να το ελπίζουμε.  Υπάρχουν πολλά πράγματα 
για τα όποια θα μπορούσε κανείς να αντιπαρατεθεί 
με σφοδρότητα και καλό είναι να αφήσουν όλοι απ 
έξω τον ευαίσθητο χώρο της παιδείας και ιδιαίτερα 
όταν άπτεται θεμάτων ασφαλείας των μαθητών δεν 
επιτρέπεται σε κανέναν η πολιτική εκμετάλλευση.

ΟΦ.



«Για ακόμα μια φορά ο Δήμος 
Ναυπλιέων καλύπτει το κενό 
της κεντρικής διοίκησης, προ-
σφέροντας έμπρακτη στήριξη 
στους δημότες του».

Οι εκλογές πρόλαβαν 
τα ακίνητα του ΤΑΙΠΕΔ
Την ώρα που κλείνει η Βουλή, 
ανακοίνωνε το Υπουργείο Περι-
βάλλοντος ότι ολοκληρώθηκε 
η συμφωνία ανάμεσα στο ΤΑΙ-
ΠΕΔ και το Δήμο Ναυπλίου για 
ακίνητα του Δήμου τα οποία 
διαχειρίζεται το ΤΑΙΠΕΔ.
Βέβαια, διευκρινίζεται ότι 
αναμένεται η κύρωση του συ-
γκεκριμένου Πρωτοκόλλου 
- Μνημονίου Συνεργασίας με 
αποφάσεις των συλλογικών 
οργάνων του ΤΑΙΠΕΔ και του 
Δήμου.
Λόγος γίνεται για το ακίνητο 
στον Άγιο Αναστάσιο έκτασης 
περίπου 10,5 στρεμμάτων.
Σε εκκρεμότητα είναι και τα ακί-
νητα στην Παλιά Πόλη (242τμ.), 
το ακίνητο στη θέση Κούρτη (8 
στρέμματα), στη θέση Κονδύλι 
(32.127τμ) και φυσικά η Καρα-
θώνα (1.900 στρέμματα).

Ο δήμος καλύπτει τα 
κενά της πολιτείας
Λύση στο πρόβλημα πληρωμής 
των καθαριστριών των σχολεί-

Κάτι είναι κι αυτό, χρονιάρες 

μέρες…

Υ.Ζ.

Ομογενείς έρχονται να 
δουν τα Θεοφάνεια
Θεοφάνεια στο Ναύπλιο θα 

κάνουν 30 νέοι της διασποράς 

από τις χώρες του νοτίου ημι-

σφαιρίου, της Ωκεανίας, της 

Λατινικής Αμερικής, καθώς και 

της Νότιας Αφρικής.

Πρόκειται για πρόγραμμα της 

Γενικής Γραμματείας Αποδή-

μου Ελληνισμού. Τα παιδιά 

ομογενείς είναι ηλικίας 15 έως 

17 ετών και προέρχονται από 

περιοχές όπου είναι κλειστά τα 

σχολεία. Στόχος είναι να γνωρί-

σουν την πατρίδα των γονιών 

και των παππούδων τους και να 

επιστρέψουν στους τόπους κα-

τοικίας τους.

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: 834

Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2015
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

ων, που ταλανίζει απ την αρχή 
της χρονιάς τους δήμους όλης 
της χώρας, έδωσε τις παραμο-
νές των Χριστουγέννων ο δήμος 
Ναυπλιέων. Από τις 22 Δεκέμ-

βρη – όπως ανακοινώθηκε 
από τον δήμο - οι εργαζόμε-
νοι, εργαζόμενες στα σχολεία 
εισέπραξαν προκαταβολές 
των δεδουλευμένων τους: 

Τι να πει κανείς
Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας βλέποντας πως χωράνε τόσα πολλά 
σκουπίδια σε ένα τόσο μικρό αυτοκίνητο. Πριν λίγες ημέρες δύο τύ-
ποι που επέβαιναν στο εν λόγω αυτοκίνητο άρχισαν να πετούν και 
απ τα δύο παράθυρα σκουπίδια επί του δρόμου στην Πολιζωίδου, 
στην Μπουμπουλίνας και επί της παραλιακής Ναυπλίου Νέας Κίου 
μέχρι τουλάχιστον του ύψους της Αλεξάνδρου. Από Εκεί και μετά, 
άρχισαν παράνομες προσπεράσεις και σφήνες και εξαφανίστηκαν. 
Φυσικά δεν είναι οι μοναδικοί δια αυτοκινήτου βρωμιάρηδες. Βλέπει 
κανείς κυρίως ακριβά αυτοκίνητα να πετούν τα σκουπίδια τους εν 
κινήσει στον δρόμο.

ΑΝ.
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Σήμερα κηδεύουμε 
την λατρευτή μας Συνείδηση
Του Βασίλη Δαγρέ  
Η ΠΕΝΘΙΜΗ μουσική αντηχεί παντού. Μια περίεργη βου-
βή σιωπή βυθίζει στο πένθος όλη την πόλη, σκυθρωπά 
πρόσωπα στους δρόμους περιμένουν με καρτερία να 
περάσει η πομπή. Μπροστά πήγαινε η μπάντα της πόλης 
παίζοντας τα πένθιμα εμβατήρια και πίσω ακολουθούσε 
αυτό το μαύρο πολυτελές μακρόστενο αυτοκίνητο με τα 
διαφανή τζάμια, για να φαίνεται το φέρετρο που μέσα σε 
αυτό ήταν νεκρή  μια γυναίκα, μια γυναίκα που και στον 
θάνατο ακόμα ,αυτό το γλυκό χαμόγελο που σχημάτιζαν 
τα δύο της χείλη, έδινε μια θεία μορφή στο πρόσωπο της.
ΤΟ ΦΕΡΕΤΡΟ της το είχαν ξεσκέπαστο κατά εντολή των 
κυβερνώντων, ώστε να το βλέπουν όλοι. Ακριβώς από 
πίσω ακολουθούσαν όλοι οι άρχοντες της εξουσίας ,με 
σκυθρωπά πρόσωπα, άνθρωποι  χωρίς τύψεις λόγω αυτής 
της νεκρής γυναίκας, πρόσωπα που προσπαθούσαν με 
ηθοποιήστικο τρόπο να δώσουν στην όψη τους μια δόση 
θλίψης. Πιο πίσω ακολουθούσε μια γυάλινη άμαξα, σαν 
αυτές των παραμυθιών της σταχτοπούτας που την έσερ-
ναν τέσσερα άλογα, στολισμένα και αυτά, έτσι ώστε να δί-
δεται μια μεγαλοπρέπεια, και μέσα από αυτήν φαινόταν ο 
λαμπερός θρόνος που καθόταν ο ανώτατός άρχοντας, που 
όπως έλεγαν οι κυβερνώντες στο πρόσωπο του αντιπρο-
σωπευόταν όλος ο λαός, ένας άρχοντας μέσα στο γυάλινο 
κλουβί του.
ΠΙΟ ΠΙΣΩ ακόμα ακολουθούσαν οι υπουργοί  και όσοι 
αντιπρόσωποι υποστήριζαν τους άρχοντες της εξουσίας 
και όλοι μηδενός εξαιρουμένου, γέροι, μεσήλικες και νέοι, 
προσπαθούσαν να παρηγορήσουν με δέος αυτές τις δή-
θεν θλιμμένες και  μαυροφορεμένες κυρίες με τα ωραία 
σώματα και στήθη ,που τις ονομάτιζαν ως Πράξεις νομο-
θετικού περιεχομένου. Λίγο πιο πίσω ακολουθούσαν άλ-
λοι ανώτατοι άρχοντες που περπατούσαν κορδωτοί και με 
υπερηφάνεια, ήταν  αυτοί που όπως έλεγαν υπερασπίζο-
νταν αυτήν την τυφλή κοπέλα που την έλεγαν Δικαιοσύνη, 
ναι αυτοί οι αξιότιμοι κύριοι που έβγαλαν απόφαση ότι 
ορθώς σύμφωνα με τον νόμο έπραξαν οι κυβερνώντες και 
παράδωσαν την εθνική κυριαρχία, στους τοκογλύφους, 
νοικοκύρηδες της ομοσπονδίας.
ΠΙΟ ΠΙΣΩ και σε κάποια απόσταση με εμφανή τον διαχω-
ρισμό από τους υπόλοιπους ακολουθούσαν μια μερίδα 
από μικρούς άρχοντες εξουσίας ήταν όλοι οι άρχοντες της 
εξουσίας της ενημέρωσης , σχεδόν όλοι οι επιφανείς πλού-
σιοι αυτής της χώρας και τελευταίοι μια μερίδα από τον 
λαό, ξέρετε μέσα στον λαό υπάρχουν όλοι. Το χαρακτη-
ριστικό αυτής της υποκριτικής ακολουθίας ήταν ότι όλοι 
είχαν την ίδια λογική , και αλληλοϋποστηρίζονταν μεταξύ 
τους.
Η πένθιμη πομπή είχε φτάσει στο τέλος του τελευταίου 
δρόμου της πόλης, ο λαός στεκόταν αμίλητος, με σκυμ-
μένο το κεφάλι, εκτός μερικών  που το κεφάλι στεκόταν 
ψηλά, και με κορμοστασιά περήφανη, γιατί δεν δεχόντου-
σαν τον θάνατο αυτής της γυναικείας μορφής.
Η ΠΕΝΘΙΜΗ μουσική αντηχούσε παντού η πομπή και η 
συνοδεία αυτής απομακρυνόταν από την πόλη, η τελευ-
ταία κολώνα στον δρόμο μόλις που θα φαινόταν και ω του 
θαύματος ένας ανεμοστρόβιλος σηκώθηκε και το χαρτί 
με το χαρακτηριστικό περίγραμμα και γράμματα ξεκόλ-
λησε και ανάλαφρα πετούσε στον ουρανό ελεύθερο σαν 
πουλί, ο αέρας ξαφνικά κόπασε σαν κάτι να ήθελε να πει 
και το χαρτί έπεσε στο έδαφος. Το χαρτί έγραφε “σήμερα 
κηδεύουμε την λατρευτή μας Συνείδηση, οι Κυβερνώντες, 
οι άρχοντες της εξουσίας, ο λαός και οι λοιποί συγγενείς”. 

Τα Επιδαύρια μπορούν να εξωραΐσουν τον παραδοσιακό οικισμό

Το Λυγουριό διδάσκει 
και διδάσκεται

Τη δημιουργία ενός πεζόδρομου 
που θα διασχίζει τον παραδοσι-
ακό οικισμό του Λυγουριού και 
θα σχηματοποιεί μια υπαίθρια 
Χρονολογική διαδρομή των Επι-
δαυρίων παραστάσεων προτεί-
νουν στο δήμο Επιδαύρου πέντε 
«ανήσυχοι» κάτοικοι του Λυγου-
ριού. Συγκεκριμένα προτείνουν 
τον  εξωραϊσμό του παραδοσια-
κού οικισμού με την τοποθέτηση 
πινακίδων, που θα αναφέρονται 
στις παραστάσεις που δόθηκαν 
στο Αρχαίο Θέατρο από το 1955 
και μετά. Ο πεζόδρομος προτεί-
νουν να ξεκινά από τη κεντρική 
λεωφόρο στο ύψος του καταστή-
ματος Κατσαρού και θα ανηφορί-
ζει για να καταλήξει και πάλι στην 
«Κάτω Πλατεία» και την κεντρική 
λεωφόρο, αφού θα έχει διασχίσει 
μεγάλο μέρος του παραδοσιακού 
οικισμού.
Ολόκληρη η πρόταση που έχει 
ήδη υποβληθεί υπόψιν του δη-
μάρχου και των δημοτικών συμ-
βούλων και υπογράφεται από 
τους Γιάννη Σαρρή, Σοφία Γαλάνη, 
Ίωνα Ξυπολιά, Γεώργο Μαγκλάρη 
και Στέλλα Ιωάννου, ακολουθεί: 
Τώρα που οι Δημοτικές εκλογές 
έχουν τελειώσει και οι επόμενες  
βρίσκονται πολύ μακριά` τώρα 
που λείπουν οι προεκλογικοί 
υπολογισμοί, που συνήθως, υπη-
ρετούν τον  πολυμέριμνο τρόπο 
ζωής της άκρατης φιλοδοξίας 
και της «συγκρατημένης» συμφε-
ροντολογίας, τώρα πιστεύουμε 
πως είναι ώρα –χωρίς φόβο- να 
κουβεντιάσουμε με εμπιστοσύνη, 
χωρίς προκαταλήψεις, κοινοποι-
ώντας στο σύνολο των αιρετών 
αρχόντων, κάποιες σκέψεις που 
με την πρέπουσα μελέτη και επε-
ξεργασία ίσως αποδειχθούν και 
υλοποιήσιμες  προτάσεις.
Πριν από λίγες βδομάδες απο-
χαιρετήσαμε για 59η χρονιά τις 
θεσμοθετημένες παραστάσεις 
του «Φεστιβάλ της Επιδαύρου», 
τα γνωστά ανά την θεατρόφι-
λη οικουμένη «ΕΠΙΔΑΥΡΙΑ». Την 
επόμενη χρονιά, το 2015, αρχής  
γενομένης με την επίσημη καθι-
έρωση των  Επιδαυρίων  το έτος 
1955, θα συμπληρωθούν  αισίως 
ΕΞΗΝΤΑ(60) ολόκληρα ΧΡΟΝΙΑ 
ζωής και μεγαλείου αυτού του 
κορυφαίου πολιτιστικού και καλ-
λιτεχνικού θεσμού.
ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ που άλλαξαν 
καθοριστικά τη ζωή του φτωχού 
Λυγουριάτη. Εμπλούτισαν  τα 
πνευματικά του ερεθίσματα και 
διεύρυναν τους  ορίζοντές του 
αλλά και ενίσχυσαν την τοπική  
οικονομία, ανέκοψαν το ρεύμα 
της μετανάστευσης, διαμόρφω-
σαν ευεργετικά τελματωμένες 
συνήθειες και καθόρισαν προσα-

νατολισμούς και επαγγέλματα.
Ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατό-
ρια, ξενοδοχεία έφεραν δουλειά 
και μεροκάματα: μαγαζάτορες, 
σερβιτόροι, κηπουροί, φύλακες 
και απλοί εργάτες είναι εκείνοι 
που κέρδισαν και κερδίζουν από 
το φεστιβάλ και   στέριωσαν στη 
γενέθλια γη.
Βέβαια ο θεσμός ως καλλιτεχνικό 
γεγονός, είχε και έχει ελλείψεις 
και προβλήματα. ‘ Όλα  αυτά χρει-
άζονται τη βούληση και τη γνώση 
των ειδικών και των ειδικευμένων 
προκειμένου να καταθέσουν στις 
αρμόδιες υπηρεσίες τις απόψεις 
τους  προκειμένου να τροποποιή-
σουν προς το καλύτερο τις παρα-
στάσεις που  φιλοξενούνται ΕΞΗ-
ΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ τώρα στο μοναδικό 
Αρχαίο Θέατρο του Ασκληπιείου 
της Επιδαύρου.
Διαβάζοντας  πρόσφατα στην 
εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» 
(31-8-2014) ένα εύστοχο σημείω-
μα του έγκριτου φιλολόγου-κρι-
τικού και μεταφραστή αρχαίων 
κειμένων, του κ. ΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡ-
ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ (Κ.Χ. Μύρης), 
ξανάρθαν στο νου μας προβλη-
ματισμοί, προτάσεις και ιδέες που 
έχουν κατά καιρούς ακουστεί και 
γραφεί  για το παρόν και το μέλ-
λον των « Επιδαυρίων».
Θα μεταφέρουμε ελάχιστα από 
όσα εξαιρετικά σημειώνει ο γνω-
στός μεταφραστής, για να κατα-
νοήσουμε  το μεγαλείο αλλά και 
τις ανάγκες του θεάτρου και του 
τόπου μας:
«Ας αποδεχθούμε» ξεκινάει το 
σημείωμά του ο κ. Γεωργουσό-
πουλος  «πως τα Επιδαύρια…. 
ως θεσμός αφιερωμένος στη 
σύγχρονη  ερμηνεία του Αρχαίου  
Ελληνικού Δράματος… που τον 
κατέστησε διεθνώς μοναδικό… 
δεν δημιούργησε  μόνο ερμηνευ-
τική   πολυεπίπεδη  παράδοση, 
αλλά μύησαν και εκπαίδευσαν 
ένα Ελληνικό και ξένο κοινό…   
σ’ ένα  χώρο…  που δοξάστηκε 
εδώ και 2500 χρόνια, ένα αμφι-
θέατρο  14.000 θέσεων. Χώρος 
για να εκπαιδεύσει όχι ειδικούς, 
όχι μυημένους, αλλά  ένα μεγάλο 
λαϊκό κοινό… Και σκοπός ήταν 
να περάσει στο μεγάλο κοινό το 
ΜΕΓΕΘΟΣ, το ΗΘΟΣ και η ΔΙΑ-
ΝΟΙΑ των μεγάλων  τραγικών και 
κωμικών ποιητών της Αρχαιότη-
τας…» και καταλήγει ο θεατρικός 
στοχαστής: «Τα Επιδαύρια, το 
Φεστιβάλ της Επιδαύρου πρέπει 
να γυρίσουν στις ρίζες τους, στο 
αρχαίο κλασσικό δράμα Ελληνικό 
και Ρωμαϊκό… Το Φεστιβάλ Επι-
δαύρου πρέπει  να γίνει ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ, με έναν όρο: Όλες 
οι επιλεγόμενες παραστάσεις θα 
σχεδιάζονται για την Επίδαυρο 

και θα κάνουν πρεμιέρα στην Επί-
δαυρο.»
Εύκολα λοιπόν κανείς αντιλαμβά-
νεται ότι ο θεσμός που  «μύησε και 
εκπαίδευσε» και ένα θέατρο «που 
χτίστηκε για να διαλεχτούν ήθη 
και διάνοιες» όχι μόνο χρειάζεται 
ανασχεδιασμό, που θα ορίσουν 
ασφαλώς οι ειδικοί και οι μυημέ-
νοι, αλλά και  εμείς οι  «μόνιμοι 
φρουροί» αυτού του ιερού τόπου 
καλούμαστε να βάλουμε πλάτη 
και ιδέες και να βελτιώσουμε  τις 
συνθήκες διαμονής και φιλοξενί-
ας συντελεστών και επισκεπτών.
Καλούμαστε δηλαδή να διαμορ-
φώσουμε έναν οικισμό κι έναν 
περιβάλλοντα χώρο αντίστοιχο 
του μεγαλείου του μοναδικού 
μνημείου και σύμφωνο με το μέ-
γεθος και το ήθος των παραστά-
σεων και του θεσμού που μας 
κληροδότησε η τύχη.
Στα πλαίσια της επίγνωσης αυτής 
της ευθύνης και με την ευκαιρία 
της εξηκοστής επετείου των Επι-
δαυρίων, έχουμε να προτείνουμε 

τα παρακάτω, που αφορούν τον 
παραδοσιακό οικισμό του Λυγου-
ριού.

-Πρόκειται για μια ιδέα Πολιτιστι-
κής και Τουριστικής παρέμβασης, 
με αναφορά και θεματολογία τον 
θεσμό των Επιδαυρίων. Η ιδέα 
και η πρόταση, που δεν αποκλεί-
ει το οτιδήποτε άλλο έχει να γίνει 
σ’ αυτό τον τόπο, βασίζεται  στη 
δημιουργία ενός πεζόδρομου 
που θα διασχίζει τον παραδοσι-
ακό οικισμό και θα σχηματοποιεί 
μια υπαίθρια ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙ-
ΑΔΡΟΜΗ των ΕΠΙΔΑΥΡΙΩΝ ΠΑ-
ΡΑΣΤΑΣΕΩΝ.

-Συγκεκριμένα σε τακτά διαστή-
ματα, του διαμορφωμένου πεζό-
δρομου, σε μια κυκλική διαδρομή 
εντός του οικισμού, θα τοποθε-
τηθούν κάθετα μεταλλικές μα-
κρόστενες πινακίδες, που η κάθε 
μια θα αναφέρεται σε κάθε έτος, 
από το 1955 και στις παραστάσεις 
που δόθηκαν στο Αρχαίο Θέατρο. 
Στην κεφαλή της κάθε πινακίδας, 
θα διακρίνεται  το ανάγλυφο του 
θεάτρου, περιμετρικά η λέξη ΕΠΙ-
ΔΑΥΡΙΑ και εντός της ορχήστρας 
η εκάστοτε χρονολογία. Στη συνέ-
χεια η ημερομηνία, ο τίτλος κάθε 
παράστασης και το όνομα του 
τραγικού ποιητή. Οι πινακίδες θα 
μπορούσαν να είναι φωτεινές  και 
γραμμένες στην αγγλική γλώσσα 
προς διευκόλυνση και των ξένων 

Ενδεικτική πινακίδα με το πρό-
γραμμα των παραστάσεων του 
1958
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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)

Χρόνια Πολλά 

Καλή Χρονιά

Και ελπίδα 

για ένα καλύτερο αύριο

Γιάννης Σαρρής
Περιφερειακός Σύμβουλος

περιηγητών.

Η διαδρομή του πεζόδρομου θα 
ξεκινάει από τη κεντρική λεωφόρο 
στο ύψος των καταστημάτων Χρ. 
Καραμαδούκη - Γ. Κατσαρού και θα 
ανηφορίζει… στο ύψος της οικίας 
Άγγελου Ξυπολιά, θα στρίβει δεξιά 
μέχρι την οικία Π. Χουντάλα – Γ. Κο-
ρωνιώτη και μετά αριστερά μέχρι 
την «πάνω πλατεία» (Παναγίτσα και 
Δημαρχείου). Από εκεί θα κατηφο-
ρίζει  στον «Πλάτανο» και  από κει  
ανατολικά προς την «Αγία Τριάδα», 
για να καταλήγει στην «Κάτω Πλα-
τεία» και την κεντρική λεωφόρο.

Δηλαδή πιστεύουμε πως δημιουρ-
γείται μια ενδιαφέρουσα κυκλική 
περιήγηση εντός του παραδοσι-
ακού οικισμού, που προσφέρει 
στον επισκέπτη την δυνατότητα 
να παρακολουθεί  ταυτόχρονα  την 
χρονολογική πορεία των παραστά-
σεων του θεάτρου. 
Η φιλοδοξία της πρότασης είναι 
να κερδίσει την προδιάθεση του 
προσερχόμενου θεατή και του δι-
ερχόμενου επισκέπτη να ξεκινάει ή 
να τελειώνει από και στο Λυγουριό. 
Στην αφετηρία του πεζόδρομου 

χρήσιμο θα είναι να δημιουργηθεί 
έ να Γραφείο Πληροφοριών που θα 
παρέχει έντυπο υλικό  με λεπτομε-
ρείς αναφορές στην ιστορία των 
Επιδαυρίων , των έκτακτων παρα-
στάσεων του 1938 και του 1954, 
όπως επίσης και πληροφορίες για 
τα αξιοθέατα του Λυγουριού και 
του Δήμου Επιδαύρου. Στο τέρμα 
της διαδρομής (κάτω πλατεία) δεν 
είναι δύσκολο σε μια ενοικιαζόμε-
νη αίθουσα  να στεγαστεί μια χρο-
νολογική έκθεση  φωτογραφίας, 
αφίσας και  προγραμμάτων όλων 
των παραστάσεων , από το 1954 
μέχρι σήμερα.
Επίσης τουριστικό ενδιαφέρον 
και ευχάριστη έκπληξη θα προξε-
νήσει στον επισκέπτη μια ακόμη 
αλλαγή. Αν όλοι οι δρόμοι και οι 
παράδρομοι της περιηγητικής δια-
δρομής μετονομαστούν φέροντας 
ονομασίες αρχαίων ποιητών και 
διάσημων συντελεστών των πα-
ραστάσεων (σκηνοθετών, ηθοποι-
ών, συνθετών, κλπ.). Τα υπόλοιπα 
(προβολή και διαφήμιση) θα τα 
αναλάβουν τα Τουριστικά Γραφεία 
και οι ιδιώτες επιχειρηματίες και 
δεν θα είναι μακριά ο χρόνος που 
ολόκληρη η διαδρομή περιήγησης 

εντός του οικισμού θα γεμίσει από 
μικρά καταστήματα (καφέ – μεζε-
δοπωλεία – αναμνηστικών ειδών) 
και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατ’ 
αυτό τον τρόπο, πιστεύουμε πως 
ο ξεχασμένος παραδοσιακός οικι-
σμός του Λυγουριού  όχι μόνο θα 
αλλάξει όψη, αλλά θα αποχτήσει 
ζωή και υπεραξία ανυπολόγιστη.
Με την πεποίθηση πως η παρα-
πάνω πρόταση είναι εφαρμόσιμη 
και προπαντός αναγκαία, ελπίζου-
με και περιμένουμε το Δημοτικό 
Συμβούλιο να δώσει την προσοχή 
και το ενδιαφέρον που χρειάζεται, 
προκειμένου να οργανωθεί μια ευ-
ρύτερη συζήτηση με αναλυτικές 
διευκρινίσεις και συμπληρωματι-
κές ιδέες.
Πιστεύουμε επίσης πως μέσα από 
παρόμοιες διαδικασίες και πρωτο-
βουλίες, το Λυγουριό και ο Δήμος 
μας πολλά θα έχει να κερδίσει.

Τοπογραφικό 
σχεδιάγραμμα του 
παραδοσιακού οι-
κισμού Λυγουριού
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Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου

Ιστορίες του Οδυσσέα : 1 Το διαστημόπλοιο και ο κουμπαράς……
-Κύριε Βασίλη θα ήθελα να κάνετε μια αξιολόγηση στον 
γιό μου τον Οδυσσέα, αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες 
συμπεριφοράς και μας είπαν να συμβουλευτούμε κάποιον 
ειδικό.
Κανονίσαμε ένα ραντεβού και Παρασκευή απόγευμα 
έκανε την δυναμική του είσοδο στο θεραπευτήριο ο μικρός 
Οδυσσέας. Τα σγουρά ξανθά μαλλιά , τα γαλανά του μάτια 
και εκείνο το χαμόγελο με την τέλεια πινελιά ειρωνείας 
σε έκαναν να ξεχάσεις αμέσως την υπερδραστηριότητα 
του. Σχεδόν πετούσε πάνω στην καρέκλα από την 
υπερκινητικότητα του. 
-Λοιπόν πως είπαμε ότι σε λένε; 
-Οδυσσέα βέβαια !!! ( Σαν να ήταν δεδομένο το όνομα του 
εκ των προτέρων.)
-Και τι δουλειά κάνεις ; 
-Του διαστήματος!!! (Πήρε ένα πομπώδες ύφος ανθρώπου 
που ασχολείται με πολύ δύσκολα 
πράγματα και τα αναφέρει σε 
αδαείς χωρίς να προσδοκά να 
τον κατανοήσουν. Χέρια πόδια 
κινούνταν με διαστημικές 
ταχύτητες .)
-Δεν κατάλαβα τι εννοείς όταν λες 
του διαστήματος ; 
-Μα είναι απλό ( πήρε το ειρωνικό 
ύφος ανθρώπου που μιλούσε με 
κατανόηση  σε κάποιον άσχετο) 
θα γίνω αστροναύτης και θα 
δουλεύω στον πλανήτη μου!!!
Φαίνεται ότι τα ονόματα δεν 
δίνονται τυχαία στους ανθρώπους 
. Ο μικρός Οδυσσέας κουβαλούσε 
μέσα του, γενετική κληρονομιά 
την αναζήτηση και το ταξίδι του 
ομηρικού συνονόματου ήρωα. 
-Είναι δικός σου ο πλανήτης; 
-Μα και βέβαια! 
-Πως τον λένε; 
-Γαβού. 
-Δεν κατάλαβα, πως τον λένε; 
-Γαβού. 
-Δεν έχω ακούσει τέτοιο όνομα για πλανήτη. 
-Δεν καταλαβαίνετε τίποτα εσείς οι μεγάλοι. Γαλάζια 
Βουλίτσα σημαίνει το Γαβού. Ένα βράδυ τον είδα 
τον πλανήτη μου στον ουρανό και εκεί θα πάω με το 
διαστημόπλοιο μου, θα είμαι κυβερνήτης. Όποιος θέλει 
βρίσκει τον δικό του πλανήτη. 
-Μπορώ να βρω και εγώ ένα δικό μου πλανήτη. 
-Αν μπορείς να δανειστείς τα μάτια ενός παιδιού και βέβαια. 
(Ο μικρός Οδυσσέας με τον τρόπο του με έβαλε αμέσως 
στην αδιέξοδη θέση του ενήλικα.)
-Διαστημόπλοιο έχεις; 
-Όχι αλλά θα μεγαλώσω και θα αγοράσω ένα!
-Εμένα θα με πάρεις μαζί σου; 
-Όχι, δεν είναι πλανήτης για μεγάλους, ο πλανήτης μου 
είναι γαλάζιος γυάλινος  και αν έρθετε οι μεγάλοι θα σπάσει. 
( Προφανώς ο Οδυσσέας είχε αποφασίσει να εξαιρεθεί από 
το ταξίδι της ενηλικίωσης και θα περίμενε μερικά χρόνια 
μέχρι να μαζέψει τα λεφτά για το διαστημικό του όχημα.)
Αφού ανοίξαμε ένα δίαυλο επικοινωνία με τα μελλοντικά 
ταξίδια του Οδυσσέα στον πλανήτη Γαβού μπορέσαμε 
να ξεκινήσουμε την πρώτη φάση αξιολόγησης του 
και κανονίσαμε ένα επόμενο ραντεβού για να την 
ολοκληρώσουμε. Μετά από δέκα πέντε ημέρες ήρθε πάλι 
μαζί με τον πατέρα του. Στα μάτια του πατέρα του διάβασα 
ότι κάτι θέλει να μου πει. 
-Καλώς τον μελλοντικό κυβερνήτη του Γαβού. ( Του είπα 
όταν τον είδα) 
-Δύσκολα τα πράγματα για τον αστροναύτη μας. ( Είπε ο 

πατέρας του.)
-Γιατί του πήρε άλλος τον πλανήτη; 
-Όχι μάλλον οικονομικό θα είναι το πρόβλημα ( με 
δυσκολία μπορούσε να συγκρατήσει τα γέλια του) . 
-Πες μου τι έγινε; 
-Είχαμε ένα επεισόδιο με τον μεγάλο γιό τον Πέτρο. Ο 
Πέτρος πάει στην Δευτέρα τάξη του δημοτικού σχολείου. 
Με την μητέρα του έχουμε αποφασίσει για πολλούς λόγους 
να μην τρώει προϊόντα από το κυλικείο του σχολείου, του 
δίνουμε χαρτζιλίκι για να παίρνει νερό ή χυμό. Η μάνα 
του κάθε πρωί του φτιάχνει ένα σάντουιτς για να έχει κάτι 
να φάει στο μεγάλο διάλειμμα. Το τελευταίο διάστημα 
διαπιστώσαμε ότι είχε αρχίσει να παίρνει βάρος. 
-Άλλαξε κάτι στις διατροφικές του συνήθειες; 
-Όχι τίποτα απολύτως , η μητέρα του είναι ιδιαίτερα 
σχολαστική σε αυτά τα θέματα. Στην τελευταία επίσκεψη 

που κάναμε στην κυρία Ντίνα 
την  παιδίατρο του, μας είπε 
ότι είχε απότομη αύξηση 
βάρους μέσα σε δυο μήνες που 
παρακολουθεί το σχολείο. Είχε 
φτάσει στα ανώτερα όρια του 
φυσιολογικού. 
-Μα καλά τι άλλαξε μέσα σε 
δύο μήνες ; 
- Και εμείς δεν ξέραμε τι να 
υποθέσουμε η μόνη αλλαγή 
ήταν ότι πήγαινε στο σχολείο. 
Αποφάσισα λοιπόν να κάνω 
κάτι που δεν πίστευα ότι θα 
το έκανα στην ζωή μου. Τον 
παρακολούθησα να δω τι κάνει 
στο σχολείο. Πήγα την ώρα 
του μεγάλου διαλλείματος και 
ήμουν έξω από το προαύλιο 
προσπαθώντας να μην με 
καταλάβει. 
Όταν τον είδα να κατευθύνεται 
μασουλώντας το σάντουιτς 

στο κυλικείο σκέφθηκα ότι θέλει να πάρει νερό ή χυμό. 
Τον βλέπω να βγαίνει έξω με μια τυρόπιτα και μια 
λουκανικόπιτα στο χέρι. Μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι 
έτοιμος ήμουν να πηδήξω τα κάγκελα και να μπω μέσα. 
Αλλά τελικά κρατήθηκα. 
-Λεφτά που βρήκε για να αγοράσει τόσα πράγματα; 
-Αυτό σκέφτηκα και εγώ. Όταν μπήκαν μέσα για μάθημα 
πήγα και ρώτησα τον υπεύθυνο του κυλικείου αν χρωστά 
λεφτά. 
-Όχι μου είπε, ήταν πολύ τυπικός στις συναλλαγές του και 
από τους καλύτερους πελάτες του. 
-Και που εύρισκε τα λεφτά; 
-Με το τσιμπιδάκι της μάνας του. 
-Με ποιο; 
-Με το τσιμπιδάκι της μάνας του καλά άκουσες. Τους 
έχω ένα κοινό κουμπαρά, εκεί βάζουμε όλα τα ψιλά και η 
συμφωνία ήταν ότι όσα λεφτά μαζέψουν θα μπορούσαν να 
το αξιοποιήσουν για όποιο παιγνίδι ήθελαν το καλοκαίρι. 
Γύρναγε ο μπαγάσας τον κουμπαρά ανάποδα και από την 
σχισμή με το τσιμπιδάκι τράβαγε τα κέρματα. Ήθελα να 
τον τιμωρήσω αυστηρά αλλά τον έσωσε η τηλεόραση και ο 
Οδυσσέας. 
-Πως έγινε αυτός ο συνδυασμός; 
-Κάναμε οικογενειακό συμβούλιο όταν μας αποκάλυψε  τον 
τρόπο με τον οποίο έπαιρνε τα χρήματα από τον αδελφικό 
κουμπαρά. Και ρώτησα τον μικρό Οδυσσέα να μου πει πως 
κρίνει αυτή την συμπεριφορά. 
-Εγώ λέω μπαμπά να μην τιμωρήσεις τον Πέτρο μας. Αλλά 
το μεγάλο πρόβλημα θα είναι όταν μεγαλώσω. 
-Τι εννοείς; Τον ρώτησα. 

-Εννοώ θα έχω πρόβλημα στο 
διάστημα. 
-Ποιο διάστημα παιδί μου εδώ μιλάμε 
για τον κουμπαρά που κλέβει ο 
αδελφός σου. 
-Μα και εγώ για αυτό μιλάω, αν το 
κάνει αυτό θα έχω πρόβλημα εγώ στο διάστημα. 
-Τι πρόβλημα θα έχεις; 
-Αν πάρει όλα τα λεφτά του κουμπαρά, εγώ δεν θα μπορέσω 
να αγοράσω το διαστημόπλοιο που θα χρειαστώ όταν 
μεγαλώσω. 
-Λυθήκαμε όλοι στα γέλια. Ήταν πολύ δύσκολο να 
κρατηθούμε με το ύφος που το είπε. Τους είπα ότι θα 
συζητούσαμε το θέμα την άλλη μέρα και άνοιξα την 
τηλεόραση για να δω το δελτίο ειδήσεων. Εκείνη την 
ώρα έλεγαν για τα προεδρικά και τους εκβιασμούς που 
θα προκύψουν και κατάλαβα πόσο δίκιο είχε ο μικρός 
αστροναύτης. 
-Τώρα με μπέρδεψες και εμένα. 
-Που κολλάει το διαστημόπλοιο του Οδυσσέα με τις 
προεδρικές εκλογές. 
- Απειλές, φόβοι, εκβιασμοί και όλη  η  κουβέντα να γίνεται 
για τον κουμπαρά και για τίποτα άλλο. Δεν μπορούσα να 
καταλάβω ποια η διαφορά του ενός από τον άλλο. Όλοι 
μιλούσαν για τον κουμπαρά χωρίς όραμα, χωρίς όνειρο, 
χωρίς συνέχεια. Ο Οδυσσέας δεν στενοχωρήθηκε που ο 
αδελφός του άδειαζε τον κοινό κουμπαρά, στενοχωρήθηκε 
γιατί με αυτή την τακτική κινδύνευε το όραμα του, 
να  μην πάει στον πλανήτη του. Αηδιασμένος έκλεισα 
την τηλεόραση και έπιασα την εφημερίδα. Εκεί η θεά 
των συμπτώσεων με οδήγησε στο άρθρο του Χρήστου 
Γιανναρά στην Καθημερινή της Κυριακής ( βγάζει από 
την εσωτερική τσέπη του σακακιού του ένα απόκομμα 
εφημερίδας και αρχίζει να διαβάζει). «Στο Ελλαδιστάν 
των πολιτικών πυγμαίων όλα τα κόμματα έχουν μια 
και την ίδια επαγγελία να αυξήσουν την κατά κεφαλήν 
καταναλωτική ευχέρεια, χωρίς κανένα άλλο όραμα ζωής, 
ποιότητα ζωής, χαρά της ζωής. Ακόμα και η παιδεία δεν 
παρέχεται ως καλλιέργεια αλλά ως «εφόδιο» :προσόν 
για καριέρα.  Απίστευτο κι όμως τα κόμματα καυχώνται 
να μην έχουν πολιτικές διαφορές, καμαρώνουν να είναι 
«πολυσυλλεκτικά» δηλαδή να μην πιστεύουν σε τίποτα.» 
*
Κατάλαβες κυρ Βασίλη, ακόμα και γεμάτος λίρες να 
είναι ο κουμπαράς όταν δεν υπάρχει ποιότητα, χαρά και 
όραμα άδειος είναι. Τέτοιους άδειους κουμπαράδες έχουμε 
πληρώσει με ατέλειωτους εμφυλίους και συλλογικές ήττες 
από την εποχή του Θουκυδίδη. Το πραγματικό πολιτικό 
πρόβλημα είναι ότι πρωταγωνιστεί ο φόβος του κουμπαρά 
και όχι η έλλειψη για το δικαίωμα στο όνειρο…… 
μας εκβιάζουν με την ποσότητα γιατί εμείς πάψαμε να 
αναζητούμε την ποιότητα.

 
*Χρήστος Γιανναράς: Ποιος θα τολμήσει την 
παλιγγενεσία ; Καθημερινή της Κυριακής 14/12/2014 
**Η ιστορία πήγε στην εφημερίδα πριν έχουμε τα 
τελικά αποτελέσματα των Προεδρικών Εκλογών, 
όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, ο κενός οράματος 
και ποιότητας  κουμπαράς ακόμα και αν είναι 
γεμάτος δανεικά χρυσάφια θα παραμένει το κεντρικό 
πρόβλημα της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Μόνη 
ελπίδα αισιοδοξίας τα μικρά παιδιά που τα «ξέρουν 
όλα» και ίσως μας οδηγήσουν σε νέους γαλαξίες….. 
αλλά το ονειρικό διαστημόπλοιο είναι σαφέστατα 
διαφορετικό και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι 
πολυσυλλεκτικό…..



Π
ΕΜ

Π
ΤΗ

 0
1.

01
.2

01
5

11

ΒΕΛΛΙΝΗ 5, ΝΑΥΠΛΙΟ, τηλ. 27520 22257



Π
ΕΜ

Π
ΤΗ

 0
1.

01
.2

01
5

Το παληό κόμμα
 ποτέ δεν πεθαίνει;

 
Δεν θάχει καμία 
σημασία αν είμαστε 
εμείς, εσείς ή οι άλλοι που μισούμε.
Νίκος Μοσχοβάκης, Αιφνίδια και διαρκή
 
Ούτε νοσταλγώ, ούτε αναπολώ, ούτε εξωραΐζω. Όμως κάπο-
τε σ’ αυτή τη χώρα οι ιδεολογικές, πολιτικές και κομματικές 
γραμμές είχαν κάποιο νόημα: και για τους αρχηγούς και για 

τους οπαδούς. Ο καθείς με την ταυτότητά 
του. Όχι ότι πολλοί δεν άλλαζαν συγκυ-
ριακά, ψυχοσωματικά ή κερδοσκοπικά 
την ταυτότητά τους (ορισμένοι την «δια-
τιμούσαν» κιόλας). Όμως στη βάση τους 
ήξεραν όλοι που ανήκουν και γνώριζαν 
και τα κόμματα σε ποιους απευθύνονται.
Σήμερα όλα έγιναν ένα χαρμάνι αριστε-
ρο-κεντρο-δεξιών ή δεξιο-κεντρο-αρι-
στερών ή κεντρο-δεξιο-αριστερών κοκ, 
όπου ο καθείς «διαθέτει» μόνον ένα μέ-
ρος του εαυτού του (και το υπόλοιπο το 

διαπραγματεύεται με άλλα σχήματα).
Τα κόμματα μοιάζουν πλέον με ρώσικες μπάμπουσκες, όπου 
μέσα στο ενιαίο (υποτίθεται) κόμμα του αρχηγού, κρύβεται 
ένα άλλο κόμμα (του υπαρχηγού) και πιο μέσα ένα άλλο κόμ-
μα της μειοψηφίας και πιο μέσα ένα άλλο κόμμα των γενικά 
αντίθετων κοκ.
Κομμάτια και θρύψαλα που επικαλούνται την ιστορική τους 
διαδρομή για να δικαιολογήσουν την πολιτική ανυπαρξία 
τους, απλά ότι έχουν ξεπεραστεί από την ίδια την Ιστορία.
Ηγεσίες του Τίποτα και διάφοροι Τίποτες που διεκδικούν την 
Ηγεσία του Τίποτα.
Κλείνοντας τη μπροστινή πύλη των συνεργασιών με «άφιλους 
γείτονες», ανοίγοντας την πόρτα της αυλής σε κηπουρούς και 
πλάνητες, αφήνοντας ανασφάλιστα τα παράθυρα για να μπο-
ρούν να σκαρφαλώσουν με σκάλα τη νύχτα οι αλεξιπτωτιστές 
και οι ακροβάτες της πολιτικής επιβίωσης το παλιό κόμμα δεί-
χνει να αισθάνεται άνετα στο μισοφωτισμένο σπίτι του.
Ενοικιοστάσιο και εικονοστάσι δίνουν σε ορισμένους την αι-
σιοδοξία του απρόσμενου θαύματος ή την ιδεολογηματική 
παρηγοριά της έντιμης ήττας.
Χωρίς οξυγόνο, σε ατμόσφαιρα ασφυξίας, οι αμίλητοι σχεδια-
στές της κατα-στροφής  κρύβουν κάτω από το κομματικό χαλί 
τα λάθη και τα σφάλματά τους.
Αναζητούν εναγωνίως νέα πιόνια για το παιχνίδι, νέοι αφελείς 
έμπιστοι για να θυσιαστούν σ’ ένα σχέδιο, σε μια τακτική και 
σε μια στρατηγική που κανείς εκτός από την κλειστή παρέα 
του Αρχηγού δεν γνωρίζει και ουδείς κατανοεί.
Και όλα αυτά χωρίς ψήγμα ιδεολογικής σταθερότητας ή έστω 
πολιτική ηθικής. Αν προεκτείνει κανείς αυτά τα φαινόμενα θα 
διαπιστώσει ότι σοβούν σε όλους τους θεσμούς και τους φο-
ρείς της χώρας.
Τώρα στο ερώτημα αν «το Κόμμα έκανε το Αυγό ή το Αυγό το 
Κόμμα;» δεν έχει δοθεί ακόμα απάντηση.

1-8-2014
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Του Γιάννη 
Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογί-
ας στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών

Τα πρώτα κρούσματα εμφανίστηκαν στον Ίναχο και αντιμετωπίστηκαν άμεσα

Κόκκινο σκαθάρι απειλεί φοίνικες 

Η λίστα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

34 ενεργοί συνεταιρισμοί στην Αργολίδα

Το κόκκινο σκαθάρι του φοίνικα 
(Rynchophorus ferrugineus) έκανε 
την εμφάνιση του στα διοικητικά 
όρια του δήμου Άργους Μυκηνών 
και οι γεωπόνοι πλέον βρίσκονται σε 
επιφυλακή.
Το μεγάλο πρόβλημα από την προ-
σβολή του σκαθαριού είναι ότι δεν 
γίνεται άμεσα αντιληπτό και έτσι χά-
νεται πολύτιμος χρόνος για την αντι-
μετώπιση του. Παρακαλούνται οι πο-
λίτες σε περίπτωση που εντοπίσουν 
στις γύρω περιοχές σχετικά συμπτώ-
ματα  σε φοίνικες που έχουν προ-
σβληθεί, να ενημερώσουν άμεσα το 
Δήμο και πιο συγκεκριμένα το τμήμα 
Πρασίνου & Αγροτικής Παραγωγής 
προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα 
και αποτελεσματικά τα αναγκαία μέ-
τρα, προς αποφυγή της εξάπλωσης 
της προσβολής στην ευρύτερη περι-
οχή του Δήμου μας. 
Το σκαθάρι του φοίνικα εντοπίστηκε 
πριν ένα μήνα στον Ίναχο και πιο συ-
γκεκριμένα σε κανάριο φοίνικα στην 
πλατεία του χωριού καθώς και στον 
κανάριο φοίνικα που βρίσκεται στον 
προαύλιο χώρο του Νηπιαγωγείου. 
Μετά από ειδοποίηση του Προέ-
δρου της Τ.Κ. Ινάχου, οι γεωπόνοι 
του τμήματος Πρασίνου & Αγροτικής 
Παραγωγής του Δήμου μετέβησαν 
επί τόπου.
Η προσβολή βρισκόταν σε προχω-
ρημένο στάδιο και τα κλαδιά είχαν 

ήδη γείρει προς τα κάτω και κάποια 
από αυτά είχαν αποκολληθεί τελείως 
από τους φοίνικες. Ο φοίνικες ουσι-
αστικά θύμιζαν ανοικτή ομπρέλα, 
γεγονός που μας οδήγησε στο συ-
μπέρασμα ότι είχαμε τέτοιου είδους 
προσβολή. Μετά από ενδελεχή έλεγ-
χο και των δύο φοινίκων με καλαθο-
φόρο όχημα του Δήμου, επιβεβαιώ-
θηκε η προσβολή, καθώς βρέθηκαν 
δεκάδες προνύμφες και ακμαία του 
εντόμου του σκαθαριού μέσα στη 
«καρδιά» του φοίνικα. Κατ’ αρχήν 
ενημερώθηκε η Διεύθυνση Αγροτι-
κής Οικονομίας & Κτηνιατρικής για 
την ύπαρξη της προσβολής. 
Έπειτα έγινε από το Δήμο προμήθεια 

εντομοκτόνου για άμεση επέμβαση 
με σκοπό να μην υπάρξει καθυστέ-
ρηση και περαιτέρω εξάπλωση της 
προσβολής σε γειτονικούς φοίνικες.
Επιπλέον, ο αρμόδιος Αντιδήμαρ-
χος πρασίνου , οι γεωπόνοι και οι 
υπάλληλοι του τμήματος Πρασίνου 
& Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου 
προέβησαν σε επέμβαση με χορή-
γηση εγκεκριμένου εντομοκτόνου 
σκευάσματος με εντοπισμένη δια-
βροχή (λούσιμο) της στεφάνης μέχρι 
πλήρους απορροής. Η επέμβαση 
αφορούσε τους δύο ήδη προσβε-
βλημένους φοίνικες καθώς και τους 
παρακείμενους σε αυτούς, προς 
αποφυγή επέκτασης της προσβολής. 

Τη λίστα με τους ενεργούς αγροτικούς 
συνεταιρισμούς που αξιολογήθηκαν 
ως ενεργοί, έδωσε στη δημοσιότητα 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.
Στην Αργολίδα υπάχουν34 συνεταιρι-
σμοί, αν και το νούμερο αυτό μπορεί 
να αλλάξει, αφού όπως αναφέρεται σε 
έγγραφο του υπουργείου, «οι Α.Σ. που 
δεν περιλαµβάνονται στον προσαρ-
τώµενο κατάλογο µε τους ενεργούς 
ΑΣ και πληρούν τα τέσσερα κριτήρια 
του νόµου, παρακαλούµε όπως µέχρι 
την ∆ευτέρα 15-12-2014 διορθώσουν 
λάθη και συµπληρώσουν παραλείψεις 
τους ώστε να επανελεγχθούν».
Επίσης, από τους 885 συνεταιρισμούς 
Πανελλαδικά, οι 117 βρίσκονται στην 
Πελοπόννησο (Αργολίδα, Αρκαδία, Κο-
ρινθία, Λακωνία, Μεσσηνία).
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων δημιούργησε τον κα-
τάλογο βάση των δηλωθέντων στοι-
χείων, στην αίτηση πρώτης εγγραφής 
τους που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στην 
Ψηφιακή Υπηρεσία (Μητρώο Σ.Α.Ο. & 
∆.Ο.) του Υπουργείου µέχρι τις 08-12-
2014, και φέρονται να εκπληρώνουν 
και τα τέσσερα (4) σηµεία του νόµου. 
Οι συνεταιρισμοί της Αργολίδας που 
αναφέρονται ως ενεργοί, είναι οι πα-
ρακάτω:
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟ-
ΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΧΛΑΔΟ-
ΚΑΜΠΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 
ΤΡΙΑΔΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ 

- Η ΜΕΛΙΣΣΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΡΟΥΣ-
ΤΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙ-
ΚΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΙ-
ΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ 
ΠΥΡΓΕΛΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕ-
ΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΗΠΑΙΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ-ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙ-
ΟΝΤΩΝ «ΠΥΡΑΜΙΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ *
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΗΡΑΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΗΡΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ « 
Ο ΑΣΤΕΡΙΩΝ «
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑ-
ΡΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΤΣΟ-
ΠΟΔΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΑΛΟΥ-
ΚΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΥΓΟΥ-
ΡΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΥΡΚΕΙ-
ΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΛΑ-
ΝΤΡΕΝΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΣ-
ΤΗΡΑΚΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΥΡΓΕΛΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΑΡΓΟΥΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΦΡΟΥΤΩΝ & ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩ-
ΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΑΓΡΟ-
ΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΚΟΥΡΤΑΚΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩ-
ΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΑΓΡΟ-
ΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩ-
ΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΑΓΡΟ-
ΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΓΟΥΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩ-
ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙ-
ΔΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΔΑΛΑ-
ΜΑΝΑΡΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟ-
ΜΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΙ-
ΔΑΚΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΧΙΝΟ-
ΧΩΡΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΙΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΓΟΣ 
«ΕΣΠΕΡΙΑ»
ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗ-
ΣΕΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΊΟΝΤΩΝ ΑΝΥ-
ΦΙΟΥ
Ε.Α.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
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Το θαύμα της Γέννησης του Θεανθρώπου και η έλευση του νέου έτους να 
φέρουν στο σπίτι κάθε ελληνικής οικογένειας χαμόγελο, υγεία και ευτυχία. 

Μέσα από την προσφορά και την αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους μας 
ενδυναμώνουμε τη συνοχή της κοινωνίας μας ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπί-
σουμε ενωμένοι τις όποιες δυσκολίες. Εύχομαι σε όλους Χρόνια Πολλά, Ευτυχι-
σμένο και Παραγωγικό το 2015!

Χρήστος Ι. Αντωνόπουλος
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

 Περιφερειακός Σύμβουλος με τη Νέα Πελοπόννησο

Κοδέλας και 
Ανδριανός 
ξεκίνησαν 
προεκλογικά
Οι πρώτες δηλώσεις σχετικά με την προεκλογική περίο-

δο έφτασαν στα δημοσιογραφικά γραφεία από τους νυν 

βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Κοδέλα και της Νέας Δημοκρα-

τίας Γ. Ανδριανό, οι οποίοι φαίνεται ότι είχαν καλά αντα-

νακλαστικά και ξεκίνησαν την καμπάνια τους αμέσως με 

την προκήρυξη των εκλογών.

Ο κος Κοδέλας μάλιστα έδωσε από μόνος του και τον 

τίτλο της δήγλωσής του: « Έγινε το ...απευκταίο, ο λόγος 

τώρα στους πολίτες». Αναφέρει μεταξύ άλλων: «Οι επό-

μενες μέρες, εκτός από τις γνωστές προεκλογικές αντι-

παραθέσεις, είναι κυρίως ημέρες ολόπλευρης προετοι-

μασίας της κοινωνίας να δώσει έναν αγώνα, απαλλαγής 

από ότι κρατά αυτόν τον τόπο καθηλωμένο και όμηρο 

των πιο ακραίων μνημονιακών πειραματισμών και των 

κάθε λογής συμφερόντων. Έναν αγώνα υπεράσπισης της 

υπόστασης και της κυριαρχίας της χώρας , πραγματικής 

δημοκρατίας, δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας. Ο λαός μας 

μπορεί από πειραματόζωο να γίνει πρωταγωνιστής, μπο-

ρεί να φέρει την ελπίδα. Μπορούμε  να τα καταφέρουμε! 

Τίποτα δεν θα μας χαριστεί, όλα θα τα κατακτήσουμε».

Από την πλευρά του ο Γιάννης Ανδριανός δίνει την αντί-

θετη εκδοχή, σημειώνοντας: «Πλέον, ο λόγος ανήκει 

στους Έλληνες πολίτες. Και πιστεύω ότι οι Έλληνες, θα 

στείλουν ρητή εντολή σταθερότητας και υπευθυνότητας 

– εντολή στήριξης της πορείας της χώρας για έξοδο από 

την κρίση και ταυτόχρονα εντολή οριστικής καταδίκης 

των εκφραστών του λαϊκισμού, του μηδενισμού και των 

ανεύθυνων πειραματισμών.

Είναι βέβαιο πως οι σκληρές, βαρύτατες θυσίες των Ελλή-

νων όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα πάνε χαμένες. Ιδιαίτερα 

μάλιστα σήμερα που, μετά από πέντε ολόκληρα χρόνια, 

η ανάπτυξη έχει ξανά θετικό πρόσημο, η ανεργία παρου-

σίασε μικρή μείωση, τα ισοζύγια είναι θετικά, και τα δη-

μοσιονομικά δεδομένα ισοσκελισμένα».
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Ο “ἐν Σαρκὶ φανερωθείς” Χριστός
μας καλεί όλους

σε νηφάλια αναθεώρηση της συμπεριφοράς μας
σε αυτοκριτική του ρυθμού της ζωής μας.

Ο “ἐν Σπηλαίῳ γεννηθείς” Χριστός
μας οδηγεί όλους

σε μια συνειδητή στροφή προς τη λιτή, ταπεινή και
αλληλέγγυα ζωή που ζητά την ελευθερία της

από το παθιασμένο κυνήγι του υλικού πλούτου,
των πλασματικών αναγκών, των περιττών ανέσεων,

των ευημερούντων αριθμών.

Ο “προαιώνιος Λόγος” μας διαμηνύει
να σταθούμε όρθιοι στη ζοφερή πραγματικότητα

να ξεπεράσουμε την κρίση, την παρακμή
τα ποικίλα αδιέξοδα, σε κοινωνία μετοχής

και σε πνεύμα δικαιοσύνης.

Ευφρόσυνα και Ευλογημένα Χριστούγεννα
Καλή και Δημιουργική Χρονιά

με Φωτισμό και Ελπίδα.Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου
Εντεταλμένος 
Σύμβουλος Πελοποννήσου
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 

ήθελα να πετάξω.. 
-------------------------- 
έχω τσακισμένα 
φτερά  
τρέχω μα πετάξω 
στον άνεμο  
σε ένα σύννεφο . 
το ύψος  
με φοβίζει 
ανέβηκα τόσο ψηλά 
δεν μπόρεσα  
να ακουμπήσω  
το χάδι σου  
αλλά εσύ φεύγεις  
πάντα μακριά  
και μένω πάντα εδώ .!!!!!!!!!!! 

Ιωάννης Σκούρας

...Και επί της γης Ει-
ρήνη το 2015

του Γεωργίου Μυλωνά, 
συνταξιούχου

Όλες οι γενιές μ αυτό το όνειρο έχουν 
ζήσει. Γυρίστε όλες τις σελίδες της 
ιστορίας. Δεν θα συναντήσετε καμιά 
περίοδο με τόσες καταστροφές, με τό-
σους φόνους, όπως αυτή που άρχισε 
το 2014 και συνεχίζεται ως και σήμε-
ρα.
Ποτέ δεν ήταν τόσο φτηνή η ανθρώ-
πινη ζωή.
Στην Βηθλεέμ στράφηκαν και φέτος οι 
σκέψεις των χριστιανών. Από το Άστρο 
που οδήγησε τους μάγους ζητούν όλοι 
οι λαοί να οδηγηθούν στην φάτνη, 
στο Θεό της Ειρήνης και της Αγάπης, 
για να κλίνουν το γόνυ, ευλαβείς προ-
σκυνητές, για να κλείσουν οι τάφοι και 
να φυτρώσουν τριαντάφυλλα αγάπης, 
για να φύγουν οι καπνοί και να φέξει 
ο Ήλιος, για να σταματήσει η κατάρα 
του πολέμου, σαλπίζοντας το Θείο 
Βρέφος στο σύνθημα της Ειρήνης και 
να το κάνει θρησκεία.
Η Βηθλεέμ έριξε το σύνθημα της Ειρή-
νης.
Έργο του ανθρώπου είναι να πάρει το 
σύνθημα στα χέρια του.
Η νέα γενιά πρέπει να πάρει τον νέο πό-
λεμο κατά του πολέμου στα χέρια της. 
Χαρά τότε στις γενιές που θα ακολου-
θήσουν. Ξένοιαστοι κι αφύλακτοι οι 
ποιμένες της Βηθλεέμ θα τραγουδούν 
το “Επί γης Ειρήνη” και τα τάγματα των 
αγγέλων θα υψώνουν την σημαία που 
θα ανεμίζει γεμάτη ανθρώπινη πνοή 
στα γαλάζια πλάτη.
“Εν ανθρώποις ευδοκία”
Η προσδοκία των ανθρώπων, το όνει-
ρο της ψυχής. Με υγεία και αγάπη το 
νέο έτος 2015.

Απ την 
Νέα 
Ορλεάνη 
στο 
Άργος
Στο πλαίσιο των εορ-
ταστικών εκδηλώσεων 
Χριστουγέννων -Πρω-
τοχρονιάς του Δήμου 
Άργους –Μυκηνών και 
για δεύτερη συνεχόμενη 
Κυριακή, οι καταστη-
ματάρχες της οδού 
Δαναού οργάνωσαν 
το μουσικό event με 
αυτοσχέδια μουσικά 
συγκροτήματα παιδιών 
της περιοχής, δίνοντας 
εορταστική ατμόσφαιρα 
έξω από τα καταστήμα-
τα τους αλλά και την δυ-
νατότητα στα παιδιά να 
εκδηλωθούν μουσικά. 
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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 για να δημοσιευτούν

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

Οι Ελαιουργικές Επιχειρήσεις 

ΕΛΣΑΠ ΑΒΕΤΕ 

εύχονται καλές γιορτές 
κι ευτυχισμένο το 2015

Παράθυρο
Νίκος Αντωνόπουλος

Τα `ψαλαν στον Δήμαρχο
Γέμισε μουσικές και χαρούμενες φωνές το Δημαρχείο Ναυπλιέων. Απ το πρωί ομάδες 

παιδιών μπαινόβγαιναν στο κτίριο ψάλλοντας τα κάλαντα της γέννησης του Θεαν-

θρώπου. Πρώτος επισκέφτηκε τον Δήμαρχο ο Μητροπολίτης Αργολίδας Νεκτάριος 

και ακολούθησαν μεταξύ άλλων αξιωματικοί και οπλίτες με την μπάντα του ΚΕΜΧ, 

η Μπάντα του Δήμου υπό τον Θεοδόση Αντωνιάδη, ομάδα παιδιών του Μουσικού 

σχολείου Αργολίδας και μικροί Ναυπλιείς και Ναυπλιωτοπούλες προαναγγέλλοντας 

την γέννηση του Κυρίου.

Μια πολύ όμορφη ιστορία 
από το Φιλοζωικό Σύλλογο Άργους Λάιζα

Χτες ένας μπαμπάς ταξίδεψε κοντά 1,5 ώρα για να υιοθετήσει ένα αδέσποτο κουταβάκι 
για το αγοράκι του. Η ιστορία δεν είναι τόσο απλή όσο ακούγεται. Μας είπε ότι είχαν 
ένα σκυλάκι που πέθανε από γεράματα στα 11 χρόνια. Το αγοράκι του είχε συνδεθεί 
συναισθηματικά μαζί με το σκυλάκι και μετά από 6 μήνες ακόμα δεν το είχε ξεπεράσει. 
Ο ψυχολόγος τους είπε ότι πρέπει να υιοθετήσουν ένα άλλο σκυλάκι. Όταν ανάφερα 
ότι υπάρχουν πολλές ιστορίες παιδιών με αυτισμό που τα σκυλάκια βοηθούν τα παιδιά 
αυτά να κοινωνικοποιηθούν, ο κύριος ανάφερε ότι και το παιδί του έχει κάποια ιδιαιτε-
ρότητα. Μια ακόμα ιστορία που αποδεικνύει ότι η αγάπη για τους τετράποδους φίλους 
μας είναι και αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας. Χρονιά πολλά λοιπόν με πολύ αγάπη 
από όλους εμάς.
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Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά…
… κι αρχή καλός μας χρόνος. Σας λέω τα κάλαντα, 
μήπως και μου δώσετε τίποτα, γιατί δεν έχω ούτε 
μονόλεπτο και πώς θα πάω στο ρεβεγιόν απόψε; 
Βεβαίως εσείς μπορεί να μην έχετε κέφι για ρεβεγιόν, 
γιατί μπορεί να μην επαληθεύτηκαν οι ελπίδες σας, για 
την εκλογή ή μη εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, 
που ούτε ξέρω τι περιμένατε, γιατί ό,τι είναι να γίνει, 
θα γίνει και το 2015, όπως έγινε και τα προηγούμενα 
χρόνια, γιατί δεν ενδιαφέρεται κανείς αν εμείς εκλέγαμε 
πρόεδρο ή όχι, αφού πρόεδρος, ούτως ή άλλως, θα 
υπήρχε, ο σαδισμός της κυβέρνησης όμως, νε άφησε 
άφωνο: Άκου τελευταία ευκαιρία για εκλογή προέδρου 
στις 29/12! Πώς θα κάνουν Πρωτοχρονιά οι χαμένοι; 
Δεν έχω ιδέα για το αποτέλεσμα της τρίτης ψηφοφορίας 
στην Βουλή, αφού, λόγω των αργιών των ημερών, το 
κείμενο αυτό γράφεται πολύ νωρίς, για να μπορέσει 
να τυπωθεί και να φτάσει σε σας σήμερα, παραμονή 
Πρωτοχρονιάς. Μα ποιος όρισε η Πρωτοχρονιά να είναι 
αργία; Και γιατί Πέμπτη; Θα μπορούσε να γιορτάζεται 
την πρώτη Κυριακή του χρόνου και να ’χα κι εγώ 
την ησυχία μου, όπως οι Βρετανοί γιορτάζουν την 
πρωτομαγιά: Την πρώτη Δευτέρα του 
Μάη. Πάει αυτό όμως κι αυτό θα μας 
έλλειπε να παπαγαλίζουμε αυτά που 
κάνουν οι Βρετανοί.

Τελικά, αν δεν είχαμε διώξει τον 
βασιλιά, το 1974, δεν θα είχαμε 
περάσει όλη αυτή την αγωνία, 
μέσα στις γιορτές. Λέω να σας πω 
λοιπόν τι περάσαμε, ανεξαρτήτως 
αποτελέσματος και ποιοι θα έπρεπε 
να σκεφτούν, με το μέσα μυαλό, τις 
συνέπειες της ψήφου τους. Αυτοί 
που θα έπρεπε να σκεφτούν είναι 
οι βουλευτές μας, οι εκλεγμένοι 
εθνοπατέρες μας, σ’ εμάς δεν πέφτει 
λόγος, άλλοι αποφασίζουν πριν από 
μας, για μας!

Υπάρχουν κάτι κόμματα και (από)
κόμματα στη Βουλή, που δεν 
πρόκειται να πιάσουν το 3% στις 
εκλογές, όποτε γίνουν, άρα δεν 
θα εκλεγεί κανείς απ’ αυτούς. 
Τέτοια κόμματα είναι η ΔημΑρ και –πιθανότατα– οι 
Ανεξέλεγκτοι Έλληνες. Γιατί νομίζετε ότι βγήκε ο Π. 
Χαϊκάλης και μια άλλη, πάλι του ιδίου κόμματος, (πώς 
την λέγανε, να δεις, α, ναι, Σταυρούλα Ξουλίδου την 
λένε,) και κατήγγειλαν απόπειρες δωροδοκίας; Για να 
γίνει θόρυβος το έκαναν, να φαίνεται ο κ. Καμμένος στο 
γυαλί και να θαυμάζει το Πανελλήνιο: «Για κοίτα, βρε 
αδελφέ. €3.000.000 της δώσανε της γυναίκας κι εκείνη 
τα αρνήθηκε. Είδες πόσο τίμιοι είναι;» Γιατί δεν τα 
πήρε, αναρωτιέμαι εγώ. Άλλοι πουλάνε την ψήφο τους 
για €20 κι εκείνη αρνήθηκε €3.000.000; Δεν είμαστε 
καλά, μου φαίνεται.

Όλοι αυτοί θα κάνουν έξοδα στον προεκλογικό αγώνα, 

μήπως και φτάσει το κόμμα τους το 3%, οπότε θα 
εκλεγούν 5-6 μόνο και δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι 
μέσα στους τυχερούς. Εγώ άλλο θέλω να μάθω: 
Γιατί οι δωροδοκούντες έβαλαν στο μάτι μόνο τους 
Ανεξέλεγκτους; Εκείνους τους φουκαράδες τους 
ανεξάρτητους δεν τους υπολογίζει κανείς; Γιατί, αν 
δεν ενταχτούν σε κάποιο κόμμα, ούτε αυτοί έχουν 
πιθανότητες επανεκλογής.

Αρχίζουμε τώρα με τους πολλαπλασιασμούς: Σε 
περίπτωση που οι εκλογές γίνουν στην ώρα τους, τον 
Ιούνιο του 2016, ήτοι σε μήνες 18, με τα περίπου €7.000 
που λαμβάνουν κάθε μήνα, θα βάλουν στην τσέπη 
€126.000. Τα πετάτε εύκολα εσείς τα 126; Εγώ πάντως, 
όχι! Κι αν τα πετάνε εκείνοι, γιατί τα ενθυλάκωναν 
τόσον καιρό και δεν τα έδιναν στο Ταμείο Αλληλεγγύης; 
Δηλαδή, μόνο εσείς κι εγώ θα πληρώνουμε το Ταμείο 
αυτό;

Έχουμε λοιπόν 24 ανεξαρτήτους βουλευτές, 10 της 
ΔημΑρ και 12 οι Ανεξέλεγκτοι, μας κάνουν 46. Αν είχαν 

σκεφτεί όλοι όπως έπρεπε, θα έβγαινε Πρόεδρος ή όχι; 
(Τονίζω και πάλι ότι τα γράφω αυτά πριν απ’ την τρίτη 
ψηφοφορία, άρα, ως μη έχουσα μαντικές ικανότητες, 
δεν έχω ιδέα τι έγινε). Θα έβγαινε με τα τσαρούχια! 
Και ο καθένας/καθεμία απ’ τους παραπάνω θα είχαν τα 
€126.000 τους. Αν δεν έχει βγει και πάμε σε εκλογές… 
αμφιβάλλω…

Ας αφήσουμε αυτά τα δυσάρεστα όμως. Θέλετε να σας 
πω πως θα είναι το νέο έτος, που μας έρχεται; Διάβασα 
έναν καζαμία προσφάτως και έπαθα την πλάκα μου. Για 
πολλά δεινά μιλάμε, είτε με την ίδια κυβέρνηση είτε 
με διαφορετική. Καλά, δεν σας λέω τίποτα. Σιγά τώρα 
μην πιστέψουμε τον καζαμία. Έχει καμιά κρυστάλλινη 

σφαίρα ο καζαμίας και του φανερώνει το μέλλον; Έχω 
κι εγώ μια, αλλά δεν μου λέει τίποτα. Όλο χιόνι βγάζει. 
Είναι από εκείνες τις σφαίρες, που έχουν κάτι μέσα, ένα 
σπιτάκι ας πούμε και όταν τις κουνάει κανείς, σηκώνεται 
χιονοθύελλα. Η δική μου όλο χιόνι βγάζει, αντί να μου 
πει το μέλλον. Θα έχει χαλάσει η κεραία, φαίνεται, όπως 
στις παλιές τηλεοράσεις, που όταν κουνιότανε η κεραία 
κι έφευγε απ’ τη θέση της, στρίβοντας λίγο αριστερά ή 
δεξιά, βλέπαμε όλες τις χιονοθύελλες του κόσμου. Ε, 
αυτά μου δείχνει κι η δική μου κρυστάλλινη σφαίρα. 
Επίτηδες θα το κάνει, για να μην σας ενημερώσω για 
τα μελλούμενα και να σας πω αυτά που έγραψε ο 
καζαμίας. Αμ δεν σφάξανε… Γι’ αυτό σας είπα και στην 
αρχή: Αφήστε με να σας πω τα κάλαντα. Αλλά πρέπει 
να ξηλωθείτε για τα καλά! Δεν δέχομαι μονόλεπτα και 
δίλεπτα. Από χαρτί και πάνω, ξεχάστε τα κέρματα, έτσι 
όπως έχουν γίνει οι τιμές, μόνο για να τρυπάνε αντρικές 
τσέπες είναι, ενώ εμείς έχουμε το πορτοφολάκι μας, τα 
ρίχνουμε όλα εκεί μέσα και μετά κάνουμε 2 ώρες να 
βρούμε €1 ή ό,τι άλλο χρειαστούμε.

Σ’ ένα εστιατόριο προχτές, –τρόπος 
του λέγειν το «προχτές», πριν απ’ 
τα Χριστούγεννα ήταν,– είχα στήσει 
αυτί και κρυφάκουγα. Πολιτικοί 
συζητούσαν και το τι συμπύκνωση 
βλακείας άκουσα, δεν το πιάνει το 
μυαλό σας. Βγήκε όμως και μια 
είδηση, που δεν θα σας την πω, 
γιατί είδηση από πολιτικούς, δεν 
είναι είδηση, είναι το κουτσομπολιό 
της κυρά Πουλχερίας στην Άνω 
Ραχούλα κι εμένα δεν μ’ αρέσει να 
διαδίδω ψευδείς ειδήσεις. Η είδηση 
θα διαψευσθεί πριν απ’ τις εκλογές, 
όποτε γίνουν. Έτσι είναι αυτά τα 
πράγματα…

Τα μεσάνυχτα απόψε θα μας μπει 
ο καινούργιος χρόνος. Μόνο, 
παρακαλώ, να βγει ο παλιός πρώτα, 
για να μην παρατηρηθεί συνωστισμός! 
Και φάτε και κάνα μελομακάρονο. Το 
γλυκό της Πρωτοχρονιάς είναι, αν 
και την δική μας την χρονιά την… 

«μελώνουν» άλλοι. Έτσι γινότανε πάντα, θα μου πείτε. 
Σύμφωνοι, αλλά τελευταίως οι… «μελωτές» έχουν 
κόψει καπίστρι. Λαδάκι και μέλι έχει το μελομακάρονο, 
πού να σας βλάψει;

Εύχομαι σε όλους να περάσετε μια χρονιά με υγεία, 
γιατί λεφτά δεν θα ’χουμε όποια κυβέρνηση και να μας 
προκύψει. Η ανάπτυξη αργεί ακόμη… κι εγώ το ’χω 
ρίξει στα κάλαντα:

Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά…

Η φίλη σας 
Αθηνά
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Ο κοινός άγιος Ορθοδόξων και Καθολικών που εορτάζεται έντονα στην Δύση

Άγιος Σίλβεστρος Πάπας Ρώμης
Ημερομηνία εορτής: 02/01/2014 Τύπος εορτής: Σταθερή. 
Εορτάζει στις 2 Ιανουαρίου εκάστου έτους.

Ζωοῖ νεκρὸν βοῦν, αἰσχύνων Ζαμβρὴν Μάγον, 
Ὁ καὶ νεκρὸς ζῶν, Σίλβεστρος Ῥώμης Πάπας. 
Θυμὸν ἀποπνείει Σίλβεστρος δευτέρῃ ἠοῖ.

Βιογραφία 
Με τη Δυτική Εκκλησία έχουμε κοινούς αρκετούς Αγίους, 
μέχρι το χωρισμό της από την Ανατολική Ορθόδοξη 
Εκκλησία. Ένας απ’ αυτούς είναι και ο Άγιος Σίλβεστρος, 
Πάπας Ρώμης.
Ο άγιος Σίλβεστρος υπήρξε Πάπας Ρώμης από τις 31 
Ιανουαρίου 314 έως τις 31 Δεκεμβρίου 335.
Παρότι ανέβηκε στον παπικό θρόνο σε μία ιδιαίτερα 
κρίσιμη περίοδο για την ιστορία της εκκλησίας, λιγοστά 
πράγματα είναι γνωστά για τη ζωή του. Σε ηλικία τριάντα 
χρόνων χειροτονείται από τον Πάπα Μαρκελίνο· γίνεται 
Πάπας το 314 μ.Χ. και διαδέχεται τον Άγιο Μελχιάδη 
ή Μιλτιάδη. Ήταν ο πρώτος επίσκοπος Ρώμης που 
χρησιμοποίησε το προσωνύμιο Πάπας, που σημαίνει 
«πατέρας». Οι πράξεις της παποσύνης του στο Liber 
Pontificalis (7ος ή 8ος century) δεν περιλαμβάνουν τίποτε 
άλλο από μία περιγραφή των δώρων που υποστηρίζεται 
ότι δόθηκαν στη Ρωμαϊκή Εκκλησία από τον αυτοκράτο-
ρα Κωνσταντίνο Α΄. Αναφέρει επίσης ότι ήταν γιος ενός 
Ρωμαίου, του Ρούφινου.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον παπικό θρόνο 
χτίστηκαν μεγαλοπρεπείς ναοί στη Ρώμη, όπως η Βασιλι-
κή του Αγίου Ιωάννη του Λατερανού (όπου μεταφέρθηκαν 
στις 29 Ιουνίου και τα λείψανα των Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου) και το βαπτιστήριο κοντά στο Παλάτι του 
Λατερανού, κατοικία των Παπών, καθώς και η Βασιλική 
του Τίμιου Σταυρού της Ιερουσαλήμ, η Βασιλική του Αγίου 
Πέτρου στο Βατικανό και αρκετοί ναοί κοιμητηρίων πάνω 
από τάφους μαρτύρων. Όλοι αυτοί οι ναοί είχαν αρχικά 
την είσοδό τους στην ανατολή και την αψίδα στα δυτικά.
Ο πάπας Σίλβεστρος δεν συμμετείχε στην Πρώτη Σύνοδο 
της Νίκαιας το 325, αλλά έστειλε σε αυτή δύο αντιπροσώ-
πους του, τον Βίτο και τον Βικέντιο.
Πολυάριθμοι θρύλοι συμπληρώνουν τα κενά της ζωής του 
Πάπα Σιλβέστρου, συνδέοντας τον στενά με τον πρώτο 
χριστιανό αυτοκράτορα. Οι θρύλοι αυτοί πρωτοεμφανί-
στηκαν ιδιαίτερα στο «Vita beati Sylvestri», που παρου-
σιάστηκε στην Ανατολή και διατηρήθηκε στα ελληνικά, 
και στα συριακά, και στο λατινικό «Constitutum Sylvestri» 
– ένα απόκρυφο κείμενο ενός υποτιθέμενου ρωμαϊκού 
συμβουλίου που ανήκει στα Συμμαχιανά πλαστά και 
χρονολογείται μεταξύ του 501 και του 508. Εμφανίζονται 
επίσης στη «Δωρεά του Κωνσταντίνου».
Λέγεται ότι είχε βαπτίσει τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο. 
Στην πραγματικότητα όμως και με βάση τον Ευσέβιο Και-
σαρείας, ο Κωνσταντίνος βαπτίστηκε ετοιμοθάνατος στη 
Νικομήδεια από τον επίσκοπο της πόλης Ευσέβιο.
Η «Δωρεά του Κωνσταντίνου» είναι ένα έγγραφο που 
τοποθετείται στο δεύτερο μισό του όγδοου αιώνα. Το 
κείμενο αυτό ισχυρίζεται ότι είναι μια καταγραφή από 
τον ίδιο τον αυτοκράτορα, της μεταστροφής του, της 
διακήρυξης της νέας του πίστης και των προνομίων που 
έδωσε στον Πάπα Σίλβεστρο, στο ιερατείο του και τους 
διαδόχους τους. Σύμφωνα με αυτό, στον Πάπα Σίλβεστρο 
προσφέρθηκε ακόμη και ο αυτοκρατορικός θρόνος, τον 
οποίο αρνήθηκε[7].
Η σχέση των δύο ανδρών είχε ιδιαίτερη σημασία το 
Μεσαίωνα. Ο Πάπας Σίλβεστρος Β’ (999-1003), στενός 
φίλος του Όθωνα Γ΄ επέλεξε το όνομα Σίλβεστρος, σε 
ανάμνηση του Σιλβέστρου Α’.
Στη Δύση, η εορτή του αγίου Σιλβέστρου είναι στις 31 
Δεκεμβρίου, ημέρα της ταφής του στην Κατακόμβη της 
Priscilla[4]. Αυτή είναι η τελευταία ημέρα του έτους και, 
κυρίως σε γερμανόφωνες χώρες και σε ορισμένες γειτονι-

κές τους, 
η παρα-
μονή της 
Πρωτο-
χρονιάς 
ονομάζε-
ται «Σιλ-
βέστερ». 
Σε άλλες 
χώρες 
επίσης, 
η ημέρα 
αυτή 
αναφέρε-
ται σαν 
«ημέρα 
του αγίου 
Σιλβέ-
στρου» 

ή «ημέρα 
του αγίου Σιλβέστρου» (στα γαλλικά la Saint-Sylvestre). H 
Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 2 Ιανουαρίου.
Ενδιαφέρθηκε και πολέμησε πολύ την αίρεση του Αρείου 
και θέσπισε τους λειτουργικούς κανόνες για τον καθαγια-
σμό του μύρου του αγίου χρίσματος. Αλλά μεταξύ των κα-
λύτερων έργων του Πάπα Σιλβέστρου, ξεχωρίζει το έργο 
της μέριμνας για τη βιοτική συντήρηση των φτωχότερων 
κληρικών και των μοναχών γυναικών, ώστε οι άνθρωποι 
αυτοί της πνευματικής διακονίας και προσευχής να μην 
αποσπώνται από το κυρίως έργο τους. 
Ο Άγιος Σίλβεστρος έκανε επίσης πολλά θαύματα με 
αποτέλεσμα να πιστέψουν στο Χριστό πολλοί άνθρωποι 
μεταξύ των οποίων και ο Μέγας Κωνσταντίνος τον οποίο 
χειραγώγησε στην πίστη και εν συνεχεία τον βάπτισε. Με 
τη συμβουλή του Αγίου Σιλβέστρου, ο Μέγας Κωνστα-
ντίνος ανήγειρε επτά ναούς, για να εορτάζονται οι εορτές 
του Σωτήρος Χριστού και των Αγίων Μαρτύρων. Απέδειξε 
ότι ο Ιησούς Χριστός και το έργο του είχαν προκηρυχθεί 
από το Νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και έλαβε μέρος 
στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο. Πολέμησε δε ιδιαίτερα τους 
αιρετικούς Δονατιστές και μεγάλυνε την Εκκλησία με την 
διδασκαλία των θείων δογμάτων. 
Ο Άγιος Σίλβεστρος πέθανε ειρηνικά σε βαθιά γεράματα, 
την 31η Δεκεμβρίου του 335 μ.Χ.
 

Ἀπολυτίκιον  
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε. 
Στολὴν ἐνδυσάμενος, ἱεραρχίας πιστῶς, ἀμέμπτως ἱέρευ-
σας, τῷ ἐπὶ πάντων Θεῶ, Πατὴρ ἡμῶν Σίλβεστρε· ἔχων 
γὰρ πολιτείᾳ, συνεκλάμποντα λόγον, θαύμασιν ἐβεβαί-
ους, εὐσεβείας τὴν δόξαν, δι’ ἧς οὐρανίου δόξης, ὤφθης 
συμμέτοχος.  
 
Ἕτερον Ἀπολυτίκιον 
Ἦχος δ’. 
Κανόνα πίστεως, καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας δι-
δάσκαλον, ἀνέδειξε σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων 
ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ 
πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Σίλβεστρε, πρέσβευε 
Χριστῷ τῷ θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.  
 
Κοντάκιον 
Ἦχος δ’. Τὰ ἄνω ζητῶν. 
Σοφίας Θεοῦ, ἐμπλήσας τὸ στόμα σου, Τριάδος ἡμῖν, τὴν 
γνῶσιν ἐτράνωσας, καὶ τὴν ἀθεότητα τῶν τυράννων, κα-
τέβαλες Σίλβεστρε, τῇ σφεδόνι τῶν λόγων σου· διὸ ὑπὲρ 
ἡμῶν δυσώπει τὸν Κύριον. 
 
Ἕτερον Κοντάκιον 
Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. 
Ἐν ἱερεῦσιν ἱερεὺς ἀνεδείχθης, τοῦ Βασιλέως καὶ Θεοὺ 
θεοφόρε, τῶν Ἀσκητῶν συνόμιλος γενόμενος· ὅθεν 
συναγάλλῃ νῦν, τοῖς χοροῖς τῶν Ἀγγέλων, Πάτερ εὐφραι-
νόμενος, ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. Σίλβεστρε Ῥώμης ἔνδοξε 
ποιμήν, σῶζε τοὺς πόθῳ, τελοῦντας τὴν μνήμην σου. 
 
Ὁ Οἶκος 
Τοῦ Κορυφαίου τῶν Ἀποστόλων τὴν καθέδραν πλου-
τήσας, τοῦ Θεοῦ Λειτουργὸς ἐδείχθης θαυμασιώτατος, 
ὡραΐζων, στηρίζων, καὶ μεγαλύνων δόγμασι θείοις τὴν 
Ἐκκλησίαν, ὡς ἀστὴρ δὲ φωτοβόλος, φωτίζων φωτὶ 
ἀρετῶν, Τριάδα σέβειν διδάσκεις, ὡς ἀμέριστον μίαν Θεό-
τητα· καὶ τάς αἱρέσεις τῶν δυσμενῶν ἀπεδίωξας, Σίλβε-
στρε πάνσοφε· διὸ ὑπὲρ ἡμῶν δυσώπει τὸν Κύριον. 
 
Μεγαλυνάριον 
Τῆς ἱεραρχίας σου τὴν στολήν, τρόποις ἐναρέτοις, καὶ 
θαυμάτων τῇ δωρεᾷ, εὐκλεῶς ποικίλας, πεποικιλμένος 
ἔβης, Σίλβεστρε Ἱεράρχα, πρὸς τὰ οὐράνια.
Πηγές: http://el.wikipedia.org, http://www.saint.gr 
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Φύγε εσύ, έλα εσύ Πρωτοχρονιάτικα στον Παναγρειακό 

Χάσαμε την μπάλα
Εκει που θα περίμενε κανείς απ τον πρω-
τοπόρο της βαθμολογίας να χαθεί στο 
γήπεδο το τόπι, χάσαμε την μπάλα στις 
μεταγραφές, αφου άλλοι φεύγουν κι άλ-
λοι έρχονται κι όλοι ευχόμαστε νάχει φώ-
τιση ο Καβακάς και να μοντάρει ομάδα 
μέσα στις γιορτές, αλλιώς...
Όπως πληροφορούμεθα ο Παναργειακος 
ανακοίνωσε ότι λύνει την συνεργασία 
του με τους ακολούθους ποδοσφαιρι-
στες: Παιδάκη Γιάννη,Ισούφι Κώστα,Κα-
ρέλη Παναγιώτη,Μπιμπισίδη Γιώργο, 
Τριμπόνια Γιώργο και και Καραδή Τάσο 
Αφου τους ευχαριστήσε για την μέχρι 
τώρα συνεργασία τους , τους εύχεται 
καλή σταδιοδρομία στην καριέρα τους. 
Παράλληλα ξεκίνησε και η είσοδος νέων 

παιχτών στην ομάδα των Λύκων:
Ο  Νίκος Κατσικοκέρης
Ο πρώην επιθετικός του Παναιγιάλειου 

υπέγραψε στην ομάδα του Τίμου Καβακά 
Ο Παναργειακός έχει βάλει πλώρη 
για άνοδο στη Β’ Εθνική, με τους δι-
οικούντες να δείχνουν αποφασισμέ-
νοι να στηρίξουν αυτή την προσπά-
θεια μέσω μεταγραφικής ενίσχυσης. 
Έστω και αν η ομάδα του Τίμου Καβακά 
φιγουράρει στην πρώτη θέση του 3ου 
ομίλου στη Γ’ Εθνική.
Οι διοικουντες του συλλόγου ήρθαν σε 
συμφωνία με τον Νίκο Κατσικοκέρη, που 
έμεινε ελεύθερος από τον Παναγιάλειο. 
Ο 26χρονος φορ από την Αμφιλοχία ξεκί-
νησε την καριέρα του από τον Παναιτω-
λικό και έχει αγωνιστεί κατά σειρά σε Τη-
λυκράτη, Κερατσίνι, Πλατανιά, Εργοτέλη, 
ΑΕΚ, Πανθρακικό και Παναιγιάλειο.
Νίκος Μακρίδης

Μία ημέρα μετά τη συμφωνία 
του με τον Νίκο Κατσικοκέρη 
ο Παναργειακός γνωστοποίη-
σε την Τρίτη (23/12) την από-
κτηση του Νίκου Μακρίδη.
Ο Μακρίδης είχε αγωνιστεί 
και την προηγούμενη σεζόν 
για μερικούς μήνες (μέχρι τον 
Δεκέμβριο) με τη φανέλα του 
Παναργειακού. Κατά το πα-
ρελθόν έχει συνεργαστεί με 
Α.Ε. Κρανιδίου, Καλλονή, Πα-
νηλειακό και Ερμή Ερμιόνης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

«Παίκτης του ΠΑΝΑΡΑΡΓΕΙΑ-
ΚΟΥ ΑΠΟ είναι ο Νίκος Μακρίδης, επι-
θετικός, ημ. γέν. 14/05/1989, στη φωτο-

γραφία με τη φανέλα της ομάδας μας έχει 
παίξει πέρυσι μέχρι τον Δεκέμβριο του 
2013».

Λιονέλ Πότσι
Στον Παναργειακό θα συνεχίσει την 
ποδοσφαιρική του καριέρα ο Λιο-
νέλ Πότσι. Γεννημένος 10/04/1986. 
Σε συμφωνία με τον Παναργειακό ήρθε 
το βράδυ της Τρίτης ο Λιονέλ Πότσ. 
Ο Αργεντινός μέσος ήρθε στη χώρα 
μας το 2008 για χάρη του Αστέρα Ρε-
θύμνου στη Γ’ Εθνική, ενώ έχει αγωνι-
στεί ακόμα σε Πλατανιά, ΑΕΛ και Χανια. 
Το καλοκαίρι μετακόμισε στην Κύπρο 

για λογαριασμό της Αγί-

ας Νάππας από την οποία 

όμως αποχώρησε και συμ-

φωνισε στον Παναργειακό.

Τα αποτελέσματα του 

Παναργειακού

Π α ν α ρ γ ε ι α κ ό ς - Π α -

ναρκαδικός 5-0 

Κύμη-Παναργειακός 0-0 

Παναργειακός-Βύζας Μεγάρων 2-0 

Ζακυνθιακός-Παναργειακός 0-1 

Παναργειακός-Ερμής Κιβερίου 1-1 

Πανελευσινιακός-Παναργειακός 0-3 

Παναργειακός-ΠΑΟ Βάρδας 3-0 

Καλαμάτα-Παναργειακός 2-1 

Αχαϊκή-Παναργειακός 0-1 

Παναργειακός-Αστέρας Μαγούλας 3-1 

Δόξα Μανωλάδας-Παναργειακός 0-1

Γενική συνέλευση Παναργειακού
Την Κυριακή 4 Ιανουαρί-
ου 2015 και ώρα 18:00 το 
απόγευμα, στην αίθουσα 
του νέου δημοτικού συμ-
βουλίου του δημαρχείου 
του Άργους επί της οδού 
Καποδιστρίου 9-11(ισό-
γειο), θα πραγματοποιη-
θεί γενική συνέλευση της 
ομάδας του Παναργεια-
κού. Παρακαλούμε όλα τα 
μέλη και τους φίλους της 
ομάδας μας, να παρευρε-
θούν στην συνέλευση.

Τα ψεύδη και οι κατη-
γορίες δεν αγγίζουν τον 

Παναργειακό
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟ

 
«Τα ψεύδη και οι κα-
τηγορίες δεν αγγίζουν 
τον Παναργειακό» 
Καθώς φαίνεται, η επιτυ-
χημένη πορεία του Πα-
ναργειακού στο πρωτά-
θλημα,έχει προκαλέσει 
τον φθόνο αρκετών και τα 

εμετικά αλλα κυρίως ψευ-
δή ρεπορτάζ δεν έχουν 
τελειωμό. Διαβάσαμε 
και πάλι σχόλια προερ-
χόμενα κυρίως από site 
της νότιας Ελλάδας, που 
προσπαθούν να δημιουρ-
γήσουν μια λανθασμένη 
εικόνα για την διοίκηση 
και την πορεία της ομά-
δας του Άργους. Για κακή 
σας τύχη, δεν περιμένου-
με εμβάσματα από που-
θενά και διαψεύδουμε εξ 
ολοκλήρου τα ρεπορτάζ 
περί οικονομικών δυσχε-
ρειών και προβλημάτων, 
στα θέματα της διοίκη-
σης. Δεν υπάρχει καμία 
οικονομική εκκρεμότητα 
προς τους παίκτες και το 
προπονητικό team και το 
κλίμα είναι άριστο, διότι η 
διοικούντες εκτιμούν την 
τεράστια προσπάθεια που 
γίνεται από τα παιδιά της 
ομάδας. Ο Παναργειακός, 
αποχαιρετά από την πρώ-

τη θέση το 2014 και θα συ-
νεχίσει τα θετικά αποτελέ-
σματα και με το νέο έτος, 
καθώς πέντε μεταγραφές 
αναμένεται να ανακοινω-
θούν και θα κάνουν αίσθη-
ση μέσα και έξω από το 
γήπεδο. Οι εντεταλμένοι 
δημοσιογράφοι, καλό θα 
είναι να είναι πιο προσε-
κτικοί σε αναφορές προς 
τον Παναργειακό, την δι-
οίκηση και τον κόσμο του, 
γιατί είναι πλέον φανερό 
ότι εξυπηρετούν συμφέ-
ροντα κάποιων. Ο Παναρ-
γειακός είναι πιο δυνατός 
από ποτέ και με την στή-
ριξη που έχει από την δι-
οίκηση και τον κόσμο του, 
του χρόνου θα βρίσκεται 
στην Β Εθνική κατηγορία. 
Λυπούμαστε κύριοι που 
σας στεναχωρούμε αλλα 
η άνοδος για μας είναι μο-
νόδρομος. Μην προσπα-
θείτε άλλο, δεν μας κάνετε 
κακό!

Γενική Συνέλευση Α.Ε. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Π.Α.Ε.
Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό 
της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο 
καλεί τους μετόχους της ποδοσφαιρικής 
ανώνυμης εταιρείας «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Π.Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση την Παρασκευή 2 Ιανουαρί-
ου και ώρα 19.00 μ.μ, στο Γενικό Λύκειο 
Κρανιδίου (αίθουσα εκδηλώσεων), για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των 
παρακάτω θεμάτων:
ΘΕΜΑ 1ον: Εκλογή Διοικητικού Συμβου-
λίου της Π.Α.Ε.
Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφεί-
λουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική 
Συνέλευση, να δηλώσουν στην εταιρεία την συμμετοχή και των αριθμών των μετο-
χών τους καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν 
γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.
Την γενική συνέλευση μπορούν να την παρακολουθήσουν και πρώην μέλη της ομά-
δας όπως και φίλαθλοι.

Παρελθόν ο Γιάννης Λίτσης 
Η Α.Ε. Ερμιονίδας Π.Α.Ε. ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας με 
τον ποδοσφαιριστή Γιάννη Λίτση. Τον ευχαριστούμε για την μέχρι 
τώρα προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε καλή συνέ-
χεια στην ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία.

Μέλλον ο  Βασίλης Μηλιώτης
Η Α.Ε. Ερμιονίδας Π.Α.Ε. ανακοινώνει τον δανεισμό του Ποδοσφαι-
ριστή Βασίλη Μηλιώτη από τον Αστέρα Τρίπολης. 
Ο νεαρός αριστεροπόδαρος χαφ-εξτρέμ, γεννημένος το 1996, είχε 
πολλές συμμετοχές και ηγετικό ρόλο στην ομάδα κ-20 του Αστέρα 
Τρίπολης και είναι μέλος της Εθνικής νέων. 

Θεωρείται ένα από τα ταλέντα της νέας γενιάς του Ελληνικού ποδοσφαίρου και ειδι-
κά της Αργολίδας δεδομένου ότι η καταγωγή του είναι από το Αδάμι. 
Πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει την ομάδα μας για να πετύχει τους υψηλούς αγωνι-
στικούς της στόχους, τον καλοσωρίζουμε στην ομάδα μας και του ευχόμαστε ναι 
διαπρέψει στους αγωνιστικούς χώρους.
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Του Άγγελου Τράκα, 
Λογοθεραπευτής, 
Επιστημονικός 
Συνεργάτης Κέντρου 
Έρευνας και Εφαρ-
μογής Σύγχρονων 
Προγραμμάτων Ειδι-
κών Θεραπειών

Η εφηβεία είναι μια από τις χαρα-
κτηριστικές περιόδους ραγδαίας 
αναπτύξεως και καθολικής με-
ταλλαγής στο βιοσωματικό το-
μέα.
Στο διάστημα αυτό (12 -18 χρό-
νων) το αναπτυσσόμενο άτομο, 
ο έφηβος δεν είναι πια παιδί ούτε 
όμως ακόμη ενήλικος. Παρουσι-
άζει χαρακτηριστικά που ορισμέ-
να θυμίζουν την παιδική ηλικία 
και άλλα που θυμίζουν την ώριμη 
ηλικία. Γι ‘αυτό η εφηβική ηλικία 
χαρακτηρίζεται ως περίοδος με-
ταβατική.
Η σωματική ανάπτυξη κατά την 
εφηβεία επηρεάζεται από ποι-
κίλους παράγοντες: Την κληρο-
νομικότητα, τη γενική σωματική 
υγεία, το είδος της διατροφής, 
τις κλιματολογικές συνθήκες, το 
μορφωτικό-οικονομικό επίπεδο 
της οικογένειας, τη λειτουργία 
του αδενικού συστήματος, κ.α.
Ένα από τα βασικότερα αίτια 
που προκαλούν τις ραγδαίες και 
βαθιές αλλαγές της εφηβείας εί-
ναι οι μεταβολές στη λειτουργία 
των ενδοκρινών αδένων. Οι εν-
δοκρινείς αδένες είναι εσωτερικά 
όργανα του σώματος που παρα-
σκευάζουν και εκκρίνουν ειδικές 
χημικές ουσίες, τις ορμόνες που 

διαδραματίζουν ρόλο ρυθμιστή 
ανάμεσα στις διάφορες λειτουρ-
γίες του σώματος.
Η υπόφυση (αδένας) παράγει την 
γοναδοτροπίνη ορμόνη η οποία 
επενεργεί στους γενετικούς αδέ-
νες.
Στα αγόρια παράγεται η τεστο-
στερόνη, η οποία συντελεί στην 
ωρίμανση των γεννητικών ορ-
γάνων και των δευτερογενών 
γνωρισμάτων, ενώ στα κορίτσια 
παράγονται τα οιστρογόνα που 
συντελούν στην ωρίμανση των 
γεννητικών οργάνων και στην 
ανάπτυξη των δευτερογενών 
γνωρισμάτων της ήβης στα κο-
ρίτσια. Επίσης στα κορίτσια πα-
ράγεται η προγεστερόνη η οποία 
συντελεί στην προπαρασκευή 
της μήτρας για εγκυμοσύνη. 
Σημαντικό ρόλο στον τρόπο με 
τον οποίο θα αντιμετωπιστούν τα 
διάφορα προβλήματα που δημι-
ουργεί η εφηβεία,-όπως η άρνη-
ση, η απομόνωση, η υπερευαι-
σθησία και το πείσμα,-παίζουν οι 
εμπειρίες που έχει το άτομο στα 
παιδικά του χρόνια. Στα πρώτα 
χρόνια της ζωής του ανθρώπου 
δημιουργούνται δυναμικά στε-
ρεότυπα ανάμεσα στις συναισθη-
ματικές σχέσεις με τους γονείς και 
δημιουργούνται πρότυπα συμπε-
ριφορών και ηθικών αξιών. Έτσι 
όταν ένα παιδί βρίσκεται σε ένα 
καλά οργανωμένο οικογενειακό 
περιβάλλον τότε έχει περισσό-
τερες πιθανότητες να έχει καλή 
μετάβαση από την παιδική στην 
εφηβική ηλικία.
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Εφηβική ηλικία
Της Δήμητρας Τού-
ντα, Διαιτολόγος, 
Διατροφολόγος, 
www.tountadiet.gr

Κι΄ όμως μελομα-

κάρονα vs κου-

ραμπιέδες, σημει-

ώσατε ισοπαλία, όσο   αφορά τη 

θερμιδική τους αξία, διότι έχουν 

περίπου τις ίδιες θερμίδες. Αλλά, 

δεν είναι και τα δύο εξίσου το ίδιο 

υγιεινά. Το μελομακάρονο κερδί-

ζει πόντους και με διαφορά, γιατί 

αυτό που ισχυροποιεί τη θρεπτι-

κή του αξία είναι το ελαιόλαδο, τα 

καρύδια και το μέλι, συγκριτικά 

με το βούτυρο και τη ζάχαρη του 

κουραμπιέ. Το ελαιόλαδο αποτε-

λεί πολύ καλή πηγή βιταμίνης Ε 

(βιταμίνη με αντιοξειδωτική δρά-

ση) και μονοακόρεστων λιπαρών, 

που συμβάλουν στην μείωση της 

LDL χοληστερόλης στο αίμα- τη 

λεγόμενη κακή χοληστερόλη. Τα 

καρύδια προσφέρουν απαραί-

τητα πολυακόρεστα λιπαρά και 

βιταμίνες του συμπλέγματος Β. 

Αυτές οι βιταμίνες, διατηρούν την 

υγεία των νευρικών κυττάρων και 

είναι απαραίτητα για το σχηματι-

σμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων 

και του DNA. Το σώμα χρειάζεται 

επίσης, τις βιταμίνες B12, Β6 και το 

φυλλικό οξύ για να απαλλαγεί από 

μια ουσία που ονομάζεται ομοκυ-

στεΐνη, η οποία   έχει συνδεθεί με 

αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγεια-

κών παθήσεων και εγκεφαλικών 

επεισοδίων. Επίσης, το μέλι που 

βάζουμε στα μελομακάρονα έχει 

μεγάλη θρεπτική αξία, καθώς πε-

ριέχει μέταλλα και ιχνοστοιχεία, 

όπως κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο 

και σίδηρο.

Αντιθέτως, το βούτυρο που υπάρ-

χει στον κουραμπιέ, είναι πλούσιο 

σε κορεσμένα λίπη και η μεγά-

λη κατανάλωσή του έχει  συσχε-

τισθεί  με διάφορα  προβλήματα 

υγείας.  Από την άλλη, ο κουρα-

μπιές υπερτερεί σε πρωτεΐνη, ενώ 

τα αμύγδαλα που περιέχει είναι 

καλή πηγή μονοακόρεστων λιπα-

ρών, βιταμίνης Ε και ασβεστίου.

Είναι λοιπόν, σαφές ότι σε ένα 

ισορροπημένο πρόγραμμα δια-

τροφής, πάντα υπάρχει χώρος για 

μια γλυκιά «αμαρτία», αρκεί να γί-

νει σωστά και με μέτρο, χωρίς να 

ξεφύγουμε θερμιδικά. 

Άρα, μπορείτε να απολαύσετε με 

μέτρο τα παραδοσιακά γλυκά των 

Χριστουγέννων, χωρίς να υπάρχει 

κίνδυνος για παραπανίσια κιλά.

Χριστούγεννα…!!! 

Μελομακάρονα ή κουραμπιέδες;
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απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Ποιός θα μπορούσε να αρνηθεί το 
Πρωτοχρονιάτικο δώρα του Αη Βασίλη.

ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
 
Άνοιξε νέα φάμπρικα, 
μ’ αυτούς τους τζερε-
μέδες 
τους ξεπεσμένους 
βουλευτές, τους παλιο-
ρεμπεσκέδες. 
 
Η πλήρης απαξίωση, 
είναι και ατιμία 
και ηθική κατάπτωση, 
μαζί και αλητεία…  
 
…να θέλετε αναδρομι-
κά, κι άλλες διεκδική-
σεις 
μέσα στης φτώχειας 
τον καιρό, στην εποχή 
της κρίσης. 
 
Παίρνετε δυο και τρεις 
μισθούς, καθένας σας 
και βάλε 
και οι φτωχοί κι οι αδύ-
νατοι, στενάζουν και 
πεινάνε… 
 

…δεν έχετε φιλότιμο, 
αισθήματα και τσίπα 
μόνο να ξεστομίσετε, 
μια τέτοια παρλαπί-
πα… 
 
…εσείς που μας βυθί-
σατε, στην ύφεση στη 
φτώχεια 
ζητάτε κι αναδρομικά, 
θέλετε πανωτόκια… 
 
…θα έπρεπε να ντρέ-
πεστε, μ’ αυτή την 
απληστία 
και η φιλαργυρία σας, 
κατάντησε αγυρτεία. 
 
Υ.Γ. 
Θα σας δικάσει ο Λαός, 
μαζί κι η ιστορία 
και όλοι σας θα πάρε-
τε, το πιο μακρύ απ’ τα 
τρία. 
 
                  Νίκος  Τσίγκος
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Οι προκλήσεις της νέας χρονιάς
του Τάσου Λάμπρου, 
Πολιτικός Επιστήμονας, Δημοτι-
κός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονί-
δας

Διανύοντας τις τελευταίες ημέ-
ρες του έτους, μέσα στις άγιες 
ημέρες των Χριστουγέννων, και 

με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου μοιράζομαι 
μαζί σας, τις σκέψεις μου για τις προκλήσεις της νέας 
χρονιάς που ξεκινά σε λίγες ημέρες. 
Πρώτη πρόκληση: Για τον τόπο μας, για τον Δήμο Ερ-
μιονίδα, είναι η υλοποίηση των σημαντικών έργων που 
έχουν δρομολογηθεί από το 2014, και συγκεκριμένα: α) 
είναι η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στην Δ.Κ. 
Κρανιδίου το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ συνολικού 
προϋπολογισμού 1.600.000 ευρώ μετά την διαγωνιστι-
κή διαδικασία.
β) Η υλοποίηση  του έργου της αποχέτευσης των Δ.Κ. 
Κρανιδίου - Κοιλάδας και η σύνδεση των δικτύων αυ-
τών με το εργοστάσιο του βιολογικού καθαρισμού κα-
θώς οι αγωγοί σύνδεσης της Τ.Κ. Κοιλάδας με το εργο-

στάσιο του βιολογικού καθαρισμού προϋπολογισμού 
11.000.000 το οποίο έχει ενταχθεί σε χρηματοδοτικό    
πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος ενέργειας 
και κλιματικής αλλαγής,
γ) Η έναρξη εργασιών των αναπτυξιακών έργων στον 
τομέα του τουρισμού σχετικά με το τουριστικό καταφύ-
γιο στο Πορτοχέλι και η τουριστική μαρίνα στην Ερμιό-
νη. Διεκδικούμε και ελπίζουμε η επενδυτική εταιρεία να 
τηρήσει τις δεσμεύσεις της, και τις συμβάσεις που έχει 
υπογράψει και επιτέλους να δείξει ένα άλλο επενδυτικό 
πρόσωπο που θα υλοποιεί το επιχειρησιακό σχεδιασμό 
και ανταποκρίνεται στις πρωτοβουλίες της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης και θα συμπορεύεται με τις απαιτήσεις της 
τοπικής κοινωνίας. 
Δεύτερη πρόκληση: Να μην κινδυνέψει η ευρωπαϊκή 
πορεία της χώρας. Η πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμε-
ων μέσω των επισήμων διακηρύξεων έχουν δεσμευτεί 
για τη συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας. Η 
χώρα μας ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια, έχει ανά-
γκη τη συμμαχία μαζί τους πρέπει να στηρίξουμε το κοι-
νό μας νόμισμα την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Φυσικά, 
αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μεγάλο πολιτικό πε-
ριθώριο για νέες διαπραγματεύσεις  , για νέες κοινωνικο-

πολιτικές διεργασίες, για νέες πολιτικές συμμαχίες όπως 
αυτές διαμορφώνονται από τις πολιτικές δυνάμεις της 
Ευρώπης τόσο σε επίπεδο ευρωπαϊκού κοινοβουλίου 
όσο και σε επίπεδο ευρωπαϊκής κοινωνίας των επιμέ-
ρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Τρίτη Πρόκληση: Να διατηρήσουμε τη συνοχή της κοι-
νωνίας και να αποφύγουμε τεχνική πόλωση εμφυλιακού 
επιπέδου λόγω έναρξης προεκλογικής περιόδου. 
Αξίζει να συμβάλουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώ-
ρας στο να διαμορφωθεί ένα ήπιο προεκλογικό κλίμα 
και να δοθεί η δυνατότητα να διατυπωθούν ιδέες, προ-
τάσεις και λύσεις για τη πορεία της Ελλάδας και του Ελ-
ληνισμού. 
Επίσης, απαιτείται να αντιληφθούν οι πολίτες και οι πο-
λιτικοί ότι βρισκόμαστε σε μία νέα εποχή πολλών κομ-
μάτων και πολλών πολιτικών επιλογών με αναγκαιότη-
τα όμως σχηματισμού πολυκομματικών συμμαχικών 
κυβερνήσεων. Άρα, οι τεχνικές πολώσεις είναι εκ του 
πονηρού και είναι κατανοητό του παλαιοκομματικού 
παρελθόντος. Αναμένουμε οι πολιτικές δυνάμεις να 
ανταποκριθούν στο χρέος τους απέναντι στην ιστορία 
και στην ελληνική κοινωνία. 

Το τραίνο μέσα στο Ναύπλιο είναι δείγμα ανάπτυξης και πολιτισμού
του Κωνσταντίνου Μπρούσαλη,  καθηγητής Φ.Α. Πρό-
εδρος  ΣΦΣ Αρκαδίας - Κίνηση Πελοποννησιακής Γραμ-
μής

Η Δημοτική Αρχή του Ναυπλίου, στα πλαίσια της εκπόνη-
σης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου  της πόλης,   έχει 
θέσει (σε διαβούλευση με τους πολίτες) ζήτημα απομά-
κρυνσης του σιδηροδρομικού σταθμού του Ναυπλίου και  
από τη σημερινή του  θέση, μιλώντας για έναν καλύτερο 
σχεδιασμό του τερματικού σταθμού «έτσι ώστε να ελαχι-
στοποιείται η πιθανή όχληση (οπτική, ηχητική, ασφάλειας) 
από τη διέλευση και λειτουργία του τρένου. Για το λόγο 
αυτό προτείνεται ο τερματικός σταθμός του τρένου να 
μεταφερθεί στο βόρειο τμήμα της χερσαίας ζώνης του λι-
μανιού έτσι ώστε να απελευθερωθεί το δάπεδο για άλλες 
πιο ήπιες δραστηριότητες (περίπατο κ.λπ.). Η σύνδεση με 
το κέντρο της πόλης θα γίνεται - λέει- με μικρό λεωφορείο 
μεγάλης συχνότητας».
   Δηλαδή προτείνεται να αδειάσει ο χώρος και ο σιδηρο-
δρομικός σταθμός να απομακρυνθεί ξανά (για δεύτερη 
φορά) προς τα έξω σε απόσταση περίπου ένα χιλιόμετρο 
από τη σημερινή του θέση. 
   Δημιουργεί όμως πραγματικά προβλήματα η σημερινή 
θέση του σιδηροδρομικού σταθμού στην πόλη του Ναυ-
πλίου ή μήπως αυτό αποτελεί επινόηση, για να απομα-
κρυνθεί και να εκδιωχτεί  το τραίνο από την πόλη εξουδετε-
ρώνοντας το πλεονέκτημα της άνετης πρόσβασης σε αυτό;
   Να θέσουμε λοιπόν τα παρακάτω πρακτικά ερωτήματα 
σχετικά με την πιθανή όχληση ή την επικινδυνότητα:
Πώς  σε πολλές πόλεις παγκοσμίως και ειδικά στην Ευρώ-
πη τα μέσα σταθερής τροχιάς και ειδικά τα σύγχρονα τραμ 
διέρχονται με συχνότατα δρομολόγια από τα (πεζοδρομη-
μένα πολλές φορές)  κέντρα των πόλεων; Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί το Στρασβούργο με την τεράστια 
πεζοδρομημένη ζώνη. Γιατί γίνεται επέκταση του τραμ της 
Αθήνας προς τον Πειραιά, ενώ  σχεδιάζεται και η επέκτα-
σή του μέσω της  οδού Πανεπιστημίου που πρόκειται να 
πεζοδρομηθεί; Γιατί κι άλλες πόλεις της χώρας μας (Πάτρα, 
Γιάννενα, Καλαμάτα κτλ.) έχουν ζητήσει εσωτερικό αστι-
κό σιδηρόδρομο ή τραμ;   Γιατί λοιπόν στο Ναύπλιο  ένας 
καλαίσθητος, αθόρυβος,  σύγχρονος συρμός  με ελάχιστα 
βαγόνια, θα δημιουργήσει οπτική ή ηχητική όχληση και 
επικινδυνότητα; Αυτό μόνο κάποιος που έχει χάσει κάθε 

συγκριτικό μέτρο θα μπορούσε να το ισχυριστεί. Πώς μπο-
ρεί να συνιστά επικινδυνότητα μια μονή ισόπεδη σιδηρο-
δρομική γραμμή και μάλιστα τερματική, με προβλεπόμενη 
ασήμαντη κυκλοφοριακή φόρτιση από  την  παρουσία λί-
γων  τραίνων  την ημέρα που φτάνουν ή ξεκινάνε από έναν 
σταθμό κοντά στο κέντρο της πόλης με χαμηλές ταχύτητες;
 2. Μήπως οι  ελαφριές εγκαταστάσεις του σταθμού του 
Ναυπλίου σε συνδυασμό με τη γραμμή πρόκειται να απο-
κόψουν την πρόσβαση προς το παραλιακό μέτωπο; Ασφα-
λώς όχι. Το τραμ της Αθήνας είναι τρανή απόδειξη. Όχι 
μόνο δεν αποκόβει το παραλιακό μέτωπο του Σαρωνικού 
αλλά αποτελεί αγαπημένο μέσο μετακίνησης των τουρι-
στών. Διεισδύει αθόρυβα (με διπλή γραμμή) και στο κέντρο 
της Γλυφάδας μέσα από πολλές διασταυρώσεις και με με-
γάλη πυκνότητα κυκλοφορίας συρμών.
3. Μήπως όμως ο σταθμός του Ναυπλίου  που σήμερα συ-
γκροτείται από λίγα μουσειακά βαγόνια αποτελεί αισθητική 
παραφωνία και βρίσκεται σε δυσαρμονία με το ευρύτερο 
περιβάλλον και τον ακάλυπτο χώρο; Ούτε αυτό αντέχει σε 
κάποια σοβαρή λογική. Αντίθετα πρόβλημα είναι η εγκατά-
λειψη, η λεηλασία και οι βανδαλισμοί που έχουν  υποστεί οι 
σημερινές απροστάτευτες εγκαταστάσεις του.
4. Μήπως τέλος  υπάρχει στενότητα χώρου γενικότερα 
στην παραλία και το λιμάνι του Ναυπλίου κι έτσι  δημιουρ-
γείται  ζήτημα  αναγκαστικής εκτόπισης του σταθμού από 
τη σημερινή του θέση προκειμένου να αυξηθεί ο χώρος 
για πεζούς ή για άλλες εμπορικές δραστηριότητες; Κατά 
την άποψή μας το Ναύπλιο, ιδιαίτερα η παλιά πόλη, μπορεί 
περαιτέρω να προωθήσει την επέκταση των πεζοδρομή-
σεων και να τις συνδυάσει ιδανικά με την ήπια μετακίνηση 
ακριβώς με τη συνύπαρξη μ΄ ένα μέσο σταθερής τροχιάς 
εναρμονισμένο με το περιβάλλον. Ο χώρος γύρω από τον 
Σ.Σ. προσφέρεται για πολλαπλές χρήσεις. Είναι μέγα πλεο-
νέκτημα για τον  πεζό, τακτικό χρήστη του τραίνου ή του-
ρίστα, να βρίσκεται εύκολα και γρήγορα κοντά στο κέντρο 
της πόλης και τα αξιοθέατά της χωρίς ταυτόχρονα να παρε-
μποδίζεται η άνετη πρόσβαση ταξί  ή άλλων αυτοκινήτων 
με δυνατότητα παρακείμενης στάθμευσης.
   Η Δημοτική Αρχή και οι μελετητές του ΓΠΣ αλλού πρέπει 
να ρίξουν το βάρος της προσπάθειάς τους, προς τον πραγ-
ματικό «εχθρό» που υποβαθμίζει όχι μόνο το Ναύπλιο αλλά 
σχεδόν  όλες τις σύγχρονες ελληνικές πόλεις. Κι αυτός είναι 
η πασίγνωστη  οδική πραγματικότητα και ο πολιτισμός που 

έχει δημιουργήσει η παντοκρατορία του αυτοκινήτου.
Το μοντέλο της κατακλυσμιαίας αυτοκίνησης των τελευταί-
ων δεκαετιών που κυριάρχησε και στη χώρα μας έχει κα-
ταδείξει πλέον με τον πιο δραματικό τρόπο την πολλαπλή 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος και την πλήρη  κατάληψη 
οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων, πλατειών κτλ. Έτσι και η 
πόλη του Ναυπλίου βιώνει   την ασφυξία αλλά και την ασχή-
μια της καταδυνάστευσής της από τα τετράτροχα.
   Η διέλευση πεζών, ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία 
κι άλλων γίνεται απαγορευτική σε πολλούς δρόμους όχι 
από κάποιο συρμό σε  σιδηροδρομική γραμμή αλλά από 
τις ατέλειωτες «ουρές» των αυτοκινήτων. Αυτές είναι που 
δημιουργούν υποχρεωτικά επικίνδυνα φράγματα  από 
την μια πλευρά του δρόμου στην άλλη.  Κι αν μιλάμε για 
επικινδυνότητα, επικίνδυνο δεν είναι ένα μέσο το οποίο κι-
νείται με χαμηλή ταχύτητα σε ράγες με προδιαγεγραμμένη 
προβλεπόμενη πορεία (σταθερή τροχιά), αλλά ένα ανεξέ-
λεγκτο αυτοκίνητο με απρόβλεπτη πορεία ακόμα και με 
σχετικά χαμηλή ταχύτητα. 
   Οπτική, ηχητική, ατμοσφαιρική ρύπανση και κυκλοφο-
ριακά εμφράγματα συνιστά ακόμα η κατάσταση που δημι-
ουργείται από την διαρκή, αδιάλειπτη  και πλήρη κυριαρ-
χία παντού θορυβωδών αυτοκινούμενων τροχοφόρων τα 
οποία  δυσκολεύουν ή απαγορεύουν πρακτικά οποιαδή-
ποτε άλλη ωφέλιμη δραστηριότητα. Η ζωή των πεζών, των 
ποδηλατών, των ασυνόδευτων παιδιών, των ηλικιωμένων 
ή των αναπήρων  που θέλουν να κυκλοφορήσουν μέσα σε 
μια πόλη από ποιον κινδυνεύει; Μήπως από το τραίνο; 
Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε ή να προσθέσουμε αυτα-
πόδεικτα επιχειρήματα, για να τεκμηριώσουμε μια πραγ-
ματικότητα που βιώνουν οι πολίτες στην καθημερινότητά 
τους. Η εναλλακτική απάντηση δίνεται σήμερα παγκοσμί-
ως: Διαρκής επέκταση και ανανέωση των μέσων σταθερή 
τροχιάς δηλαδή των τραίνων, των τραμ κτλ. μέσα στις πό-
λεις.
  Το τραίνο μέσα στο Ναύπλιο όχι μόνο δεν είναι εμπόδιο 
αλλά είναι δείγμα σύγχρονης πόλης που σέβεται τους πο-
λίτες και το περιβάλλον. Είναι μια υποδομή ιδανική για την 
υποδοχή των τουριστών κοντά στην καρδιά της πρώτης 
πρωτεύουσας του Νεοελληνικού κράτους που πρέπει να 
αναβαθμιστεί από κάθε άποψη. 
Το τραίνο μέσα στο Ναύπλιο είναι δείγμα ανάπτυξης και 
πολιτισμού.  
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Aπό το 2310net.wordpress.com
Εισαγωγικά να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε με τον όρο χιπστερι-
σμός. Χρησιμοποιείται εδώ για να εκφράσει κάτι πολύ παραπάνω 
από μια αισθητική επιλογή. Χρησιμοποιείται για να μπορέσουμε 
στο παρόν κείμενο, να περιγράψουμε σε μια λέξη εκείνους τους 
ανθρώπους οι οποίοι αισθητικά επιλέγουν αυτό που όλοι ξέρου-
με ως “χιπστερ”, πολιτικά δηλώνουν συνειδητοποιημένοι απο-
λιτίκ, κοινωνικά εκφράζουν την αποθέωση της ελευθερίας της 
αγοράς, ηθικά εκφράζουν την σαπίλα του ατομισμού. Διαβάζουν 
athensvoice, soul και lifo, συχνάζουν σε hubs ή στο ρομάντζο, 
ηδονίζονται με εμψυχωτικές ομιλίες σε κάποιο tedx, απασχο-
λούνται σε ένα καινούριο startup πολύ γαμάτο, διασκεδάζουν σε 
κάποιο μπαρ από πλατεία καρύτση και κάτω, ψηφίζουν Ποτάμι ή 
Τζήμερο και ενίοτε πλέκουν πουλόβερ για δέντρα ή στάσεις λεω-
φορείου.
Η εμφάνισή τους; Συνήθως γλειμένο μαλλί χωρίστρα και μουστάκι 
για τους άνδρες (οποιαδήποτε ομοιότητα με τον Χίτλερ είναι συ-
μπτωματική), πολύχρωμα ρούχα και απαραιτήτως γυαλιά (έχουν 
δεν έχουν μυωπία). Για τις γυναίκες ο,τιδήποτε πολύχρωμο με λίγο 
έντονα πειραγμενα κόκκινα ή πορτοκαλί μαλλιά είναι εντάξει.
Αφού τους περιγράψαμε πάμε να δούμε τι τους κάνει όμοιους με 
τους ναζί
Η επιβίωση του ισχυρού
Όπως και στην εθνικιστική αφήγηση, έτσι και στην χιπστερική, εμ-
φανίζεται μια ομοιότητα: με κάποιο τρόπο ο ισχυρός επιβιώνει και 
κερδίζει. Στην πρώτη περίπτωση επικρατεί το ισχυρό έθνος έναντι 
των ανίσχυρων. Στην δεύτερη επικρατεί το καλύτερο startup ένα-
ντι των χειρότερων.
Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει η έννοια της βίας. Στον φασισμό 
η βία έχει την φυσική της μορφή. Στον χιπστερισμό που ευαγγελί-
ζεται μια ολικη αναδόμηση της κοινωνίας με επίκεντρο τον νεαρό, 
καινοτόμο επιχειρηματία, η βία παίρνει την μορφή του ταξικού 
πολέμου, της επικράτησης του κτηνώδους ατομικισμού, της επι-
βίωσης του ενός εις βάρος του άλλου. Αυτή η αντίληψή τους είναι 
προϊον της αποθέωσης της ιδέας της αξιοκρατίας.
Αξιοκρατία
Η έννοια αξιοκρατία έχει τις ρίζες της στη γαλλική συντήρηση του 
19ου αιώνα. Ο άξιος πρέπει να επικρατεί. Και τι γίνεται με τον ανά-
ξιο; Με τον μη επαρκή; Με τον, όχι και τόσο ικανό ή έξυπνο; Η απά-
ντηση που σου δίνουν οι θιασώτες της αξιοκρατίας είναι “Δεν με 
νοιάζει. Ας μην ήταν ανίκανος (ουγκ)”. Στην καλύτερη περίπτωση 
θα υποστηρίξουν ότι όλοι πρέπει να έχουν μια ευκαιρία (αχ τι κα-
λοί ανθρωπιστές), αλλά οι μη άξιοι ας μην ονειρεύονται μεγαλεία. 
Αυτά είναι προνόμια για τους άξιους. Ένα θέμα είναι ότι οι υπερα-
σπιστές της αξιοκρατίας θεωρούν τους εαυτούς τους άξιους από 
μόνοι τους…
Ο κόσμος των χίπστερ πρέπει να αποτελείται μόνο από άξιους. Για 
τους μη άξιους τρέφουν μια σιχασιά και αποφεύγουν ακόμα και 
την οπτική επαφή μαζί τους. Αν μπορούσαν θα τους εξαφάνιζαν.
Κάπως αντίστοιχη δεν ήταν και η αντίληψη των Ναζί για την Άρια 
Φυλή; Άριος και Άξιος έχουν μόνο ένα γράμμα διαφορά άλλωστε.
Διπροσωπία
Όπως και οι φασίστες, έτσι και οι χίπστερ είναι διπρόσωποι. Από 
τη μια ονειρεύονται μια απέραντα ελεύθερη αγορά, εξαπολύουν 
μύδρους κατά του ανάλγητου κράτους που με τη γραφειοκρατία 
του στερεί από τα σταρτάπς τους την εκτόξευση, αλλά από την 
άλλη τρέχουν να πάρουν όποια κρατική χρηματοδότηση κυκλο-
φορεί ελεύθερη. Μιλούν με θριαμβευτικά λόγια για την εθελοντι-
κή τους προσφορά κάπου αλλά το κάνουν τόσο πολύ που φαίνε-
ται ξεκάθαρα πως ό,τι κάνουν το κάνουν για να το προβάλλουν.
Απολίτικ-Ακομματίκ
Πάμε στο ζουμί. Οι χίπστερ είναι λίγο σαν τους No Politica οπα-
δούς του Ολυμπιακού. Αυτό που τους χαρακτηρίζει είναι ότι 
έχουν συνείδηση και επιχειρήματα για αυτή τους τη στάση. Δεν 
είναι δηλαδή ο κλασικός νέος/α που όλοι κάποτε γνωρίσαμε και 
απλά δεν ασχολείται με την πολιτική. Είναι αυτός που θα σου πει 
ότι δεν ασχολείται με την πολιτική γιατί δεν υπάρχει κάτι που τον 
εκφράζει και γιατί στο μυαλό του όλη η πολιτική είναι ένα πράγμα 
σαν μακαρονοτέρας, άσχημο και κακό. Ο χίπστερ πιστεύει πως ο 
κόσμος δεν μπορεί να αλλάξει με επαναστάσεις ή άλλες πολιτικές 
διαδικασίες, αλλά θα μπορούσε να αλλάξει αν όλοι φυτεύαμε μια 
νερατζιά έξω από την Τεχνόπολη. Εκφράζουν ένα απίστευτο μίσος 
για οτιδήποτε μαζικό, ακριβώς όπως οι φασίστες, και μπροστά 
στις αφηγήσεις της νεωτερικότητας για την ανάδυση του ανθρώ-
που στην πολιτική σου απαντάνε με μια καφενειακού τύπου ερώ-
τηση: “ναι και πως αλλάζει εμένα την μέρα μου αυτό που μου λες;”.
Στην πραγματικότητα οι χίπστερ είναι ακομματίκ. Είναι δηλαδή 
θιασώτες της άποψης που λέει ότι ακόμα κι αν ασχοληθείς με την 
πολιτική πρέπει να το κάνεις μακριά από κόμματα. Να το κάνεις 
μέσα από δίκτυα, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, να 
το κάνεις με την πάρτη σου και μόνο. “Τα κόμματα είναι άχρηστες 

ομάδες ανεπάγγελτων λαμόγιων που μας κάνουν κακό. Άσε που 
αισθητικά είναι τόσο ντεμοντέ που μπορούμε μόνο να γελάσουμε 
μαζί τους. Ωστόσο μπορούμε να αξιοποιήσουμε πολιτικά σύμ-
βολα ως αισθητικά αντικείμενα, με την προϋπόθεση ότι θα τους 
αποστεώσουμε όποιο πολιτικό περιεχόμενο έχουν”. (δες εδώ την 
καλύτερη ανάλυση για το φαινόμενο που έχει γίνει).
Ως προς αυτό δεν λένε τίποτα διαφορετικό από την Χρυσή Αυγή. 
Και εκείνη ονειρεύεται ένα κόσμο χωρίς κόμματα. Το ίδιο και ο 
Σταύρος Θεοδωράκης. Κοίτα κάτι συμπτώσεις…Η αγάπη των 
χίπστερ για ορισμένους πολιτικούς και τούμπαλιν υπάρχει μόνο 
γιατί αυτοί καταφέρονται κατά των κομμάτων (παρότι οι ίδιοι είναι 
μέλη ή αρχηγοί κομμάτων) ή γιατί έχουν περάσει από τόσα πολλά 
κόμματα που έχουν υπερβεί στην πράξη την έννοια του ανήκειν 
σε ένα κόμμα (ναι Ψαριανέ είσαι κι εσύ σε αυτούς).
Η στάση τους αυτή δεν προκύπτει από κάποιο λογικό συνειρμό 
ούτε από καμιά σοβαρή πολιτική ανάλυση, αλλά από μια ιδεο-
λογική άρνηση όλων των ιδεολογιών που δεν ταυτίζονται με την 
δική τους, την οποία ωστόσο δεν αναγνωρίζουν ως ιδεολογία. Ή 
ο Φουκογιάμα έγραψε το Τέλος της Ιστορίας παίρνοντας τους ως 
παράδειγμα ή αυτό είναι το μόνο πολιτικό βιβλίο που έχουν δια-
βάσει.
Τι κόσμο φαντάζονται;
Αυτό το ερώτημα είναι δύσκολο να απαντηθεί. Από τη μια οι φασί-
στες φαντάζονται έναν κόσμο στρατιωτικής πειθαρχίας και επιβο-
λής της ανωτερότητας της φυλής, από την άλλη οι χίπστερ εκφρά-
ζουν έναν άκρατο ατομικισμό μέσω της υποτιθέμενης ελευθερίας 
της έκφρασης, της προσωπικής επιλογής μιας δήθεν προκλητικής 
εμφάνισης, της ελευθερίας της αγοράς η οποία καταλήγει στην 
ολοκληρωτική επικράτηση του άξιου. Εκ πρώτης όψεως δείχνει 
λίγο άστοχη η σύγκριση μεταξύ ναζί και χίπστερ εδώ. Ας τα δούμε 
όμως λίγο πιο προσεκτικά τα πράγματα.
Στοιχείο της ναζιστικής κοινωνίας είναι η ομοιομορφία. Στρατιω-
τικές περιβολές, ξυρισμένο κεφάλι, ίδια τατού, τα πάντα ίδια. Το 
μόνο που διαφέρει στους χίπστερ είναι ότι δεν φορούν στολή, 
αλλά πολύχρωμα ρούχα, τα οποία είναι λίγο πολύ ίδια. Άλλωστε 
η παγίδα της ατομικότητας είναι, για να ακολουθήσουμε τον Χορ-
κχάιμερ και τον Αντόρνο, ότι ενώ προβάλλεται ο εαυτός ως μο-
ναδικός για κάθε άνθρωπο, στην πραγματικότητα αυτό συμβαίνει 
για να γίνει με μαθηματική ακρίβεια ίδιος. (Βλ. Διαλεκτική του Δι-
αφωτισμού). Η ομοιομορφία δεν είναι ίδιον μόνο των ναζί, είναι 
και αυτών που μέσω της μαζικής κουλτούρας μιμούνται πρότυπα 
συμπεριφοράς και τυποποιούνται, πιστεύοντας ταυτόχρονα ότι 
κάνουν κάτι μοναδικό και διαφορετικό.
Στο μαύρο των στρατοπέδων συγκέντρωσης του Χίτλερ, οι χίπ-
στερ θα αντιπρότειναν πιθανόν κάτι λιγότερο επώδυνο. Γιατί να 
κάψεις τους άστεγους; Μπορείς να τους ντύσεις με φωτάκια για τις 
γιορτές, να τους βάλεις γιρλάντες και να τους παραχώσεις μακριά 
από το κέντρο της πόλης, να μη μας χαλάει την αισθητική πρωί 
πρωί. Γιατί να κάψεις στην πυρά όσους δεν είναι άξιοι; Μπορείς να 
τους προτείνεις να δουλεύουν τζάμπα κάπου, αφού δεν αξίζουν 
μισθό ας είναι τουλάχιστον 
χρήσιμοι κάπου. Γιατί να δεί-
ρεις τον μετανάστη; Μπορείς 
να φτιάξεις ένα πολύ κουλ 
σταρτάπ ή μια εκπληκτική 
ΜΚΟ για να χρηματοδοτη-
θείς και να ασχοληθείς μαζί 
του γιατί δήθεν ενδιαφέρε-
σαι, κι ας μην θέλεις να κά-
τσεις δίπλα του στο μετρό 
γιατί βρωμάει.
Έτσι, η ωμή φυσική βία του 
φασισμου, στον χιπστερι-
σμό γίνεται βία της δήθεν 
ανωτερότητας. Ο Χίπστερ, 
και αυτή είναι μια βασική 
διαφορά με τον ναζί, δεν θα 
χτυπήσει γιατί αυτό δεν είναι 
του επιπέδου του. Το γεγονός 
όμως ότι αισθάνεται πως βρί-
σκεται σε υψηλότερο επίπε-
δο είναι από μόνο του βία.
Αγορά αγάπη μου
Οι χίπστερ ονειρεύονται μια 
όσο το δυνατόν πιο ανοι-
χτή αγορά. Στα λόγια. Στην 
πραγματικότητα, όπως όλοι 
οι καπιταλιστές, επιθυμούν 
μια αγορά τόσο ανοιχτή όσο 
κερδίζουν και τόσο κλειστή 
όσο να εξασφαλίζεται ότι 

μόνο αυτοί θα κερδίζουν. Πιστεύουν ότι ο κόσμος κινείται από το 
μυαλό των πρωτοπόρων (τουλάχιστον έτσι άκουσαν σε ένα tedx) 
και πως ο πλούτος παράγεται από τα startups. Η ιδέα ΤΟΥΣ, είναι 
η μόνη καλή και απορούν γιατί ακόμα δεν έχουν καταλάβει καλύ-
τερη θέση στον παγκόσμιο καπιταλισμό. Δεν είναι και λίγο πράγ-
μα να έχεις σχεδιάσει ένα application το οποίο θα σου λέει αν το 
καρπούζι είναι φρέσκο και ακόμα να μην έχεις μπει στο Forbes. Α, 
ξέχασα, φταίει που είναι καταδικασμένοι να ζουν στο τελευταίο 
κράτος της σοβιετίας, είπε ένας χίπστερ με μπλουζάκι cccp. Η Αγο-
ρα πρέπει να ελέγχει και να κινεί τα πάντα και όποιος είναι μάγκας 
ας επιβιώσει. Η καινοτομία πρέπει να επιβραβευθεί. Όποιος είναι 
καινοτόμος θα επικρατήσει.
Αυτό μοιάζει λίγο με την υποστήριξη των ελλήνων καπιταλιστών 
από τους φασίστες. Πανηγυρίζουν για τα επιτεύγματα των εφο-
πλιστών “μας”, άσχετα αν αυτά επιτυγχάνονται με ξένη σημαία. Ο 
Έλληνας επιχειρηματίας είναι φίλος και ενίοτε χρηματοδότης.
Μοιάζουν και σε ένα ακόμα στοιχείο: στην έννοια της εργασίας. 
Για τους χίπστερ, η εργασία, όχι η δική τους η γαμάτη καινοτο-
μία, η απλή του λαουτζίκου, είναι μπανάλ. Χέσε τους εργάτες. Ο 
κόσμος δουλεύει και με εθελοντές. Μπροστά στις απαιτούμενες 
ανάγκες της καθημερινότητας προβάλλουν τον εθελοντισμό ως 
λύση και για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους άνεργους. Ακριβώς 
όπως οι φασίστες προβάλλουν την φτηνή (έως τζάμπα) εργασία 
των ελλήνων στήνοντας οαεδ μόνο για έλληνες.
Ναζί/Χίπστερ και φασισμός
Πάμε στην κατακλείδα σιγά σιγά. Είναι οι χίπστερ φασίστες; Αν 
τους ρωτήσεις θα σου απαντήσουν “όχι¨, θα προσβληθούν που 
τους έκανες αυτό το ερώτημα και θα ταχθούν υπέρ κάποιας αό-
ριστης δημοκρατίας, από αυτές τις χωρίς κόμματα, χωρίς μισθό, 
χωρίς δικαιώματα κτλ. Όμως και έναν ναζί να ρωτήσεις αν είναι 
φασίστας θα σου απαντήσει αρνητικά. Στην καλύτερη αν έχει μά-
θει το ποιήμα καλά θα σου πει “αν είναι φασισμός να αγαπάς την 
πατρίδα σου τότε ναι, είμαι φασίστας”. Η διαφορά βέβαια έγκειται 
στο εξής: ο ναζι είναι φασίστας και το ξέρει, απλώς το αποκρύπτει 
ενώ ο χίπστερ είναι φασίστας και δεν το ξέρει, γιατί απλώς δεν έχει 
την συνείδηση να το καταλάβει. Για τον χίπστερ που πολιτική είναι 
λουλουδάκια, συννεφούλες και πλέξιμο πουλόβερ στα κολωνάκια 
των πεζοδρομίων, είναι απολύτως αδύνατο να γίνει αντιληπτό τι 
είναι φασισμός και πως αυτός εκφράζοντας μια δήθεν αυτονομία 
και ελευθερία έκφρασης, μια κτηνωδώς ατομικιστική αντίληψη 
της ζωής, μια υποστήριξη της ολοκληρωτικής επιβολής της αγο-
ράς πάνω στους ανθρώπους, είναι φασίστας ακόμα και χωρίς να 
το καταλάβει.
- See more at: http://www.kakia.gr/stalin/hipsteronazismoylis-
vol-1/#sthash.ES1CO0EZ.dpuf 
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Ο χιπστερισμός είναι συγκαλυμμένος φασισμός. Πολύ ακραία 
φράση. Απέχει πολύ από την αλήθεια; Για να δούμε…
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 95 τ.μ. με αυ-
τόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα, 
στο Άργος (2 κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, 
καθιστικό, κουζίνα, αποθήκη, μπάνιο), 
όχι αλλοδαποί. Τηλ. 6942251315 ΚΩΔ. 
1007

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 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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής για Λογιστικό γρα-
φείο, με προϋπηρεσία, Πτυχιούχος Ανω-
τάτης ή Ανωτέρας Σχολής. Τηλ. 697 741 
1198 ΚΩΔ. 1008

Διπλωματούχος καθηγήτρια Αγγλικών 
και Γαλλικών, μεταφράστρια παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα μεμονωμένα ή σε 
γκρουπ, σε μαθητές όλων των επιπέ-
δων. Τηλ. 2752 3 00519, 694 532 4481. 
ΚΩΔ. 1006

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 ΓΕΡ-
ΜΑΝΙΚΗΣ 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




