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∆ιεύθυνση Σπουδών: Μαυροθαλασσίτη Βασιλική

Μυστήριο η εμπλοκή περιπολικού στο 
θανατηφόρο τροχαίο

 ��  ΜΕΤΕΤΡΕΨΑΝ ΤΟ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ ΣΕ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΔΕΜ

 Σελ. 5

ΤΕΣΤ DNA ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

Α ν τί να φρον τίσουν να μην 
χαθεί μια ακόμα πανε πι-

σ τημιακή χρονιά και σ το τέ-
λος και το ίδιο το τμήμα της 
Πανε πισ τημιακής σ χολής 
Αγροτικής Οικονομίας , συ -
μ π ο λ ί τ ε υ σ η - α ν τ ι π ο λ ί τ ε υ σ η 
μάχον ται για το ποιος πρωτο -
είδε το χωράφι που θα μπο -
ρούσε να χ τισ τεί η νέα σ χολή 
του Πανε πισ τημίου Πε λοπον-
νήσου, αισιοδοξών τας πολι-
τικά οφέ λη από τους Κουτσο -
ποδιώτες.

Σελ. 3

Παρότι διευκρίνισε ότι η τοποθέτηση του 
περί σουβλιστών σκύλων ήταν «αδόκιμη», 
ο αντιδήμαρχος Ρ. Μπαρού επιμένει ότι το 
Ναύπλιο είναι «ξεχωριστή πόλη και δεν μπο-
ρούμε να αποδεχθούμε μετεγκατάσταση 
ανθρώπων οι οποίοι δεν ξέρουμε από που 
κρατάει η σκούφια τους»!

Σελ 4

Σουβλιστοί σκύλοι, 
Μπαρού και 
αντιδράσεις
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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 με-
ρική ή περιληπτική, χωρίς την γραπτή 

άδεια του εκδότη (Ν.2121/1993).

Ευχαριστούμε πολύ τους αρθρογράφους 
που προσφέρουν αφιλοκερδώς 

τις εργασίες τους

Tαυτότητα

Δεν χρειάζεται η εφαρμογή της νυχτερινής ώρας για να καταλάβουμε πόσο βαθιά νυχτωμένοι είμαστε
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Τσάτρα πάτρα πανεπιστημιακή σχολή 
Σφάζονται στο Άργος για την πατρότητα ενός χωραφιού

Ηπροχειρότητα με την 
οποία το Άργος αντιμε-
τωπίζει το θέμα της πανε-

πιστημιακής σχολής συνεχίζεται 
αμείωτη εδώ και δεκαετίες. Αν 
και τα τελευταία χρόνια ο Δή-
μος Άργους –Μυκηνών πήρε 
κάτι απομεινάρια σχολών χωρίς 
καμιά ουσιαστική «ακαδημαϊ-
κή» αναγνώριση του Δήμου, το 
θέμα μιας πραγματικής πανεπι-
στημιακής σχολής αντιμετωπί-
ζεται, όπως ακριβώς η επιλογή 
λουλουδιών για ένα παρτέρι στο 
πεζοδρόμιο.
Το τμήμα Αγροτικής οικονομίας 
που κατάφερε και πέρασε από 
το «παράθυρο» ο βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Γκιόλας, αρχικά 
αποσιωπήθηκε από την δημοτι-
κή αρχή του Άργους προφανώς 
για να μην ενισχυθεί προεκλογι-
κά ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είχε σαν απο-
τέλεσμα να χαθεί ήδη μια χρονιά 
και ο κίνδυνος να χαθεί και δεύ-
τερη και ίσως και η ίδια η σχολή 
είναι πλέον υπαρκτός. 
Τι δουλειά έχει μια πανεπιστη-
μιακή σχολή σε ένα χωριό και 
μάλιστα κακοβαλμένο χωροτα-
ξικά; Ποιος φοιτητής θα θελήσει 
να μείνει σε ένα τέτοιο χώρο που 
εξυπηρετείται μια ή δυο φορές 
την ημέρα με συγκοινωνία προς 
το Άργος και οι κάτοικοί του 
καταφεύγουν στο Άργος ή στο 
Ναύπλιο για ψυχαγωγία; Κανείς 
βέβαια, εκτός κι αν υπάρχει κά-
ποιος που επιζητά την απομό-
νωση, οπότε καλύτερα να γίνει 
μοναχός. Ας μην γελιόμαστε. Οι 
φοιτητές επιλέγουν τις σχολές 
τους με κριτήριο τις σπουδές 
αλλά και την προσφερόμενη 
«φοιτητική ζωή» και ο μόνος τό-
πος πέρα του Ναυπλίου που θα 
μπορούσε να του τα προσφέρει 
όλα αυτά είναι το Άργος.

Ο Γιάννης Γκιόλας
Με ερώτησή του  στις 
24.10.2019 προς την υπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων ο 
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αργολίδας, 
Γιάννης Γκιόλαςαναφέρθηκε στο 
χρόνο έναρξης της  λειτουργίας 
του Πανεπιστημιακού Τμήματος 
Αγροτικής Οικονομίας του Πα-

νεπιστημίου Πελοποννήσου στο 
Άργος, η οποία προβλέφθηκε 
με το ν.4610/2019 υπογραμμί-
ζοντας μεταξύ άλλων ότι «για 
το Πανεπιστημιακό αυτό Τμή-
μα, καθώς και για δύο ακόμη, 
προβλέφθηκε, ότι η έναρξη της 
ακαδημαϊκής λειτουργίας των 
Τμημάτων αυτών καθορίζεται 
με αιτιολογημένη απόφαση της 
Συγκλήτου που εκδίδεται ύστε-
ρα από συνεκτίμηση των υλι-
κοτεχνικών υποδομών και του 
εκπαιδευτικού προσωπικού, και 
πάντως όχι νωρίτερα από  το 
ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021». 
Με άλλα λόγια στην καλύτερη 
περίπτωση θα λειτουργήσει του 
χρόνου, αν υπάρξει κτήριο κα-
τάλληλα διαμορφωμένο και εξο-
πλισμένο, καθώς και εκπαιδευτι-
κό προσωπικό.

Η πρόταση της κ. Δημάκη
Δύο μέρες πριν την παρέμβαση 
Γκιόλα έχουμε την παρέμβαση 
της δημοτικής συμβούλου  Σοφίας 
Δημάκη η οποία θεωρεί την περι-
οχή του Κουτσοποδίου κατάλληλη 
για την δημιουργία κτηρίου της 
πανεπιστημιακής σχολής: 
«Ο πρώην Δήμος Κουτσοποδίου 
και συγκεκριμένα το Κουτσοπόδι 
θα ήταν ιδανικό σημείο για να 
δεχθεί μια τέτοια σχολή. Απέχει 
μόλις επτά χιλιόμετρα από την 
κεντρική πλατεία του Άργους, με 
εύκολη και γρήγορη πρόσβαση 
για τους φοιτητές με λεωφορεία 
απ το κέντρο του Άργους, και 
αποτελεί μια από τις μεγαλύτε-
ρες κτηματικές περιφέρειες σε 
έκταση της Αργολίδας με πληθυ-

σμό που ως επί το πλείστον είναι 
αγρότες και παραγωγοί. Με μια 
τέτοια κίνηση χωροταξικά επι-
τυγχάνεται η αποκέντρωση και 
ταυτόχρονα η αναβάθμιση του 
βορείου τμήματος του Δήμου 
Άργους Μυκηνών που είναι πα-
ραμελημένο. Επίσης και κτιρια-
κά το Κουτσοπόδι είναι έτοιμο να 
δεχθεί τη σχολή αφού διαθέτει το 
υπό ανέγερση κτίριο του δημαρ-
χείου, το οποίο με κατάλληλες 
ενέργειες σύμφωνα με τη νομο-
θεσία θα μπορούσε να εξυπηρε-
τήσει τις ανάγκες της σχολής». 
Μάλιστα η δημοτική σύμβουλος 
της μειοψηφίας προτείνει και 
εξακτίνωση των εργαστηρίων 
σε άλλα χωρία χωρίς βέβαια να 
λαμβάνει υπ1 όψιν της την έλει-
ψη μέσων μεταφοράς: «Εργα-
στηριακά τμήματα της σχολής 
θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν 
και σε άλλα χωριά τόσο της Δ.Ε 
Κουτσοποδίου αλλά και στις 

υπόλοιπες δημοτικές ενότητες 
του Δήμου Άργους – Μυκηνών, 
βοηθώντας στην συνολική και 
ομόρροπη ανάπτυξη στον Δήμο 
μας».

Η Αντίδραση του Δήμου Άρ-
γους –Μυκηνών
Εκεί που θα περίμενε να τοπο-
θετηθεί ο δήμος Άργους Μυ-
κηνών επί της ουσίας ξεκίνησε 
έναν τσακωμό για το πάπλωμα, 
δηλαδή για την πατρότητα της 
σκέψης:
«Την πρόταση του Δημάρχου Άρ-
γους Μυκηνών Δημήτρη Καμπό-
σου παρουσίασε ως δική της η 
Σοφία Δημάκη δημοτική σύμβου-
λος της παράταξης της μείζονος 
αντιπολίτευσης σχετικά με  την 
στέγαση του τμήματος Αγροτικής 
Οικονομίας Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου στο Κουτσοπόδι. 
Η κυρία Δημάκη η οποία ήταν 
παρούσα κατά την συνεδρίαση 
του ΔΣ την Δευτέρα 21/10 πα-
ρακολούθησε όπως και όλο το 
Σώμα την τοποθέτηση του Δη-
μάρχου Άργους Μυκηνών σχετι-
κά με την πρόταση για στέγαση 
της σχολής στο Κουτσοπόδι.
Ο Δήμαρχος στην τοποθέτηση 
του είπε : Μακάρι το Πανεπιστή-
μιο Πελοποννήσου να φέρει κι 
άλλες σχολές έχουμε χώρους και 
μάλιστα ένα μεγάλο ακίνητο που 
ετοιμάζουμε τώρα να ολοκληρώ-
σουμε στο Κουτσοπόδι το οποίο 
είναι δωρεά και έχει προχωρή-
σει. Είναι 1500τ.μ χώρος και αν 
χρειαστεί έχουμε κι άλλους χώ-
ρους για να στεγάσουμε Πανεπι-
στημιακές σχολές.

Δυο μέρες μετά η κ. Δημάκη με 
μια μακροσκελή ανακοίνωση πα-
ρουσίασε ως δική της την πρό-
ταση του Δημάρχου για στέγαση 
της σχολής του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου στο Κουτσοπόδι. 
Αναρωτιέται κανείς αν η κ. Δη-
μάκη ήταν όντως «παρούσα» στο 
Δ.Σ της Δευτέρας ή αν επικρο-
τεί με την ανακοίνωση της τις 
ενέργειες του Δημάρχου Άργους 
Μυκηνών Δημήτρη Καμπόσου 
για την στέγαση του τμήματος  
Αγροτικής Οικονομίας στο Κου-
τσοπόδι. Σε καμία περίπτωση 
δεν θα θέλαμε να πιστέψουμε 
πως παρουσιάζει ξένες απόψεις  
για δικές της καθώς θα ήταν 
εξαιρετικά μειωτικό για έναν 
νέο άνθρωπο και δη δημοτικό 
σύμβουλο. Δυστυχώς για αυτήν 
το απόσπασμα από την τοποθέ-
τηση του Δημάρχου στο ΔΣ της 
Δευτέρας 21/10 αποδεικνύει το 
αληθές».
Στο θέμα της πατρότητας επα-
νήλθε εκ νέου η κα. Σοφία Δη-
μάκη Υποστηρίζοντας μεταξύ 
άλλων ότι: «Η παραπάνω αναφο-
ρά, έτσι όπως διατυπώθηκε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο της 21ης 
Οκτώβριου 2019, δεν είναι ολο-
κληρωμένη πρόταση της δημοτι-
κής αρχής (ειδικά για ένα πολύ 
σοβαρό ζήτημα όπως η εγκατά-
σταση μιας σχολής της Τριτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης στο Δήμο μας) 
, αλλά πρόκειται περί μιας ακόμα 
αοριστολογίας, όπως άλλωστε 
μας έχουν συνηθίσει στα Δ.Σ.. 
Αναρωτιέμαι, αν απαγορεύεται ο 
οποιοσδήποτε απλός πολίτης να 
εκθέτει την ολοκληρωμένη θέση 
του για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, 
πόσο μάλλον δε όταν διαμένει 
στη συγκεκριμένη δημοτική ενό-
τητα και την εκπροσωπεί».
Στόχος από ότι φαίνεται και των 
δύο πλευρών είναι πως θα μπο-
ρέσουν να προσελκύσουν πολι-
τικές συμπάθειες από ένα χωριό 
παραμελημένο και αφημένο σε 
μια άναρχη ανάπτυξη.
Να θυμίσουμε πως στον ίδιο 
χώρο είχε προταθεί βιομηχανι-
κό πάρκο, συνεδριακός χώρος κι 
ότι άλλο κατέβαζε το μυαλό του 
κάθε πολιτικού. 

Μάχη εντυπώσεων 

για το Κουτσοπόδι 

μεταξύ συμπολίτευσης 

– αντιπολίτευσης με 

θύμα το πανεπιστήμιο
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Οι σουβλιστοί σκύλοι, ο Μπαρού και οι αντιδράσεις

Επιμένει ο αντιδήμαρχος: Ξεχωριστή πόλη 
το Ναύπλιο και δεν μπορούμε να απο-
δεχθούμε μετεγκατάσταση ανθρώπων 
οι οποίοι δεν ξέρουμε από που κρατάει η 
σκούφια τους
Χωρίς να γίνει καμία δήλωση από το δή-
μαρχο για τα λεγόμενα του αντιδημάρχου 
Μπαρού περί σουβλίσματος σκύλων το Πά-
σχα στο Ναύπλιο από μετανάστες, κλείνει 
το θέμα ο Δημήτρης Κωστούρος, παρά τις 
πανελλήνιες αντιδράσεις και τα δεκάδες 
δημοσιεύματα που προκάλεσε.
Πέραν του δήμου όμως στο δημοτικό συμ-
βούλιο του οποίου εξέφρασε τους «φόβους 
του»  ο Ραφαήλ Μπαρού, το θέμα προκάλε-
σε και πόλεμο συνδικαλιστών, αφού όπως ο 
ίδιος δήλωσε δεν τοποθετήθηκε ως αντιδή-
μαρχος, αλλά με την ιδιότητα του προέδρου 
του Εργατικού Κέντρου Ναυπλίου.

Ποια ήταν όμως η περιβόητη φράση που 
προκάλεσε σάλο;
Το θέμα που συζητείτο εκείνη την ώρα ήταν 
το προσφυγικό – μεταναστευτικό, μετά από 
πρόταση της αντιπολίτευσης που ήθελε να 
μάθει πώς το αντιμετωπίζει ο δήμος. Κά-
ποια στιγμή ο κος Μπαρού πήρε το λόγο 
και είπε:
«Κοιτάμε μόνο το στρατόπεδο. Αν βρεθούν 
κάποιοι ξενοδόχοι κερδοσκόποι να φιλοξε-
νήσουν μετανάστες, εμάς δεν μας νοιάζει; 
Τί σημαίνει τουριστικά για την οικονομία 
πόλης; Τί σημαίνει αν εγώ το Πάσχα σου-
βλίζω αρνί και ο άλλος το σκύλο;...», είπε, 
κάνοντας λόγο για τη διαφορετική κουλ-
τούρα που υπάρχει μεταξύ χριστιανών και 
μουσουλμάνων, παρότι οι σκύλοι θεωρού-
νται «ακάθαρτοι» από τους ισλαμιστές, που 
βλέπουν επίσης τους ιδιοκτήτες σκύλων 
ως σύμβολα των φιλοδυτικών πρακτικών 
του παλαιού μοναρχικού καθεστώτος και 
παρότι το Κοράνι όχι μόνο απαγορεύει να 
σφάζεται και να τρώγεται ο σκύλος, αλλά 
επιτρέπει στον μουσουλμάνο να τον ταΐζει 
με το κρέας που έχει σφάξει σύμφωνα με το 
ισλαμικό νόμο «Χαλάλ».
Ο κος Μπαρού πάντως μετά το σάλο που 
δημιούργησε η τοποθέτησή του με συνέ-
ντευξή του διευκρίνισε λέγοντας ότι μπορεί 
να ήταν «αδόκιμη» η φράση του. Ωστόσο, 
επανέλαβε ότι δεν αλλάζει κάτι επί της ου-
σίας: «Το Ναύπλιο είναι μια ξεχωριστή πόλη 
και δεν μπορούμε να αποδεχθούμε μετε-
γκατάσταση ανθρώπων οι οποίοι δεν ξέ-
ρουμε από που κρατάει η σκούφια τους, δεν 
ξέρουμε ποιοι είναι και τί μπορεί να προκύ-

Ο Ραφαήλ Μπαρού μετά 

το σάλο που δημιούργησε 

η τοποθέτησή του είπε ότι 

μπορεί να ήταν «αδόκιμη» η 

φράση του

ψει με τη μετεγκατάσταση αυτή στο άμεσο 
μέλλον. Έχουμε παιδιά, έχουμε εγγόνια τα 
οποία μεγαλώνουν, θέλουμε να ξέρουμε σε 
ποιο περιβάλλον αυτά τα παιδιά θα μεγαλώ-
σουν και να είναι όσο το δυνατόν πιο υγιή». 
Και παράλληλα τα έβαλε με τους δημοσιο-
γράφους που κατέγραψαν την τοποθέτησή 
του στο δημοτικό συμβούλιο: «είναι γνωστός 

ο ρόλος που παίζουν μερικοί στο χώρο της 
δημοσιογραφίας. Απομονώνουν συνήθως 
μία φράση και από κει και μετά επί της ουσί-
ας, δεν ασχολείται κανένας», προσθέτοντας 
λίγο αργότερα όμως: «Εδώ είμαστε Χριστια-
νικό κράτος. Έχουμε παραδόσεις, ήθη και 
έθιμα. Δεν θα αλλάξει η ζωή μας ντε και 
καλά για να προσαρμοστούμε».
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Μυστήριο η εμπλοκή του περιπολικού
Θα ρίξει φως η αστυνομία για το θανατηφόρο τροχαίο της Δαλαμανάρας;

Φως στο θανατηφόρο 
τροχαίο δυστύχημα 
της Δαλαμανάρας εί-

ναι έτοιμη να ρίξει η αστυνο-
μία, μετά την συνέντευξη του 
πατέρα του οδηγού του αυτο-
κινήτου στον Άκη Γκάτζιο, που 
δημοσιεύτηκε στο anagnostis.
org και στην οποία ο κος Σπύ-
ρος Δημητρόπουλος ισχυρί-
ζεται ότι το περιπολικό ήταν 
αυτό που χτύπησε στο πλάι το 
αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 
γιός του Αλέξανδρος Δημητρό-
πουλος, με αποτέλεσμα στη συ-
νέχεια να χάσει την πορεία του 
και να βρεθεί με μεγάλη ταχύ-
τητα στην τσιμεντένια κολόνα.
Με ανακοίνωσή του το γραφείο 
Τύπου της Γενικής Αστυνομι-
κής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, 
μετά τη συνέντευξη τονίζει: «σας 
γνωρίζουμε ότι για το τροχαίο 
ατύχημα που έλαβε χώρα την 
26.10.2019 στην  Επαρχιακή Οδό 
Άργους – Ναυπλίου, εκδόθηκε 
την ίδια μέρα από την Υπηρε-
σία μας Ενημερωτικό Δελτίο. Ως 
προς τις ακριβείς συνθήκες υπό 
τις οποίες έλαβε χώρα το εν λόγω 
τροχαίο διενεργείται προανάκρι-
ση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη 
και ως εκ τούτου δεν μπορούν να 
δοθούν περαιτέρω πληροφορίες».

Το αρχικό ωστόσο δελτίο Τύπου 
ωστόσο της Αστυνομίας λέει 
ακριβώς τα αντίθετα, απ΄ όσα 
ισχυρίζονται οι συγγενείς, ανα-
φορικά με την εμπλοκή του πε-
ριπολικού: «Σήμερα (26.10.2019) 
και πρώτες πρωινές ώρες, στο 
5ο  χιλιόμετρο της Επαρχιακής 
Οδού Άργους - Ναυπλίου, Ι.Χ. 
επιβατικό όχημα που οδηγού-
σε 33χρονος ημεδαπός και στο 
οποίο επέβαινε 18χρονος ημεδα-
πός, αρχικά εξετράπη αριστερά 
της πορείας του, προσέκρουσε 
σε εν στάση εβρισκόμενο περιπο-

λικό όχημα της Δ.Α. Αργολίδας, 
προκαλώντας του μικρές υλικές 
ζημιές, συνέχισε την πορεία του 
και ακολούθως εξετράπη δεξιά, 
προσκρούοντας σε σταθερό αντι-
κείμενο (τσιμεντένιο στύλο), με 
αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυ-
ματισμό του 33χρονου και του 
18χρονου. Προανάκριση διενερ-
γεί το Τμήμα Τροχαίας Άργους- 

Μυκηνών».

Εντωμεταξύ οι συγγενείς του νε-
κρού οδηγού ζητούν άμεσα την 
παρέμβαση της δικαιοσύνης και 
απευθυνόμενοι στον εισαγγελέα 

Ναυπλίου ζητούν να ερευνηθούν 
οι διάλογοι των αστυνομικών 
στους ασυρμάτους και τα κινητά 
τηλέφωνα πριν και μετά το τρο-
χαίο δυστύχημα, ώστε να φανεί 
μέσα από αυτούς τι ακριβώς συ-
νέβη.
Συγκεκριμένα ο θείος του οδηγού 
Βασίλης Ζαφειρόπουλος αναρω-
τιέται: «γιατί η τροχαία δεν ενη-
μέρωσε αμέσως την οικογένεια; 
Ήθελαν κάποιο χρόνο για να 
καλύψουν κάτι; Ακόμα και την 
επόμενη μέρα το πρωί στο νο-
σοκομείο, δεν είπε κανείς ότι στο 
τροχαίο ενεπλάκη και περιπολι-
κό. Και γιατί πήραν τα αυτοκίνη-
τα από το σημείο του τροχαίου, 
πριν ειδοποιηθούν οι συγγενείς; 
Γιατί δεν μας ειδοποίησαν να φέ-
ρουμε εμπειρογνώμονες στο ση-
μείο; Πιστεύουμε ότι δεν μας ενη-

μέρωσαν γιατί χρειάζονταν χρόνο 
για να καλύψουν τα λάθη τους».
Ο κος Ζαφειρόπουλος καταλή-
γει: «Αυτό δεν πρόκειται να το 
καταπιούμε. Όσος χρόνος και να 
περάσει. Κάνουμε υπομονή γιατί 

πιστεύουμε ότι θα βρεθεί η λύση. 
Να μην αδικηθούμε. Αυτό δεν θα 
το ανεχθούμε. Έχουμε στοιχεία, 
που στο τέλος θα μιλήσουν τα 
στοιχεία αυτά. Απλά περιμένουμε 
από τη δικαιοσύνη».

Αξιοπρόσεκτα για την υπόθεση 
είναι όσα αναφέρει στη συνέ-
ντευξή του ο πατέρας του νεκρού 
οδηγού Σπύρος Δημητρόπουλος, 
ο οποίος ισχυρίζεται ότι είχε προ-
ηγηθεί καυγάς με αστυνομικό σε 
μπαρ του Ναυπλίου και ότι εκεί-
νος τηλεφώνησε στους συναδέρ-
φους του, που έκαναν εκείνη την 
ώρα μπλόκο στη Δαλαμανάρα, 
απ΄ όπου και θα περνούσε το αυ-
τοκίνητο.
Ο Σπύρος Δημητρόπουλος, ισχυ-
ρίζεται ότι το περιπολικό χτύπησε 
πρώτα στο πλάι το αυτοκίνητο 
που οδηγούσε ο γιός του Αλέξαν-
δρος Δημητρόπουλος με αποτέ-
λεσμα να χάσει την πορεία του 
και να βρεθεί με μεγάλη ταχύτητα 
στην τσιμεντένια κολόνα. Ο πατέ-
ρας του οδηγού του ΙΧ, παραδέ-
χεται ότι το αυτοκίνητο πήγαινε 
προς το Άργος με μεγάλη ταχύ-
τητα, όμως, όπως περιγράφει από 
τη δική του πλευρά το περιστα-
τικό, η αιτία του δυστυχήματος 
ήταν το χτύπημα που δέχθηκε 
από το περιπολικό.
Διευκρινίζει ωστόσο απαντώντας 
σε ερώτηση του δημοσιογράφου, 
ότι δεν γνωρίζει αν είχε γίνει 
σήμα από την αστυνομία στο αυ-
τοκίνητο να σταματήσει, πριν τη 
σύγκρουση. Λέει όμως, ότι τα πε-
ριπολικά είχαν αναμμένους τους 
φάρους τους.
Ο Σπύρος Δημητρόπουλος κάνει 
έκκληση στον εισαγγελέα Ναυ-
πλίου να διατάξει να διερευνηθεί 
βαθιά το θέμα, ενώ ετοιμάζεται 
παράλληλα να κινηθεί νομικά, 
αφού καταλαγιάσει ο θόρυβος και 
ηρεμήσουν οι συγγενείς των θα-
νόντων.

Το τροχαίο
Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε 
τα ξημερώματα του προηγούμε-
νου Σαββάτου όταν το ΙΧ κατέλη-
ξε με σφοδρότητα να πέσει πάνω 
σε μια τσιμεντένια κολόνα, που 
βρίσκεται στο παλιό βενζινάδι-
κο απέναντι από την πλάστιγγα, 
κοντά στο κατάστημα Jumbo στη 
Δαλαμανάρα.
Από τη σύγκρουση του αυτοκινή-
του με την κολώνα σκοτώθηκαν 
ο 33χρονος οδηγός Ρομά από τη 
Νέα Κίο και ο 18χρονος συνοδη-
γός, κάτοικος Άργους. Χαρακτη-
ριστικό που μαρτυρά την σφο-
δρότητα της σύγκρουσης είναι ότι 
αρκετά εξαρτήματα της μηχανής 
του αυτοκινήτου εκτοξεύτηκαν 
και εντοπίστηκαν από την άλλη 
πλευρά του δρόμου.
Ελαφρές υλικές ζημιές προκλή-
θηκαν στο περιπολικό.

Το νεκρό οδηγό τίμησαν 

οπαδοί του Ολυμπιακού,  

καθώς ήταν ενεργό 

μέλος του συνδέσμου 

τους

Οι συγγενείς ζητούν να 
ερευνηθούν οι διάλογοι 
των αστυνομικών στους 

ασυρμάτους και τα 
κινητά τηλέφωνα πριν 
και μετά το τροχαίο 

δυστύχημα
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Κριτήρια απαθανάτισης
Πριν κάποια λίγα χρόνια, οι γονείς έτρεμαν μην και το παιδί τους 
πάθει πολιομυελίτιδα και μείνει για πάντα παράλυτο. Σήμερα αυ-
τός ο φόβος είναι ανύπαρκτος λόγω τού εμβολίου Σέιμπιν.
Έχετε δεί σε κάποια πόλη τόν ανδριάντα τού υπέροχου αυτού 
ερευνητή γιατρού που αφιέρωσε τη ζωή του για να απαλλάξει 
ολόκληρη τήν ανθρωπότητα από τόν εφιάλτη τής φοβερής αυτής 
ασθένειας;
Άλλο παράδειγμα: Δέν υπάρχει στην εποχή μας γυναίκα που να 
μη γνωρίζει το Test-Pap. O Pap ήταν Έλληνας και πριν τού κου-
τσουρέψουν το όνομα τόν ελέγανε Παπανικολάου Γεώργιο τόν 
χριστιανό. Από αυτό το τεστ έχουν εκατομμύρια γυναίκες σωθεί 
σε όλον τόν κόσμο!
Έχετε δεί πουθενά το άγαλμά του; Μιλάει κανείς γι’ αυτόν;
Ο πασίγνωστος Φλέμινγκ είναι λιγότερο γνωστός στη χώρα μας 
από τήν Ελληνίδα γυναίκα του Αμαλία και μάλιστα όχι για ιατρι-
κούς λόγους αλλά για καθαρά πολιτικούς, ούτε και πρόκειται ποτέ 
να δείτε άγαλμά του, λες και η πενικιλίνη ωφέλησε λιγότερους 
ανθρώπους στόν κόσμο, από τήν δράση τής συζύγου του.
Το ίδιο μπορούμε να πούμε για αμέτρητους εφευρέτες που αφάνι-
σαν πολλές από τίς αρρώστιες που ταλάνιζαν ολόκληρο τόν πλα-
νήτη στο παρελθόν:
Φυματίωση, λέπρα, πανούκλα, ελονοσία, σύφιλη, τέτανος, δάγκει-
ος πυρετός και πλήθος άλλων ασθενειών έχουν χαθεί από το λεξι-
λόγιό μας και από την μνήμη μας.
Όμως τι κρίμα! Μαζί με τίς αρρώστιες χάθηκαν και οι άνθρωποι 
που τίς καταπολέμησαν.
Το δυστύχημα είναι ότι δέν αποτέλεσαν οι άνθρωποι αυτοί τα πρό-
τυπα τών νέων παιδιών και έφυγαν από τη ζωή απολύτως άγνω-
στοι και περιφρονημένοι.
Σήμερα παρακολουθούμε να εκτιμάται πολύ περισσότερο και να 
γίνεται πρότυπο στα μάτια τών μικρών παιδιών η ικανότητα κά-
ποιου να βάζει ένα τόπι στο καλάθι, από τήν προσπάθεια ανθρώ-
πων να νικήσουν τόν πόνο, τήν νόσο και τήν αναπηρία. Μία επί-
σκεψη όμως σε κάποιο Νοσοκομείο, ιδίως Νοσοκομείο Παίδων, θα 
ήταν αρκετή για να αισθανθεί και ο πλέον ψυχρός και αναίσθητος 
άνθρωπος τόν πόνο μιάς δυνατής γροθιάς στο στομάχι.
Εάν, λέμε εάν, έρχονταν στην γή κάποιοι εξωγήϊνοι και άκουγαν 
τίς ιαχές τών δισεκατομμυρίων θεατών για τήν είσοδο μιάς μπά-
λας στα δίχτυα ή σε ένα καλάθι, καθώς και τίς ύβρεις τών ηττη-
μένων, και τίς βίαιες, μερικές φορές και δολοφονικές αντιδράσεις 
τών θεατών, σίγουρα θα έβγαζαν το συμπέρασμα ότι αυτός ο πλα-
νήτης κατοικείται από τρελούς.
Εάν τώρα έβλεπαν αμέτρητες αρρώστιες να θερίζουν όλες τίς ηλι-
κίες μέχρι και παιδιά, ακόμη και νεογέννητα και η συντριπτική 
(πολύ φτωχή εδώ η λέξη συντριπτική) πλειοψηφία τών ανθρώ-
πων να αδιαφορεί, μέχρι η αρρώστια να κτυπήσει τήν πόρτα τους, 
έ να είστε σίγουροι ότι θα ξανανέβαιναν στο διαστημόπλοιό τους 
και θα έφευγαν για πάντα από δώ, με τήν πεποίθηση ότι πέραν 
τής τρέλας, στον πλανήτη Γή επικρατεί και πλήρης ηλιθιότητα.
      

Ναύπλιον 25.10.19

*Ο Θέμος Γκουλιώνης είναι Οφθαλμίατρος 

του Θέμου Γκουλιώνη*

μονολογώντας

Ενόχλησε τον ΣΥΡΙΖΑ ο Μπουντρούκας
Τα ρέστα της έδωσε η ΝΕ Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την 
έμμισθη θέη του Γιάννη Μπουντρούκα στην περιφέρεια και τη 
συνεργασία του με τον Παναγιώτη Νίκα:
«Πιστεύουμε ότι αυτά (όπως και οι μεταγραφές προς τη ΝΔ κε-
ντρικών στελεχών) είναι τα αποτελέσματα του δήθεν διμέτωπου 
αγώνα της ηγετικής ομάδας του ΚΙΝ.ΑΛ. και της κας Γεννηματά, 
που στην ουσία είναι μονομέτωπος αγώνας κατά του ΣΥΡΙΖΑ. 
Είναι χαρακτηριστικό, ότι σ' όλες τις κεντρικές επιλογές της Δε-
ξιάς που ανακοινώθηκαν και υλοποιούνται, το ΚΙΝ.ΑΛ. όχι μόνο 
συστρατεύεται με αυτές, αλλά υπερθεματίζει ( απλή αναλογική, 
θέμα Προέδρου, προανακριτική, ψήφος ομογενών).
Από την άλλη, η ΝΔ έχει δείξει ότι αντιλαμβάνεται το ΚΙΝ.ΑΛ. 
ως "δημοπρατήριο προθύμων στελεχών", απ' όπου προσλαμβά-
νει κεντρικά ή περιφερειακά στελέχη.   Υ.Ζ.

Το παρακάνουν οι Ναυπλιώτες με τα σκουπίδια 
Δεν προλαβαίνει ο Δήμος Ναυπλιέων να τα μαζέ-
ψει και ως δια μαγείας οι κάδοι γεμίζουν πάλι. Όπως 
αναφέρει ο ίδιος ο Δήμος Ναυπλιέων στο fb : «Τα 
μηχανήματα του Δήμου, τσάπες και φορτηγά στους 
δρόμους του Ναυπλίου, με τους εργαζόμενους να δί-
νουν τον καλύτερό τους εαυτό για να μαζευτούν τα 
ογκώδη!!!
Για ακόμη μία φορά σε διάστημα δέκα ημερών ο 
δρόμος που οδηγεί προς Προφήτη Ηλία πίσω από το 
στρατόπεδο ήταν πάλι γεμάτος με στρώματα (3) και 
οτιδήποτε άλλο μπορεί κανείς να φανταστεί. Φυσικά 
δεν είναι μόνο το σημείο πίσω από το στρατόπεδο 
αλλά εκεί έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο το πρωί να 
τα μαζεύουν και το απόγευμα να έχει ξαναγεμίσει».

Υ.Ζ.
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ο Αναβάθμισαν τον Ντάνο  

Αναβαθμισμένο ρόλο στο ταξίδι του στο Ερντιγκ 
της Γερμανίας θα έχει ο πρώην συνιδιοκτήτης του 
«αναγνώστη» (έχει αποσυρθεί υπέρ του γιού του) 
Άκης Ντάνος.

Κατά την διάρκεια της εκεί Ελληνογερμανικής Συ-
νέλευσης, στην οποία έχουν προσκληθεί όλοι οι 
δήμαρχοι Ελλάδας και Γερμανίας,  θα αναλάβει τον 
ρόλο του συντονιστή των συζητήσεων θεμάτων 
της αδελφοποίησης Όττομπρουν – Ναυπλίου κα-
θώς και της ανταλλαγής μαθητών. 

ΟΖ.

Ο Ψαρομαχαλάς 
θα ομορφύνει

Βρήκε λεφτά για παρεμβάσεις 
στον Ψαρομαχαλά ο δήμος 
Ναυπλίου, κάτι ευχάριστο για 
την όμορφη και ξεχωριστή 
γειτονιά της Παλιάς Πόλης. 
Οι παρεμβάσεις αφορούν την 
περιοχή των οδών Φωτομα-
ρά, Παπανικολάου, των καθέ-
των και της πλατείας του Αγί-
ου Σπυρίδωνα,  
Το έργο ανάπλασης αφο-
ρά στην πεζοδρόμηση και 
αναβάθμιση της περιοχής, η 
οποία προβλέπει επισκευές, 
ανακατασκευές, βελτίωση 
των πεζών διαδρομών (στις 
οδούς Παπανικολάου, Φωτο-
μάρα και παρόδων) που θα 
συμβάλλουν στην ανάδειξη 
των αρχαίων κρηνών,  στην 
ενίσχυση της επισκεψιμότη-
τας της περιοχής,  και την  κα-
λύτερη λειτουργική σύνδεσή 
της με την παλιά πόλη.
Εμφανώς ικανοποιημένος ο 
δήμαρχος Δημήτρης Κωστού-
ρος δήλωσε ότι «To ιστορικό 
κέντρο, όπως και όλη η πόλη 
του Ναυπλίου αναβαθμίζε-
ται και ο στόχος μας είναι να 
ξεπεράσει πολύπλευρα, Ευ-
ρωπαϊκές πόλεις πρότυπα. 
Περιμένουμε την ημερομηνία 
έναρξης του έργου προκει-
μένου να ευχαριστήσουμε 
όλους αλλά και τον καθένα ξε-
χωριστά που συνέβαλλαν σε 
αυτό το αποτέλεσμα.»

Υ.Ζ.

ιχνηλασίες

Μπράβο στα κορίτσια 
Τους μόνους που δεν τιμούν οι παρε-
λάσεις είναι μόνο εκείνους που έπεσαν 
για την ελευθερία. Ένας συρφετός πο-
λιτικών που περιμένουν να τους δει ο 
κόσμος κλέβοντας λάμψη από τους 
νεκρούς και ένα τσούρμο μαθητών 
που νομίζουν πως ανεβαίνουν σε πα-
σαρέλα σχηματίζουν μια εικόνα που 
κάθε άλλο παρά τιμή αποτίει σε αυτούς 
που έπρεπε. Στον αντίποδα του καρ-
ναβαλιού μια ομάδα κοριτσιών βρήκε 
τον τρόπο να αντιδράσει. Σε ανακοί-
νωσή τους μεταξύ άλλων αναφέρουν: 
«Υπήρξαμε για λίγο στρατιωτάκια που 
αρχίζουν να ξεκουρδίζονται, να βρα-
χυκυκλώνουν απέναντι στις διαταγές, 
τα παραγγέλματα, τα εμβατήρια. Ίσως 
γιατί πλέον δεν μας πείθουν οι ιδέες 
που ενσαρκώνονται σε όλα αυτά». Ση-
μαντικές κουβέντες με μεγάλη βαρύτη-
τα που τρόμαξαν κάποιους, αφού δεν 
ήταν ένα αστείο της εφηβείας, αλλά μια 
συνειδητή πράξη που καταρράκωνε τα 
καλογυαλισμένα «νεοτσαρούχια τους».

Μπήκαν και μετανάστες στο 
ψήφισμα

Στην επικαιροποίηση και στην εκ νέου έγκριση 
του παλιού ψηφίσματος του προχώρησε το δη-
μοτικό συμβούλιο Ναυπλιέων.
Η επικαιροποίηση τους ψηφίσματος του 2018 
ήρθε μετά από πρόταση της αντιπολίτευσής και 
έγινε αποδεκτή από το δήμαρχο.
Η αλλαγή που έγινε στο παλιό ψήφισμα έχει ως 
εξής:
Σε περίπτωση   που η λειτουργία του στρατο-
πέδου  υποβαθμιστεί  στο επίπεδο που αυτή τη 
στιγμή λέγεται ότι θα υποβαθμιστεί, η παραχώ-
ρηση στο Δήμο είναι μονόδρομοι.
Για άλλες "χρήσεις" (μετανάστες, πρόσφυγες) δεν 
αφήνουμε περιθώρια.
Τι νόημα έχει κάτι τέτοιο; Η αντιπολίτευση και η 
συμπολίτευση το ξέρουν…

Υ.Ζ.

Αυτοξευτιλίζονται στη βιβλιοθήκη
Όταν διαβάζεις επίσημη ανακοίνωση από τη δημόσια βιβλιοθήκη 
που ανήκει στο υπουργείο Παιδείας και αναφέρει ότι «η κινητή βιβλι-
οθήκη είναι ένα ακόμη δείγμα προχειρότητας και απρονοησίας» και 
ότι όταν τελείωσε η ευρωπαϊκή επιχορήγηση, το πρόγραμμα κινητών 
βιβλιοθηκών, τι μπορείς να σκεφθείς;
Ίσως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ζητήσει τα λεφτά πίσω; Δεν νομίζω 
ότι θα συμβεί αυτό. Αλλά όπως και νάχει είναι ένα δείγμα ανευθυνότη-
τας των υπευθύνων που πετάνε τα λεφτά στα σκουπίδια.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Στην επίσημη ανακοίνωση τονίζεται ακόμα 
ότι η κινητή βιβλιοθήκη δεν κινείται από το 2008 και αυτό οφείλεται 
στην έλλειψη χρημάτων για την αγορά καυσίμων και στην έλλειψη 
προσωπικού που πρέπει να συνοδεύει το αυτοκίνητο. Οδηγός υπάρ-
χει και απασχολείται στη Βιβλιοθήκη λόγω έλλειψης προσωπικού.
Η απόλυτη ξεφτίλα δηλαδή! Υ.Ζ.

Ενδιαφέρον έχει ακόμα πως κάποιοι παρευρισκόμενοι χειροκροτούν τα κορίτσια μη κατανοώντας 
τον λόγο της παρουσίας τους και προφανώς πιστεύοντας πως πάσχουν από κινητικά προβλήματα. 
Πόσο δύσκολο είναι να πιάσουμε τα μηνύματα όταν ο εγκέφαλός μας είναι εγκλωβισμένος και υπό 
έλεγχο. 

ΑΝ.
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Mail επικοινωνίας: lupus@espiv.net

Όταν οι Έλληνες δούλευαν 
σαν «λαθρομετανάστες» 

στις ΗΠΑ 
Από Πρόλογος

ΛΑΟΣ που έχει κοντή μνήμη, έχει πρόβλημα. Σήμερα οι 
ακροδεξιοί, οι νεοναζί, οι φασίστες, αποκαλούν τους με-
τανάστες «λαθροπίθηκους» που έρχονται στη χώρα μας 
και μας παίρνουν τις δουλειές. Ξεχνάνε πολλοί ότι ενδε-
χομένως και οι παππούδες τους να είχαν βρεθεί κάποτε 
στην ίδια θέση. Και είχαν βρεθεί. Πήγαιναν στις ΗΠΑ χωρίς 
χαρτιά για να αναζητήσουν ένα καλύτερο αύριο για τα παι-
διά τους. Δούλευαν σαν σκλάβοι κάτω από άθλιες συνθή-
κες, για ένα ξεροκόμματο που θα το έκοβαν στη μέση και 
το μισό θα το έστελναν σαν έμβασμα πίσω στην Ελλάδα 
στους δικούς τους ανθρώπους που πεινούσαν
ΣΤΙΣ 8 ΜΑΡΤΗ 1924 στα ορυχεία της Castle Gate της 
Γιούτα 50 Έλληνες εργάτες θάφτηκαν κάτω από τόννους 
βράχων και βρήκαν φριχτό θάνατο. Ήταν όλοι τους χωρίς 
χαρτιά. Ήταν παράτυποι και δούλευαν εκεί. Στο ορυχείο 
του Castle Gate στις αρχές του Μαρτίου, έγινε το κακό στα 
βάθη της γης. Οι εργάτες δούλευαν εκατοντάδες μέτρα 
κάτω από την επιφάνεια. Συνθήκες ασφαλείας δεν υπήρ-
χαν. Δεν τους είχαν δώσει ούτε καν το κλασικό κλουβί με 
τα καναρίνια (τα οποία εντόπιζαν τα τοξικά αέρια). Κάποια 
στιγμή έσβησε μια λάμπα. Ένας από τους εργάτες προσπά-
θησε να την ανάψει, πυροδότησε την σκόνη άνθρακα και 
τα εύφλεκτα αέρια στο χώρο με αποτέλεσμα να προκλη-
θούν διαδοχικές εκρήξεις σε όλες τις σήραγγες.
Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΡΗΞΗ στα ορυχεία ήταν τόσο ισχυρή ώστε 
εκτοξεύθηκαν σε απόσταση 1 μιλίου αυτοκίνητα, τηλεφω-
νικοί στύλοι και άλλα εργαλεία που βρισκόταν κοντά στα 
ορυχεία.
Μέσα στα ορυχεία, καταστράφηκαν οι γραμμές και έπε-
σαν τα υποστυλώματα στις σήραγγες με αποτέλεσμα όσοι 
ανθρακωρύχοι δεν πέθαναν από την πρώτη έκρηξη να 
εγκλωβιστούν εκεί. Εγκλωβισμένοι στο σκοτάδι, κάποιοι 
έχασαν την ψυχραιμία τους, προσπάθησαν να ανάψουν 
λάμπες, με αποτέλεσμα να πυροδοτήσουν μία ακόμη 
έκρηξη που σκότωσε όσους είχαν απομείνει ζωντανοί. Μία 
τρίτη έκρηξη συνέβη 20 λεπτά αργότερα δημιουργώντας 
μία τεράστια κατολίσθηση.
Η συλλογή των σωμάτων των νεκρών ανθρακωρύχων 
πήρε 9 ολόκληρες ημέρες. Η αναγνώριση των νεκρών δεν 
ήταν πάντα εφικτή.
Δύο βδομάδες πριν την έκρηξη, η εταιρεία Utah Fuel 
Company είχε απολύσει όλους τους ανθρακωρύχους που 
δεν ήταν παντρεμένοι ή δεν είχαν παιδιά. Ως αποτέλεσμα, 
η πλειοψηφία αυτών που πέθαναν ήταν παντρεμένοι αφή-
νωντας πίσω τους 415 χήρες και ορφανά παιδιά.
ΟΙ ΧΗΡΕΣ και τα ορφανά δεν πήραν ποτέ καμία αποζημίω-
ση από κανέναν. Γιατί; Γιατί ήταν παράτυποι. Δεν είχαν χαρ-
τιά. Είχαν πάει στις ΗΠΑ όχι με τον νόμιμο τρόπο. Δούλευαν 
παράνομα εκεί και οι υπεύθυνοι τους εκβίαζαν να μην ζη-
τάνε δικαιώματα γιατί θα τους καταγγείλουν που δεν είχαν 
χαρτιά, θα τους απελάσουν οι αρχές και θα πεινάσουν τα 
παιδιά τους.
Εκτός από τους 50 Έλληνες, μαζί τους έχασαν τη ζωή τους 
25 Ιταλοί, 32 Ιρλανδοί, 12 Σλάβοι, 9 Πολωνοί, 8 Αυστραλοί, 
15 Άγγλοι, 22 Κινέζοι. Συνολικά 173 ψυχές.
H ΤΡΑΓΩΔΙΑ στα ορυχεία στο Castle Gate της Γιούτα στις 8 
Μαρτίου του 1924, αν και αποτελεί ένα άγνωστο ιστορικό 
γεγονός στην Κρήτη, είχε χρώμα έντονο Κρητικό. Από τους 
171 νεκρούς, οι 50 ήταν Έλληνες και από τους 50 Έλληνες, 
οι 48 ήταν Κρητικοί.

Vita Civilis Επιμένουν… οικολογικά από το 2008 στην Επίδαυρο 
Λούνα Παρκ Ανακύκλωσης

Ο Δήμος Επιδαύρου σε συνεργασία 
με την Ελληνική εταιρεία αξιοποίησης  
Ανακύκλωσης ΑΕ και με την συμμε-
τοχή των Δημοτικών Σχολείων του 
Δήμου μας, υλοποιούν το πρόγραμμα 
‘’Λούνα Παρκ Ανακύκλωσης’’.
Την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 και 
ώρα 09.30 π.μ. στο δημοτικό σχολείο 
Λυγουριού, μαθητές και μαθήτριες 
όλου του Δήμου καλούνται να συμ-
μετάσχουν και να διασκεδάσουν μέσα 
από παιχνίδια και μοναδικές εκπαι-
δευτικές και ψυχαγωγικές δράσεις στη 
γιορτή της ανακύκλωσης, μεταφέρο-
ντας παράλληλα το μήνυμα της περι-
βαλλοντικής ευαισθησίας.
Μέσω διασκεδαστικών και διαδραστι-
κών παιχνιδιών, όπως το κυνήγι θη-
σαυρού, το ψάρεμα, το μπόουλινγκ, οι 
τσουβαλοδρομίες, ο τροχός της ανακύ-
κλωσης, το φιδάκι, το παζλ, οι κρίκοι, ο 
στόχος και άλλα παιχνίδια, ειδικά προ-
σανατολισμένα στο θέμα της ανακύ-
κλωσης.  Παράλληλα το Λούνα Παρκ 
εκπαιδεύει ψυχαγωγεί και τα παιδιά 
στα υλικά που δέχεται ο Μπλε Κάδος 
και στην ορθή χρήση του καθώς και 
στα υλικά που δέχεται και γενικά στη 
διαδικασία της ανακύκλωσης, αποδει-
κνύοντας ότι η ανακύκλωση συσκευα-
σιών μπορεί να είναι εύκολη και δια-
σκεδαστική εκτός από απαραίτητη για 
την προστασία του φυσικού μας περι-
βάλλοντος.
Όπως αναφέρει και η ανακοίνωση του 
Δήμου Επιδαύρου «τα παιδιά ως καλύ-
τεροι  πρεσβευτές , θα μας δείξουν τον 
δρόμο για να  αναδείξουμε  την ανακύ-

κλωση η οποία γίνεται στον Δήμο μας  
από το 2008».
Τον Ιούνιο του 2016, το ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 
της ανακύκλωσης συσκευασιών της 

Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανα-
κύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) ανακηρύχτηκε σε 
Silver Εvent Of The Year, στην κατηγο-
ρία «Εκπαιδευτική εκδήλωση».
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Μεμψιμοιρία και θρυλούμενα περί ανεκδότου 
του Αναβάλου στην Ερμιονίδα

Σ.Δ.Ε. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για 12η συνεχή χρονιά λειτουργεί στο Κρανίδι.
Π α ρ έ χ ε ι  ι σ ά ξ ι ο  α π ο λ υ τ ή ρ ι ο  Γ υ μ ν α σ ί ο υ
Μ ε  2  χ ρ ό ν ι α  α π ο γ ε υ μ α τ ι ν ά  μ α θ ή μ α τ α .

( Α ΄ & Β ΄ κ ύ κ λ ο μ ά θ η σ η ς σ π ο υ δ ώ ν )

Ο Απόφοιτος μπορεί:
Να συνεχίσει στο Γενικό Λύκειο, στο Ε.Π.Α.Λ.,
στα μεταΓυμνασιακά Ι.Ε.Κ.

Να αναβαθμίσει και να ισχυροποιήσει τη θέση του
στην αγορά εργασίας

Να εξασφαλίσει επαγγελματικά δικαιώματα
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Υ/Ε)

Να έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα
Κοινωνικής Υποστήριξης

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ: Τηλ. 2754021497, & ΣΤΟ ΤΗΛ. 6971566617  

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
Παράρτημα Κρανιδίου

του 
Γιάννη 
Γκιόλα*

Επειδή είναι εις βάρος της προόδου του έρ-
γου της Μεταφοράς αρδευτικού νερού του 
Αναβάλου στην Ερμιονίδα η διαρκής μεμ-
ψιμοιρία και τα θρυλούμενα περί ανεκδό-
του, είναι αναγκαίο να διευκρινίσω τα εξής:
Aσφαλώς και έχει αργήσει υπερβολικά 
η εξέλιξη του έργου αυτού. Το σοφότερο, 
όμως, δεν είναι , στην παρούσα στιγμή, η 
απόδοση και ο καταλογισμός των όποιων 
ευθυνών.  
Ερωτηματικά, εύλογα, γεννιούνται και για 
τον επιλεγέντα τρόπο άρδευσης, με τη με-
ταφορά νερού από τον Ανάβαλο και όχι η 
εκμετάλλευση νερού από φράγματα μεγά-
λα, όπως της Τζερτζελιάς  ή και μικρότε-
ρα, και αν εντέλει η μέθοδος αυτή θα ήταν 
αποδοτική. 
Ο παράγοντας του κόστους της μεταφοράς 
αποτελεί, επίσης, μία ουδόλου ευκαταφρόνη-
τη παράμετρο στο θέμα.
Όμως, στη φάση αυτή, που το έργο έχει 
ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανά-
πτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020 με κωδικό 
ΟΠΣΑΑ : 0011313847 και έχουμε, πλέον, 
το σοβαρότερο εργαλείο για την προώθηση 
του έργου , όλοι πρέπει να αναγνωρίσουν 
την αξία του θετικού αυτού στοιχείου και 
ενώνοντας τις δυνάμεις μας να απαιτήσου-
με να εφαρμοστεί  η ειλημμένη απόφαση, 
εάν θέλουμε να ποτισθεί η Ερμιονίδα με 
νερό από τον Ανάβαλο. 
Μάλιστα, θα πρέπει να τονισθεί ότι δεν μη-
δενίζουμε τις μέχρι τώρα ενέργειες όσων 
προώθησαν τις διαδικασίες εξέλιξης του 
έργου μέχρις εδώ .
Να υποδείξω, συγχρόνως, ότι η τελική 
απόφαση της ένταξης υπογράφηκε από 

τον πρώην Γενικό Γραμματέα Αγροτικής 
Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών 
Πόρων, Χαράλαμπο Κασίμη, και είναι η 
υπ’αρ.πρωτ. 4709/ 2 - 7- 2019 με ΑΔΑ : 
ΩΩΡΠ4653ΠΓ – ΗΩΣ. Προ της τελικής 
υπογραφής, η οριστική ένταξη του έργου 
αυτού στη Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων 
βελτιώσεων», με συνολικό προϋπολογισμό 
68.350.000,00 ευρώ, έγινε με απόφαση 
του πρώην ΥΠΑΑΤ, κ. Σταύρου Αραχωβίτη 
και με τη συνυπογραφή του τότε Υφυπουρ-
γού Ανάπτυξης, Στάθη Γιαννακίδη, που 
επέλεξαν το έργο αυτό ως πρώτο και πλέον 
βαρύνον, μεταξύ 31 συνολικά αρδευτικών 
έργων για όλη την Ελλάδα, που εντάχθη-
καν ομαδικά στη Δράση αυτή.  
Το θετικό αυτό βήμα πρέπει να εκμεταλ-
λευτούμε, να πατήσουμε σ’ αυτό όλοι μαζί, 
ώστε να δούμε το έργο να εκτελεσθεί, απο-
στομώνοντας τους ευλόγως αμφισβητού-
ντες, τους απαισιόδοξους , αλλά και τις 
Κασσάνδρες κακών ειδήσεων που ίσως και 
να επιθυμούν να σταθούν εμπόδιο στη συ-
ντέλεσή του.
Όσοι θέλουν την πρόοδό του, όμως, και εί-
ναι οι περισσότεροι, μπορούμε και πρέπει 
συστρατευόμενοι να το καταφέρουμε!
Εντέλει, ας πάρουμε από κοινού, με αισιο-
δοξία και μαχητικότητα την τύχη των έρ-
γων στα χέρια μας, για να μπορέσει όλη η 
Ερμιονίδα να καρπωθεί ένα τόσο αξιόλογο 
έργο στο εγγύς μέλλον. 

*Ο Γιάννης Γκιόλας είναι Βουλευτής 
ΣΥΡΙΖΑ Αργολίδας

Εργατολόγοι 
για τις απορίες σας 

στο Άργος
Νομικοί Σύμβουλοι και Εργατολόγοι, θα βρί-
σκονται τη Δευτέρα στο Εργατοϋπαλληλικό 
Κέντρο Αργολίδας, στο Άργος, από τις 11,00 
το πρωί μέχρι τις 21.00 το  βράδυ, με στόχο να 
καταγράψουν ότι εργασιακό, συνταξιοδοτικό 
ζήτημα ή πρόβλημα υπάρχει στην περιοχή.
Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου 
και τα Σωματεία μέλη του, καλούν όσους επι-
θυμούν να προσέλθουν, είτε πρόκειται για 
ασφαλισμένους του πρώην ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, 
Δημοσίου (σήμερα Ε.Φ.ΚΑ).
Για καλύτερη εξυπηρέτηση και καταγραφή 
να έχετε μαζί σας ένσημα και οποιοδήποτε 
αποδεικτικό για το θέμα που σας απασχολεί.
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Ρωποπερπερήθρες, (ρεπανόκωλοι και κοιμερούσες) 
Από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου τα οσφρητικά μη-
νύματα, βαθύκουπου ελληνικού καφέ και κουβανέζικου 
καπνού, έφτασαν στον Πετράν μόλις βγήκε στην αυλή 
του ισογείου.  
-Παππού, δεν θα πας στην παρέλαση; 
-Όχι!!! ( Απάντησε με ένα τόνο θυμού στην φωνή του.)
-Τι είπες; (Ρώτησε η γιαγιά μέσα από την κουζίνα.)
-Είπα, δεν θα πάω!
-Θα παρελάσει η εγγονή μας, με το χορευτικό τμήμα , εί-
ναι η τελευταία χρονιά. 
-Η τελευταία φορά είναι το Μάρτιο,  τότε μπορεί να πάω. 
-Παππού πως και έτσι; Είναι η έκπληξη της ημέρας. 
-Βαρέθηκα όλους αυτούς τους ρωποπερπερήθρες είτε εί-
ναι κοιμερούσες είτε είναι ρεπανόκωλοι!!!
-Ε, τι είναι αυτά που λες στο παιδί; Βρωμοκουβέντες 
που σου έμαθε ο πεθερός σου από τα μυλλωμένα** 
της Κύπρου; 
-Παππού αυτό το διάβασες στο περιοδικό; ( Ρώτησε 
ο εγγονός. Ο συνονόματος γέροντας κρατούσε ένα 
έντυπο για αμυντικά θέματα, από τις κυριακάτικες 
εφημερίδες του προφανώς.)
-Όχι, αλλά έτσι τα ταίριαξε το μυαλό μου, πριν λίγο 
τέλειωσα και αυτό το βιβλίο. ( Του έδωσε το βιβλίο, 
«Τιμωρία, η σκοτεινή όψη της σεξουαλικότητας. Η 
γιαγιά βγήκε την στιγμή που ο Πετράν κρατούσε 
στα χέρια του και το βιβλίο και το περιοδικό. )
-Τόσα χρόνια μαζί σου δεν κατάλαβα πως δουλεύει 
το μυαλό σου. 
-Λοιπόν Πετράν, στην κυπριακή αργκό υπάρχει ένα 
μπινελίκι με αριστοφανικές ρίζες: στον κώλο σου 
ραπάνι. 
-Μπράβο ωραία λόγια μαθαίνεις στο παιδί!!! Ταιριά-
ζουν με την ημέρα!!!!
-Η λέξη «ραφαδινόω» βρίσκεται στις «Νεφέλες» του 
Αριστοφάνη, άλλη μια απόδειξη της ελληνικής και όχι 
βέβαια ελλαδικής συνέχειας της Μεγαλονήσου. Οι αρχαί-
οι Αθηναίοι με αυτό τον τρόπο τιμωρούσαν τους μοιχούς. 
Τα οξέα από το ραπανάκι απέκλειαν την περίπτωση πι-
θανής ευχαρίστησης σε εκείνη την περιοχή του σώματος 
που δεν την βλέπει ήλιος. 
-Μάλιστα καταλάβαμε , δεν θέλουμε άλλες ερμηνείες! 
-Μη μου θυμώνεις χρυσό μου! Ανάλογες  τιμωρίες υπάρ-
χουν και σε τοιχογραφίες ναών για την τιμωρία αμαρτω-
λών. Αν θες να σου αφήσω το βιβλίο να το μελετήσεις! 
Τέτοιες λέξεις συναντάμε και στην λαϊκή μας παράδοση. 
Ένα τέτοιο παραμύθι αναφέρει και ο συγγραφέας του βι-
βλίου που κρατάς. Το βρήκε με προφορική μαρτυρία όχι 
στην Κύπρο αλλά στην περιοχή Ζαγορίου. 
-Κάτσε  να φέρω τους καφέδες και πες μας το παραμύθι. 
-Τρία αδέλφια για επαγγελματικούς λόγους βρίσκονταν 
στην Μολδοβλαχία και οι γυναίκες τους πίσω στο κεφα-
λοχώρι. Σε έναν από αυτούς μπήκε η ιδέα να δοκιμάσουν 
την πίστη των γυναικών τους. 
-Πως θα το κάνουμε αυτό αδελφέ; 
-Θα πάω στην δικιά μου σαν πραματευτής με πολλά κα-
λούδια, Δεν μπορεί κάποια θα της αρέσουν. Όταν θα με 
ρωτήσει πόσο κοστίζουν εγώ θα της πω ότι για ανταμοιβή 
θέλω να κοιμηθώ μαζί της. 
-Έτσι είπε και έπραξε. Στην αρχή η γυναίκα αρνήθηκε 
αλλά με την προτροπή των άλλων δύο συννυφάδων  
έκανε το κρεβάτι της εκτός από τόπο ηδονής και τόπο 
οικονομικής συναλλαγής. Το ίδιο έπραξαν και τα άλλα 
δύο αδέλφια. Η τρίτη νύφη κατάλαβε την τελευταία στιγ-
μή ότι ο έμπορος πραματευτής ήταν ο άντρας της. Τότε 
άνοιξαν τα μάτια και των άλλων δύο. Πανικοβλήθηκαν, 
δεν ήξεραν τι να κάνουν.
-Να σα πω, θα τους κάνουμε και εμείς τα ίδια. (Είπε η 
τρίτη νύφη)
-Μα πως ;  ( Είπαν οι άλλες δυο με μια φωνή. ) 
-Η τρίτη νύφη που έκανε και την ανακάλυψη πήγε και 

αγόρασε ένα πανέμορφο άλογο. Πήγε βρήκε τον άντρα 
της μεταμφιεσμένη σε αλογάρη. Του άρεσε πολύ το ζω-
ντανό. 
-Πόσα θέλεις για αυτό; 
-Δεν θέλω τίποτα ! Αρκεί να με αφήσεις να σου βάλω από 
πίσω ένα ραπάνι. 
-Δέξου, τι θα πάθεις;(!) 
-Του είπαν με μια φωνή τα άλλα δυο αδέλφια. 
-Ε, ίδια ιστορία επαναλήφθηκε και με τους άλλους δυο. 
Τα τρία αδέλφια απέκτησαν τρία πανέμορφα άτια με οπί-
σθια ραπανοσυναλλαγή. Καβάλα στα καινούργια άλογα 
γύρισαν στο χωριό. Πρώτο το μέλημά τους ήταν να αιφ-
νιδιάσουν και να ξεμπροστιάσουν τις άπιστες  γυναίκες 

τους. 
-Καλώς τους (φώναξαν οι νύφες όταν τους είδαν να 
μπαίνουν στην μεγάλη κοινή αυλή). 
-Καλώς σας βρήκαμε κοιμερούσες . 
-Απάντησαν αυτοί καβάλα στα άλογα τους. Η λέξη κοι-
μερούσες σημαίνει γυναίκες που κοιμήθηκαν με άλλους 
άντρες .
-Καλώς τους ρεπανώκωλους ( απάντησαν αυτές με μια 
φωνή). 
-Μπράβο , πολύ καλό ! ( Είπε σκασμένη στα γέλια η για-
γιά, )
-Και το άλλο πως το είπες; 
-Ρωποπερπερήθρες , είναι όλοι ετούτοι που μιλούν για 
πατριωτισμό και εθνικά ιδεώδη, αυτά τα τουρλωτά μπα-
λόνια του κενού αέρος κρατάνε τις τύχες της πατρίδας 
στα χέρια τους. Αυτοί οι δυναμικοί ηγέτες που τρέμουν 
και την πιο μικρή βελόνα για να μην χάσουν τον φυλακι-
σμένο ακριβοπληρωμένο αέρα. Ξέρεις με πόσο κόπο και 
χρήμα φούσκωσαν το μπαλόνι του τίποτα; Η λέξη είναι 
σύνθετη από το «ρώπος» που σημαίνει ευτελές αντικεί-
μενο και το «πέρπερος» που σημαίνει φαντασμένος, κε-
νόδοξος. Όλοι ετούτοι  βυθισμένοι στον βούρκο ταξικών, 
τοξικών συμφερόντων πατάνε πάνω στα πτώματα αγω-
νιστών για κρατάνε τα κεφάλια τους έξω.  Αυτοί δολοφό-
νησαν και οδήγησαν στον πάτο πραγματικούς αγωνιστές 
και πατριώτες. Οι κομματικές εξουσίες των αντιπροσώ-
πων το μόνο που ξέρουν είναι  να  κατηγορούν η μία την 
άλλη  Πότε η μια ομάδα εξουσίας είναι γεμάτη κοιμερού-
σες,  πότε η άλλη γεμάτη ρεπανόκωλους. Όλοι ετούτοι 
είναι άπιστοι, μοιχοί της πατρίδας και της εθνικής αξιο-
πρέπειας. Στο τέλος τα βρίσκουν και κρύβουν τις πομπές 
τους. Μια οικογένεια είναι άλλωστε, όπως οι νύφες και τα 
αδέλφια στο παραμύθι. 
-Πολύ θυμωμένο σε βρίσκω. Κατακόκκινος έγινες άν-
θρωπε μου. Ηρέμησε και μην πας σε καμία παρέλαση. 
-Παππού τι είναι αυτό που σε ενόχλησε τόσο πολύ. 

-Στο περιοδικό για τα στρατιωτικά θέματα διάβασα ότι 
μια ομάδα ερευνητών από τον Θεσσαλονίκη νομίζω, ανέ-
πτυξε ένα σύστημα παθητικού εντοπισμού των αόρατων  
αεροπλάνων τύπου F-35, ολοκληρώθηκαν πέντε χρόνια 
πετυχημένων δοκιμών. 
-Μιλάς για το σύστημα HEMPAS. (Είπε ο Πετράν καθώς 
ξεφύλλιζε το περιοδικό και έπεσε πάνω στις τσακισμένες 
σελίδες.)
-Ναι ακριβώς για αυτό. Ξέρετε πόσα χρήματα απαιτού-
νται για να ολοκληρωθεί και να εφαρμοστεί αυτό το αμυ-
ντικό σύστημα; (Ο εγγονός και η γιαγιά κούνησαν αρνη-
τικά το κεφάλι τους.) Όσο κοστίζει το 30% σε χαρτί υγείας 
για τις ένοπλες δυνάμεις. 

-Παππού αυτό το σύστημα θα ήταν όμως ένα τε-
ράστιο πλήγμα για την πολεμική αεροπορική βιο-
μηχανία. 
-Ακριβώς όσα τέτοια αόρατα αεροσκάφη αγόραζαν 
οι Τούρκοι, όσα να έφτιαχναν και μόνοι τους με τέ-
τοια τεχνολογία θα ήταν άχρηστα αφού θα εντοπί-
ζονταν πολύ εύκολα. 
-Με ένα τέτοιο αμυντικό σύστημα η πατρίδα θα( 
ήταν έτοιμη να βροντοφωνάξει ένα νέο ΟΧΙ. (Είπε 
η γιαγιά.) 
-Δυστυχώς , όχι μόνο δεν λέμε ένα νέο ΟΧΙ, αλλά 
για άλλη μια φορά συνειδητά ταπεινωμένοι και στα 
τέσσερα λέμε άλλο ένα μεγάλο ΝΑΙ στα μεγάλα οι-
κονομικά συμφέροντα. Τα ίδια συμφέροντα χρησι-
μοποίησαν όπως ήθελαν την περήφανη αντίσταση 
του ελληνικού λαού, τα ίδια συμφέροντα τον οδήγη-
σαν σε αδελφοκτόνο πόλεμο για να ικανοποιήσουν 
τα ταξικά και οικονομικά τους συμφέροντα. Από το 
2012 μέχρι σήμερα οι ελληνικές κυβερνήσεις πρά-
σινες, μπλε, ροζ, αρνήθηκαν την χρηματοδότηση 
του προγράμματος, Το μόνο που ξέρουν οι εκπρό-

σωποι τους είναι να λένε σε τέτοιες μέρες τα ψεύτικα τα 
λόγια τα μεγάλα. Το μόνο που κάνουν όταν αποκαλύπτο-
νται οι πομπές τους είναι να αποκαλεί η μία ομάδα την 
άλλη «κοιμερούσες» και «ρεπανόκωλους» , κάνουν και 
εξεταστικές επιτροπές και άλλα τηλεοπτικά κόλπα. Με 
τους αργούς ρυθμούς που ακολουθούν ξεχνιούνται όλα 
και αμοιβαία κουκουλώνουν το θέμα, το οποίο απλά και 
μόνο ήταν ένα πετυχημένο θέ(α)μα για λίγους μήνες. Ε 
με τέτοια ψυχική φόρτιση δεν μπορώ να πάω στην παρέ-
λαση. Η γενιά μου αγωνίστηκε για ένα καλύτερο κόσμο, 
εντάξει χάσαμε, το σύστημα προς το παρόν αποδείχτηκε 
ισχυρότερο. Ε, δεν θα πάω να ρίξω και στάχτη στα μάτια 
μου μόνος μου. 
-Αν και διαφωνώ μαζί σου να μην παραβρεθείς σε κα-
ταλαβαίνω απόλυτα. Εγώ πάντως θα πάω να δω την εγ-
γονή μου. Θα κάτσω πολύ μακριά από αυτούς πως τους 
είπες… τους ρωποπερπερήθρες. Εσύ Πετράν; 
-Πάω να βάλω μια σημαία και στο πίσω μπαλκόνι και θα 
κάτσω μαζί με τον παππού, έχει πολλά να μου πει για τα 
προδομένα ΟΧΙ της γενιάς του. 
*Σάλο προκάλεσε η σατυρική παρέλαση μιας ομά-
δας κοριτσιών στην Νέα Φιλαδέλφεια. Σοκαρισμέ-
νοι ενήλικες στο πεζοδρόμιο αναζητούμε αναγνώ-
ριση προσώπων και τιμωρίες. Όμως ποιες ενήλικες 
υποκριτικές συμπεριφορές ώθησαν τα παιδιά στον 
βηματισμό Μόντυ Πάιθον. Τι να πούμε στα παιδιά 
έτσι και αλλιώς τα ξέρουν όλα, όπως θα έλεγε και 
ο Σαββόπουλος. Οι θιγμένοι επικριτές πριν λάβουν 
την τελική ετυμηγορία καλό θα ήταν αν δουν δυο 
ταινίες των Μόντυ Πάιθον, «Οι ιππότες της Ελεει-
νής Τραπέζης» και «Ένας προφήτης…. Μα τι προ-
φήτης!».  
**Μυλλωμένα: Κυπριακά παραδοσιακά τραγούδια 
με αποκριάτικο πονηρό περιεχόμενο.
***Τσιόδουλος,(Στ.), Τιμωρία, η σκοτεινή όψη της 
σεξουαλικότητας, future , 2012.

του Βασίλη  
Καπετάνιου Η απέναντι όχθη

Δυστυχώς, όχι 
μόνο δεν λέμε 

ένα νέο ΟΧΙ, 
αλλά για άλλη 

μια φορά συνει-
δητά ταπεινω-
μένοι και στα 

τέσσερα λέμε 
άλλο ένα μεγάλο 
ΝΑΙ στα μεγάλα 
οικονομικά συμ-

φέροντα
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Η  επιβράβευση του 
Τίποτα;

Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει

Κάθε μέρα με κρεμάνε από τη μία κρεμάστρα

σ' άλλη κρεμάστρα σα ρούχο δανεικό

Και κάθε μέρα με παζαρεύουν με διαφορετικό 
πελάτη

Μα πότε επιτέλους θα κρεμιέμαι κι εγώ σα 
ρούχο κανονικό;

Αλέξανδρος Αραμπατζής, Ποιήματα (γενικώς)

Αν στην Ελλάδα κάποιος χώρος πρέπει ν' αναζητεί συ-
νεχώς συναινέσεις αυτός είναι ο χώρος της Παιδείας. Κι 
όμως ακόμα κι εκεί άλλοτε κινούμαστε με την όπισθεν 
κι άλλοτε βάζουμε "νεκρά" περιμένοντας ένα θαύμα.
- Από το Μηδέν στο Τίποτα κι αντίστροφα
- Από την ανάγνωση στη μη-γνώση κι από τη διάγνωση 
της παπαγαλίας/αλαλίας στην απόγνωση της αδυναμί-
ας άρθρωσης λόγου
- Από τη φοβία της κατήχησης στην ιδεολογία της επι-
βολής της ισοπέδωσης
- Από τη μη-αξιολόγηση του εαυτού μας, ως κατακτη-
μένο δικαίωμα (sic], στη γενικευμένη αρνητική αξιολό-
γηση όλων των άλλων (ιδίως των εχόντων διαφορετική 
άποψη από εμάς)
- Από το μοντέλο της Παραπαιδείας των κλισέ απαντή-
σεων στο μοντέλο της Παιδείας (;) της λογιστικής  των 
βάσεων
- Από την πρότυπη σκέψη και την πειραματική λειτουρ-
γία στο "κανονικό" (;) σχολείο των αβαθμολόγητων χα-
σμουρητών
- Από τους αριθμούς των εισακτέων στους αλγόριθ-
μους των αποτυχόντων
- Από την πανεπιστημοποίηση της Τεχνικής εκπαίδευ-
σης στην τεχνικοποίηση των Πανεπιστημίων
- Από τον πανεπιστημιακό χάρτη χωροταξίας κι ανά-
πτυξης στην ακαδημαϊκή Χάρτα δικαιωμάτων και  μη-
υποχρεώσεων
- Από το ιδεολόγημα των ελίτ στη δοξολόγηση των πα-
ρασιτ
- Από το άσυλο ιδεών στην ασυλία εγκληματοειδών
- Από την καλλιέργεια της δημοκρατικής συνείδησης 
στην ανοχή του συμψηφισμού των παρ-ανομιών
- Από την ισότητα προς τα πάνω στην εξίσωση προς τα 
κάτω
- Από την Παιδεία ως υπόσχεση καλύτερου μέλλοντος 
στην εκπαίδευση ως σχέση πελατειακού παρόντος
- Από τις μεταρρυθμίσεις βάθους Παιδείας στις αλλαγές 
ισορροπιών ψηφοφορίας στις εκλογές οργάνων
- Από την κουλτούρα  άμιλλας στη σχολική τάξη στην 
(α) ταξική σύγκρουση αρίστων και μη
- Από τη χαρά της μάθησης στην προβολή, ως προτύ-
που, των αγραμμάτων
- Από τις αλήθειες των επιστημόνων καθηγητών στις 
αναλήθειες των επαγγελματιών πολιτικών
- Από τον αναθεωρητισμό της Ιστορίας στην προπα-
γάνδα των ιστορικών
- Από τη βράβευση των ικανών στην επιβράβευση των 
αδιάφορων
Αυτά κι άλλα πολλά ταλανίζουν το εκπαιδευτικό μας 
σύστημα (και όχι μόνον). Όσο για την Ελληνική Παιδεία, 
καλύτερα –για να μην μελαγχολήσουμε- ν' αφήσουμε 
το ζήτημα  στους ιστορικούς του μέλλοντος...
ΥΓ. Προς αφελείς ή "παμπόνηρους" πολιτευτάδες:
Η κλήρωση δεν μπορεί να ευνοήσει και παιδιά ευκα-
τάστατων οικογενειών; μόνο λαϊκά παιδιά φοιτούν 
στα σχολεία; Και ποιά είναι ακριβώς η έννοια των ελίτ 
στην Ελλάδα; Τα τέκνα πλούσιων μεγαλοεργολάβων ή 
μεγαλογιατρών αποτελούν την ελίτ; Κι από την άλλη: τί 
είδους δικαιοσύνη και ισότητα είναι αυτή όπου ενδεχο-
μένως η κλήρωση  μπορεί να "δικαιώσει" κάποιον που 
δεν ενδιαφέρεται για τα γράμματα;
Ο λαϊκισμός των "ανώνυμων μικρών ηρώων" μάλλον 
γελοιοποιεί παρά ευνοεί τους αδύναμους

ΥΓ2. "Όταν αποφάσιζα την περιήγηση του τίποτα
Δεν φανταζόμουν ποτέ πως θ"ανακάλυπτα ότι
Όλη η πορεία και οι σταθμοί της διαδρομής
Ξεκινούσαν από μένα και κατέληγαν σ' εμένα..." (Α. Αρα-
μπατζής)

Του Γιάννη 
Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογίας 
στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

Έληξε η κατάληψη στο Λύκειο Ερμιόνης
Με σοβαρές ελλείψεις τα σχολεία, παρ΄ ότι φτάνουν τα Χριστούγεννα

Συνεχίζονται οι σοβαρές ελλείψεις στα 
σχολεία της Αργολίδας, παρ΄ ότι κο-
ντεύουν τα Χριστούγεννα, με γονείς και 
μαθητές να ανησυχούν για την πορεία 
των μαθημάτων και την εξέλιξη της 
σχολικής χρονιάς.
Παρόλα αυτά, έπειτα από τρείς ημέρες 
κατάληψης στο Γενικό Λύκειο Ερμι-
όνης, οι μαθητές επιδεικνύοντας την 
ωριμότητα τους και τηρώντας τις αρ-
χικές δεσμεύσεις τους σήμερα την κα-
τάληψη.
Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Ερμιονίδας 
Γιάννης Γεωργόπουλος, «η συμβολική 
πράξη κατάληψης του σχολείου είχε 
ως αποτέλεσμα την απώλεια λίγων δι-
δακτικών ωρών, τις οποίες θυσίασαν 
προκειμένου να αναδείξουν το πρό-
βλημα και την έντονη δυσαρέσκεια 
τους, αφού από την αρχή της σχολικής 
χρονιάς οι πενήντα πέντε και πλέον 
χαμένες ώρες του πανελλαδικά εξετα-
ζόμενου μαθήματος δεν έχουν διδαχτεί.  
Η κίνηση αυτή θεωρούμε πως βρήκε 
ανταπόκριση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
την σχετική ερώτηση του βουλευτή Αρ-
γολίδας κυρίου Ανδριανού, και άμεσα, 
παρά τις δυσκολίες του συστήματος, οι 
κενές θέσεις θα πληρωθούν και τα κενά 
θα καλυφθούν, τόσο λόγω της φιλομά-
θειας των διδασκόμενων όσο και λόγω 
του έργου που επιτελεί ο διδάσκων. 
Παραμένουμε στο πλευρό των μαθη-
τών μας και ευχόμαστε ολόψυχα καλή 
δύναμη με κάθε επιτυχία στον αγώνα 
που έχουν μπροστά τους. 
Δέσμευσή μας η συστηματική παρακο-
λούθηση μέχρι την οριστική επίλυση 
του προβλήματος που εξακολουθεί να 
υπάρχει». 
Ωστόσο όπως ανακοίνωσε η Αγωνιστι-
κή Συσπείρωση Εκπαιδευτικών «έχει 
περάσει 1,5 μήνας  από την έναρξη των 
μαθημάτων και από τα σχολεία της Αρ-
γολίδας λείπουν ακόμη 15  καθηγητές 

πλήρους ωραρίου και 10 καθηγητές 
μειωμένου ωραρίου (σύμφωνα με τα 
στοιχεία που μας δίνουν οι αιρετοί του 
ΠΥΣΔΕ).
Οι αντιδράσεις όλο το προηγούμενο 
διάστημα  μαθητών,  γονέων και εκ-
παιδευτικών  ήταν ποικιλόμορφες: 
προβολή των αιτημάτων τους, διαμαρ-
τυρία στην Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης,  ανακοινώσεις του σωμα-
τείου που ενημέρωναν και κατήγγειλαν 
κλπ. Αυτό που εισπράξαμε όλοι ήταν 
η αναβλητικότητα και η αδιαφορία. Η 
«κανονικότητα» του Υπουργείου εξα-
ντλήθηκε.
Είναι ξεκάθαρο ότι η σημερινή κυβέρ-
νηση, όπως και οι προηγούμενες,  φαί-
νεται πως αντιμετωπίζει την παιδεία 
ως «κόστος», συνεχίζει και επαυξάνει 
τις μνημονιακές πολιτικές.
Στο ΓΕΛ Ερμιόνης οι μαθητές και οι 
μαθήτριες αγωνίστηκαν  για το αυτο-
νόητο. Για το δικαίωμα τους να έχουν 

καθηγητές στο σχολείο τους. Η Διεύ-
θυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αργολίδας δεν έχει κανένα δικαίωμα 
να απαξιώνει τον αγώνα τους υπερα-
σπιζόμενη μια κυβερνητική πολιτική 
που έχει φέρει σε αυτή την άθλια κα-
τάσταση τα σχολεία. Όλοι μπορούμε να 
κρίνουμε  το μέτρο  «ευαιασθησίας» της 
κυβέρνησης βλέποντας πόσα πολλά 
κενά έχει ακόμα ο νομός μας.
Με την ανακοίνωση της ΔΔΕ Αργο-
λίδας φαίνεται πως συμφωνεί και η 
ΔΑΚΕ γιατί αρνήθηκε να βγάλει το ΔΣ 
της ΕΛΜΕ ανακοίνωση συμπαράστα-
σης στον αγώνα των μαθητών του ΓΕΛ 
Ερμιόνης  καθώς επίσης και να ασκή-
σει  κριτική στη σαφέστατα φιλοκυβερ-
νητική ανακοίνωση -παρέμβαση της 
ΔΔΕ Αργολίδας.
Φαίνεται πως ο ρόλος τους είναι να 
υλοποιηθεί όσο το δυνατό καλύτερα και 
με τις μικρότερες αντιδράσεις η πολιτι-
κή του υπουργείου και της κυβέρνησης 
, μεταφέροντας τις ευθύνες στις πλάτες 
των εκπαιδευτικών , γονιών και μαθη-
τών.
Αν νομίζουν οι κυβερνώντες καθώς και 
οι κόλακές τους  ότι θα ανεχόμαστε να 
υποβαθμίζεται το δημόσιο σχολείο, να 
στερείται από τα παιδιά το δικαίωμα 
στη μόρφωση χωρίς να αντιδρούμε, 
μάλλον κάτι δεν έχουν υπολογίσει σω-
στά.
Η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευ-
τικών στέκεται πάντα δίπλα στους  δί-
καιους αγώνες των μαθητών και των 
γονιών τους. Στον ίδιο δρόμο της διεκ-
δίκησης, της σύγκρουσης συνεχίζουμε 
απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή και 
αντιεκπαιδευτική πολιτική της χρόνι-
ας αδιοριστίας εκπαιδευτικών και της 
υποβάθμισης του δημόσιου σχολείου».

Έπειτα από τρεις ημέρες 
κατάληψης στο Γενικό 

Λύκειο Ερμιόνης,  
οι μαθητές 

επιδεικνύοντας  
την ωριμότητα τους  

και τηρώντας τις αρχικές 
δεσμεύσεις τους σήμερα 

την κατάληψη
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Σειρά συσκέψεων στα υπουργεία Υποδο-
μών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
με αντικείμενο τα έργα της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, δρομολογήθηκε μετά τη 
συνάντηση του περιφερειάρχη Παναγιώτη 
Νίκα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μη-
τσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Όπως σημείωσε ο Π. Νίκας σε συνέντευξή 
του, η συνάντησή του με τον πρωθυπουργό 
έγινε προκειμένου «να υπάρξει ο αναγκαί-
ος συντονισμός μεταξύ της Περιφέρειας 
και των συναρμόδιων υπουργείων ώστε 
να επιτυγχάνουμε όσο το δυνατόν γρηγο-
ρότερα τα καλύτερα αποτελέσματα. Τα έργα 
καθυστερούν εξ αιτίας της ανυπαρξίας του 
αναγκαίου συντονισμού και όχι γιατί δεν 
υπάρχουν χρήματα, τα χρήματα υπάρ-
χουν» τόνισε ο περιφερειάρχης .
Σχετικά με την Αργολίδα, συζητήθηκε η 
σιδηροδρομική σύνδεση του Ναύπλιου 
με την Κόρινθο, η ανάπτυξη του λιμένος 
Ναυπλίου, η σύνδεση του Άργους και του 
Ναυπλίου με τον αυτοκινητόδρομο Κορίν-
θου –Τρίπολης καθώς και η εγκατάσταση 
υπηρεσιών της περιφέρειας σε χώρο του 
ΚΕΜΧ.
Αναλυτικά, ως προς τα θέματα που συζη-
τήθηκαν και αφορούσαν και την Αργολίδα 
στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ο πε-
ριφερειάρχης σημείωσε:

Στέγαση υπηρεσιών περιφέρειας
«Προωθείται το αίτημα για μετεγκατάσταση 
των περιφερειακών υπηρεσιών στα στρα-
τόπεδα της Τρίπολης, της Κορίνθου και του 
Ναυπλίου. Τα περισσότερα από τα κτήρια 
που στεγάζουν τώρα τις υπηρεσίες είναι 
ακατάλληλα καθώς δεν έχουν προσβασι-
μότητα για τα αμεα, όπως το Διοικητήριο 
στην Τρίπολη, στο οποίο σε λίγες εβδομά-
δες θα λειτουργήσει ασανσέρ για τους ηλι-
κιωμένους και για τα αμεα.
Επιπλέον, τα ενοίκια ανέρχονται σε 1,8 εκ 
ευρώ τον χρόνο. Με τα ενοίκια μιας τετρα-
ετίας μπορούν να ανακατασκευαστούν τα 
κτήρια των στρατοπέδων. Παράλληλα, θα 
λυθούν κυκλοφοριακά προβλήματα, στην 
Τρίπολη με την μετεγκατάσταση υπηρεσι-
ών που τώρα στεγάζονται σε 11 κτήρια.
Ηδη επικοινώνησα με το υπουργείο Εθνι-
κής Αμυνας και πολύ σύντομα θα υπάρξει 
συνάντηση (ΥΕΘΑ, υπουργείου Εσωτερι-
κών και Περιφέρειας Πελοποννήσου) για 
την υπογραφή του απαραίτητου χρησιδα-
νείου” δήλωσε ο Π. Νίκας.

Αγροτικά
“Θέλω να συνδέσω τη θητεία μου με την 
στήριξη στον αγροτικό κόσμο, σε αυτόν τον 
κόσμο που παράγει και ουσιαστικά στηρίζει 
την οικονομία μας, όπως την στήριξε και 
σε πολύ δύσκολες στιγμές” επισήμανε ο πε-

ριφερειάρχης, δηλώνοντας ότι έθεσε στον 
πρωθυπουργό το ζήτημα της άρδευσης, 
“για το οποίο επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον” όπως είπε ο Π. Νίκας και συνέχισε:
«Πρέπει να προχωρήσουμε και να ολο-
κληρώσουμε ημιτελή έργα, κάποια από τα 
οποία έχουν γίνει και ανέκδοτο μάλιστα. 
Ορισμένα μελετώνται ή χρηματοδοτούνται 
από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
άλλα η Περιφέρεια.
Θα γίνει ακτινογραφία του κάθε έργου, θα 
εντοπιστούν τα όποια προβλήματα και πώς 
μπορούμε να τα λύσουμε ώστε αυτό να 
ολοκληρωθεί.
Αναφέρομαι στα φράγματα του Ασωπού και 
του Δόξα, καθώς και την λιμνοδεξαμενή 
στο Ξυλόκαστρο (στην Κορινθία), στο έργο 
του Ανάβαλου (στην Αργολίδα), στο μεγά-
λο έργο στη λίμνη Τάκα (στην Αρκαδία), 
στα φράγματα στον Φιλιατρινό και τον Μι-
ναγιώτικο, όπως επίσης στο Τρίκορφο και 
στη Θουρία (στη Μεσσηνία), στο φράγμα 
της Κελεφίνας (στη Λακωνία), καθώς και τα 
δίκτυα του ΓΟΕΒ Παμίσου (στη Μεσσηνία). 
Ολα αυτά θα εξεταστούν -και με τη συμμε-
τοχή της γγ συντονισμού- σε σύσκεψη στο 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ήδη επι-
κοινώνησα με τον υπουργό Μάκη Βορίδη».

Υποδομές
Στον τομέα των υποδομών, συνέχισε ο πε-
ριφερειάρχης, «προγραμματίζεται επίσης 
μία σύσκεψη, όπου θα εξεταστούν διεξο-
δικά όλα τα μεγάλα έργα που γίνονται ή 
προγραμματίζονται στην Περιφέρεια και τα 
προβλήματά τους είτε σε μελετητικό είτε σε 
χρηματοδοτικό επίπεδο»
Ενδεικτικά ανέφερε, «στην Αργολίδα τη 
σύνδεση του Ναυπλίου και του Άργους με 
τον Α7 -είναι οι μόνες μεγάλες πόλεις της 
Περιφέρειας που δεν συνδέονται με τον 
αυτοκινητόδρομο- καθώς και την προώθη-
ση της επαναλειτουργίας της σιδηροδρο-
μικής γραμμής μέχρι το Ναύπλιο, είναι κι 
αυτό μείζον θέμα» και εκτίμησε «ότι και για 

τον πρωθυπουργό αποτελεί ζήτημα προτε-
ραιότητας».

Υδατοδρόμια
Ως προς τα τουριστικά ζητήματα, ο περι-
φερειάρχης γνωστοποίησε ότι θα ακολου-
θήσει και δεύτερη συνάντησή του με τον 
υπουργό Χάρη Θεοχάρη, μετά την πρό-
σφατη στην Τρίπολη, “προκειμένου να 
εξειδικεύσουμε ορισμένα θέματα, όπως τα 
υδατοδρόμια. Στο θέμα αυτό, πιέζουμε και 
φιλοδοξούμε να είμαστε σε καλή θέση το 

καλοκαίρι του 2020, καθώς με τα υδατο-
δρόμια θα λύσουμε πάρα πολλά προβλή-
ματα, ιδιαίτερα σε περιοχές που μιλούν για 
αεροδρόμια. Ξέρετε ότι τα αεροδρόμια τα 
φτιάχνουν ιδιώτες.
Όσον αφορά τις μαρίνες, για την Πύλο, την 
Καλαμάτα, το Γύθειο και το Ναύπλιο υπάρ-
χει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για δημιουρ-
γία μαρινών φιλοξενίας μέγκα γιοτ”.

Σκουπίδια
Ο Π. Νίκας δήλωσε, επίσης, ότι συζήτησε 
με τον πρωθυπουργό και το θέμα της δι-
αχείρισης των απορριμμάτων της Περι-
φέρειας, “ένα θέμα που έχει εξελιχθεί σε 
Γόρδιο δεσμό. Κι όπως ξέρετε, ο Γόρδιος 
δεσμός λύνεται και με την σπάθη, δεν εί-
ναι ανάγκη να ψάχνουμε -όπως κάνουμε 
καμιά δεκαριά χρόνια τώρα- τους κόμπους 
για να τον λύσουμε.
Πρέπει να προχωρήσουμε και θα προχω-
ρήσουμε ταχύτατα, σας διαβεβαιώνω για 
αυτό. Ο,τι κόλπα και αν εξευρεθούν κι όσες 
τυπικές διαδικασίες κι αν αναφύονται, από 
πολλούς”.

Λεφτά υπάρχουν
Συντονισμός Κυβέρνησης – Περιφέρειας για τα μεγάλα έργα

Πετύχαμε τις ευχές 
του Μητσοτάκη, αλλά  

μέχρι την πράξη υπάρχει 
ακόμα πολύς δρόμος
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ανθρώπων έργα
«Το ατάρακτον βλέμμα: Ο ποιητής Ανδρέας 

Κάλβος (1792-1869)» στο βουλευτικό Ναυπλίου
Τιμώντας την επέτειο των 150 χρόνων 
από τον θάνατο του Ανδρέα Κάλβου, ο 
Δήμος Ναυπλιέων, ο Δημοτικός Ορ-
γανισμός Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, 
Αθλητισμού και Τουρισμού (ΔΟΠΠΑΤ) 
του Δήμου Ναυπλιέων, οι Εκδόσεις Γα-
βριηλίδης και  ο Σύνδεσμος Φιλολόγων 
Αργολίδας  παρουσιάζουν το βιβλίο Το 
ατάρακτον βλέμμα, Ο ποιητής Ανδρέ-
ας Κάλβος (1792-1869) (εκδ. Γαβριηλί-
δης), με εισαγωγή – ανθολόγηση της κ. 
Τασούλα Καραγεωργίου, Προέδρου της 
Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων στην 
Αίθουσα του Βουλευτικού, το Σάββατο 2 
Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:00..
Το βιβλίο θα παρουσιάσει η κ. Καλλιόπη 
Καλποδήμου, Φιλόλογος-Θεατρολόγος, 
Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Φι-
λολόγων Αργολίδας.
Η κ. Τασούλα Καραγεωργίου γεννήθη-
κε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 
1954. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή 
του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Είναι 
διδάκτωρ κλασικής φιλολογίας του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης, ενώ από το 2007 
έως το 2015 διετέλεσε σχολική σύμβου-
λος φιλολόγων. Από το 2007 διδάσκει 
στο Εργαστήρι Ποίησης του Ιδρύματος 
Τάκης Σινόπουλος. Το 1986 δημοσίευ-

σε την ποιητική συλλογή "Fragmentum 
αρ. 53" στις εκδόσεις "Πλέθρον". Ακο-
λούθησαν οι συλλογές: "Το αδράχτι που 
ματώνει" (Πλέθρον, 1989), "Διασπορά" 
(Πλέθρον, 1994), "Ποιητική τεχνολο-
γία" (Κέδρος, 1998), "Το μετρό" (Κέδρος, 

2004). Ποιήματά της έχουν δημοσιευθεί 
στα περιοδικά "Πλανόδιον", "Ποίηση", 
"Νέα Εστία", "Παπαδιαμαντικά Τετράδια" 
και έχουν συμπεριληφθεί σε ανθολογίες, 
ενώ άρθρα της έχουν δημοσιευθεί στις 
εφημερίδες "Αυγή" και "Καθημερινή" και 

στα περιοδικά "Το Δέντρο", "Φιλολογική", 
"Νέα Παιδεία", "Γράμματα και Τέχνες", 
"Αντί", "Ο Πολίτης", κ.ά. Είναι Πρόεδρος 
της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, 
μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων και 
του Κύκλο των Ποιητών.

Παρουσίαση βιβλίου τιμώντας τα 150 χρόνια από το θάνατο του ποιητή

Δωρεάν βόλτες με πανέμορφα άλογα, άμαξες, ιππείς και 
αμαζόνες στα Διομήδεια του Άργους

Οι γητευτές των αλόγων αυτό το Σααββατοκύ-
ριακο βγαίνουν στο Άργος, μεταφέροντας μας 
σε εικόνες μιας άλλης εποχής. 
Αμαξάδες θα σεργιανίζουν στην πόλη, όπου 
ο βασιλιάς Διομήδης εξέτρεφε την περίφημη 
φυλή των αλόγων του, συμμετέχοντας σε εντυ-
πωσιακές εκδηλώσεις με πρωταγωνιστές τα 
περήφανα ζώα και επισκέπτες από κάθε γωνιά 
της Ελλάδας που σπεύδουν να απολαύσουν και 
να συμμετέχουν στα δρώμενα.
Όλες οι εκδηλώσεις γίνονται με αποκλειστικό 
στόχο να παραμείνει θερμή η σχέση των κατοί-
κων του Άργους με τα άλογα, ενώ αποτελούν 
και μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους πα-
λιότερους να θυμηθούν και για τους νεότερους 
να ζήσουν μια άλλη εποχή που τα χλιμιντρί-
σματα και ο θόρυβος από τις οπλές των αλόγων 
κυριαρχούσαν στους ελληνικούς δρόμους. 
Ο Σύλλογος Φίλων Ίππων Άργους και η 

Κ.Ε.Δ.Α.Μ  διοργανώνουν την 17η Ιππική Συνάντη-
ση Διομήδεια το Σάββατο και την Κυριακή.
Στο Άργος έχουν προσκληθεί ιππείς και αμαζόνες 
από όλη την Ελλάδα να έρθουν να συμμετάσχουν 
στην 17η Ιππική Συνάντηση, για να γιορτάσουν με 
μικρούς και μεγάλους.
Το Σάββατο στις 16.00 το απόγευμα, στη Λαϊκή Αγο-
ρά του Άργους θα μπορέσουν όλοι, ανεξαρτήτου 
ηλικίας, να απολαύσουν βόλτα δωρεάν με τις άμα-
ξες των συμμετεχόντων της διοργάνωσης μέχρι τις 
18.00.
Την Κυριακή στις 10.00 το πρωί, θα πραγματοποιη-
θεί η εκκίνηση της ιππικής πορείας από το Άργος, η 
οποία θα καταλήξει πάλι στο Άργος, όπου θα πραγ-
ματοποιηθούν επιδείξεις ιππικής δεξιοτεχνίας από 
τους συμμετέχοντες, παρουσίαση των ιππέων και 
των αμαζόνων και απονομή αναμνηστικών μεταλ-
λίων.
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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.

Σημείο αναφοράς όλων των ηλικιών   ///  ΑΝ

Το ρόδι της Ερμιόνης απέκτησε μασκότ
Ο καρπός της Ερμιόνης γιορτάστηκε κι εφέτος

Μια κούκλα με το όνομα 
Ροδούλα είναι η μασκότ της 
Γιορτής του Ροδιού στην 
Ερμιόνη, και παραδόθηκε 
από τους διοργανωτές στην 
υπεύθυνη του Μουσείο Παι-
χνιδιών Μαρία Τράκη για να 
φιλοξενηθεί στις προθήκες 
του και κάθε χρόνο τέτοια 
μέρα να παρουσιάζεται για 
να αποτελεί τη μασκότ της 
γιορτής.
Το Ρόδι γιόρτασε κι εφέ-
τος η Ερμιόνη, με μια ροδιά 
που φυτεύτηκε συμβολικά, 
στο ίδρυμα ΕΛΠΙΔΑ, με την 
ευχή ο καρπός της, να χα-
ρίσει όλες του τις ιδιότητες, 
συμβολικές και χρηστικές, 
στο χώρο όπου η ελπίδα 
αποκτά πρόσωπο. Παρόν ο 
δήμαρχος Ερμιονίδας Γιάν-
νης Γεωργόπουλος, ο οποίος 
μίλησε αναλυτικά για το ρόδι 
της Ερμιόνης και για όλες 
τις σχετικές με αυτό δράσεις 
του Δήμου. Στην εκδήλωση 
που έγινε στο ίδρυμα, προ-
σφέρθηκαν τοπικά εδέσματα 
σχετικά με το ρόδι καθώς και 
μία χειροποίητη κούκλα ως 
ένα ακόμα σύμβολο της επί-
σκεψης. 
Η 9η γιορτή Ροδιού είχε την 
τιμητική της φυσικά και στην 
Ερμιόνη την περασμένη Κυ-
ριακή, μέσα σε μια ανοιξιάτι-
κη, ηλιόλουστη ατμόσφαιρα, 

με τους παραγωγούς, τον 
Αγροτικό Συνεταιρισμό, τα 
Σχολεία, καλλιτέχνες και 
συλλόγους   Ερμιονίδας να 
συμμετέχουν στα φροντι-
σμένα περίπτερα στο λιμάνι. 
Οι επισκέπτες είχαν την ευ-
καιρία να απολαύσουν τον 
καρπό της Ερμιόνης, τους 
χυμούς των Ροδιών, γλυκά 
με Ρόδι, λουκούμια, λικέρ, 
ακόμα και παγωτά από ρόδι.
Η γιορτή  δεν έχει πια σαν 
μοναδικό στόχο της να προ-
βάλει  το «Το Ρόδι Ερμιόνης», 
που έχει πλέον κερδίσει την 
προστασία ονομασίας προ-
έλευσης ΠΟΠ και την προ-
στατευόμενη Γεωγραφική 

Ένδειξη ΠΓΕ, καθώς και τον 
τίτλο Εγγυημένων Παραδο-
σιακών Ιδιότυπων Προϊό-
ντων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ΕΠΙΠ.
Τα πεντανόστιμα και μοναδι-
κά ρόδια Ερμιόνης, ξεχωρί-
ζουν για την πλούσια γεύση 
τους, τις ευεργετικές τους 
ιδιότητες, το έντονο κόκκινο 
χρώμα τους, αλλά και το πο-

λύκαρπο σχήμα τους. Έχουν 
αποσπάσει παγκοσμίως τις 
καλύτερες κριτικές, ενώ 
σπουδαίοι γευσιγνώστες και 
ειδικοί τροφίμων τα χαρα-
κτηρίζουν ως τα καλύτερα 
στον κόσμο. Ο λόγος για τα 
φημισμένα ρόδια Ερμιόνης, 
μια ξεχωριστή ποικιλία που 
παράγεται αποκλειστικά και 
μόνο στην Αργολίδα.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Άγιος Νικόλαος

Από τον κο Χρήστο Παπαγεωργάκη, λάβαμε και δημο-
σιεύουμε την παρακάτω επιστολή:

«Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει, το ποιος τελικά θα απο-
καταστήσει την Εκκλησία και συνακόλουθα θα πιστωθεί 
το έργο.

Δεν θα ήταν όμως σωστό, να παραποιηθεί η αλήθεια.
Ο Γ.Γ/ΥΠΠΟ ενδιαφέρθηκε αμέσως μετά την ανάληψη 

των καθηκόντων του και πολύ ευγενικά, κατένειμε και τις 
ευθύνες για την καθυστέρηση, προς πάσαν κατεύθυνσιν 
και δημόσια.

Από τις 6 Αυγούστου, είχα προτείνει στον Δήμο να εξε-
τάσει την δυνατότητα ανάληψης της μελέτης από αυτόν 
με τις 35.000 ευρώ, που είχε δεσμευτεί να εγκρίνει για 
τη σύναψη της Προγραμματικής.

Κάτι ανάλογο είχε γίνει με την ανακαίνιση του εσωτε-
ρικού του Άγ. Σπυρίδωνα, όπου ο Δήμος έδωσε 35.000 
ευρώ.

Για τις εξωτερικές εργασίες στον Αγ. Νικόλαο, προς 
αποφυγή ατυχημάτων των διερχομένων, αλλά και επι-
δείνωσης των ζημιών,  εν αδυναμία της Εκκλησίας, είναι 
υποχρεωμένος ο Δήμος να τις αποκαταστήσει, βάσει Νό-
μου. Και ακολούθως, να διεκδικήσει τα έξοδα από την 
Εκκλησία. 

Μετά την κάθοδο του κλιμακίου του ΥΠΠΟ, μετά από 
εντολή του Γ.Γ/ΥΠΠΟ, όπως δήλωσε δημοσία η επικεφα-
λής του, για να πάρουν και να συντηρήσουν τον Επιτά-
φιο/κειμήλιο, τόσο ο Δήμος όσο και η Μητρόπολη ενερ-
γοποιήθηκαν. Ο Δήμος μόνο, γιατί η Μητρόπολη κατά 
δήλωση του Επισκόπου δεν έχει χρήματα. 

Ο Δήμος λοιπόν, θα επιχορηγήσει τελικά την εκκλησία 
με 38.000 ευρώ (και όχι 102.000), προκειμένου να ανα-
τεθεί η μελέτη σε αξιόπιστο μελετητικό γραφείο.

Με το ενδιαφέρον που έχει δείξει το ΥΠΠΟ εσχάτως 
μέσω του Γενικού Γραμματέα, το συμπέρασμα βγαίνει 
αβίαστα.

Τώρα διαφαίνεται ότι θα τρέξουμε να προλάβουμε και 
θα ξεπεράσουμε και την γραφειοκρατία.

Ίδωμεν."

Workshops για τουριστικά 
καταλύματα σε Τορίνο και Μιλάνο 

Ο Τουριστικός Οργανισμός 
Πελοποννήσου σε συνεν-
νόηση με το Γραφείο του 
ΕΟΤ Ιταλίας στο Μιλάνο 
καλεί τα τουριστικά κατα-

λύματα της Πελοποννήσου να συμμετάσχουν σε δυο σημαντικά 
workshops που διοργανώνονται το μήνα Δεκέμβριο 2019 στο 
Τορίνο και στο Μιλάνο της Ιταλίας την 11 & 12 Δεκεμβρίου 2019 
αντίστοιχα. Ειδικότερα το πρώτο workshop θα λάβει χώρα στο 
Τορίνο στις  11/12/2019 και πρόκειται για μία εκδήλωση με Β2Β 
συναντήσεις, με τίτλο «Η Ελλάδα συναντάει το Τορίνο». Κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης τα καταλύματα που θα συμμετάσχουν 
θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν περίπου 70-80 εκπροσώ-
πους Τour Operators & Τουριστικών Πρακτορείων του Τορίνου. 

Το δεύτερο workshop θα λάβει χώρα στο Μιλάνο την επόμενη 
ημέρα στις  12/12/2019 και πρόκειται για εκδήλωση - workshop 
με Β2Β συναντήσεις αποκλειστικά MICE, στο οποίο οι συμμετέχο-
ντες θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν περίπου 40 buyers 
του συνεδριακού τουρισμού. Για την επιτυχημένη διοργάνωση 
του εν λόγω workshop θα υπάρξει συνεργασία του Γραφείου του 
ΕΟΤ Μιλάνου με την Ιταλική εταιρεία EDIMAN, μία από τις μεγα-
λύτερες και εξειδικευμένες στο χώρο MICE εταιρείες στην Ιταλία. 

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων από 
πλευράς ενδιαφερομένων ορίζεται η 22 Νοεμβρίου για το 1ο 
workshop και η 18η Νοεμβρίου για το 2ο workshop αντίστοιχα, 
ενώ για περισσότερες πληροφορίες και προϋποθέσεις συμμετο-
χής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο 
του ΕΟΤ Ιταλίας στο Μιλάνο (κα Μπουλασσίδου Κυριακή προ-
ϊσταμένη και υπεύθυνη δράσης ΕΟΤ Ιταλίας και κα Αντονέλλα 
Παπανικόλα / director@visitgreece.it /   media@visitgreece.it  / 
tel 0039 02 860470-477) 
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της Φωτεινής 
Αργείτου – 
Τζαμαλούκα*

Απλά Μαθήματα Ετυμολογίας 

Ο λαός μας έχει το μοναδικό προνό-
μιο να ξέρει τι λέει, όταν μιλάει. Οι 
Δυτικοί, όταν χρησιμοποιούν «ατι-
μωρητί» τις χιλιάδες ελληνικές λέ-
ξεις, θα‘ πρεπε να πληρώνουν φόρο 
κάθε φορά που ξεστομίζουν μία. Π.χ. 
«τηλέφωνο» = φωνή από μακριά. 
Έχουν δικές τους λέξεις και για την 
φωνή και για το μακριά. Όταν λένε 
«τηλέφωνο», δεν καταλαβαίνουν τι 
λένε. Αλλά εμείς αλλοιώνουμε την 
δική μας γλώσσα, με παρετυμολο-
γίες. 
Ενδοχώρα: Λέξη που εντυπωσι-
άζει. Έχει μια έννοια μεγεθυντική. 
Προϋποθέτει απέραντες εκτάσεις. Η 
«χώρα ένδον» είναι στο μέσον. Εμείς 
δεν έχουμε τις πάμπες της Αργεντι-
νής ή τις ζούγκλες της Βραζιλίας. 
Εμείς δεν έχουμε ενδοχώρα με την 
έννοια που της αποδίδεται εσχά-
τως ευφάνταστα, αλλά λανθασμένα. 
Όλη η χώρα είναι μια παραλία δα-
ντελλωτή, εκτεταμένη και υπέροχη. 
Από παντού φαίνεται η θάλασσα. 

Το Ναύπλιο δεν υπάρχει ενδοχώρα για να 
το περικλείσει. Είναι μια παραλία, για την 
ακρίβεια μια τουριστική πλαζ. Αποτυχημέ-
νη η λογοπλασία για… αναβάθμιση! Σημα-
σιολογική παρεξήγηση.
Ναυαγός: Σύνθετη λέξη από το «ναυς + 
άγνυμι» = σπάζω, θραύω, τσακίζω. Είναι 
αυτός του οποίου έσπασε, εθραύσθη, τσακί-
στηκε τo καράβι πάνω στα βράχια από την 
τρικυμία. Δεν σπάζει μόνος του την βάρκα 
του. Τρελλός είναι; Εκτός ….αν έχει ανομο-
λόγητους σκοπούς. 
Τον Οδυσσέα τον πολεμούσε ο Ποσειδώνας. 
Βγήκε «ναυαγός» σε μιαν άγνωστη ακτή. 
Γυμνός, χωρίς χαρτιά, ούτε καν το… κινητό 
του. Έπεισε όμως τούς Φαίακες για την ταυ-
τότητά του. Αδέλφια Μικρασιάτες, ως Έλ-
ληνες χριστιανοί πρόσφυγες, καταφεύγατε 
στην χριστιανική Ελλάδα, όπου δεν τύχατε 
και της καλλίτερης υποδοχής. Αν και μας 
ευεργετήσατε, δυσκολευτήκατε πολύ. Δεν 
είναι το ίδιο. Δεν συγκρίνονται ανόμοια 
πράγματα. «Αγαπάτε καταλλήλους». Χρειά-
ζεται διόρθωση η Θεία ρήση! Κι εδώ σημα-
σιολογική παρεξήγηση.
Σύμβολο: Σύνθετη λέξη από το συν και το 
βάλλω. Τοποθετώ μαζί διάφορα όχι αντικεί-
μενα, αλλά έννοιες, ιδέες τις οποίες πιστεύ-
ουμε και σεβόμαστε. Ιδέες που υπάρχουν 

παντού. Σε σχολεία, σωματεία, αθλητικές 
ομάδες, στα Συντάγματα (στρατό). Παντού 
υπάρχουν αισθήματα, σκέψεις, «πιστεύω» 
που ενσαρκώνονται σε κάτι ορατό, κατανο-
ητό και σεβαστό. Είναι τα λάβαρα, ο σταυ-
ρός ή ό,τι άλλο, οι σημαίες. Τα βλέπουμε 
στα αγωνίσματα όταν βραβεύονται οι πρω-
ταθλητές και δακρυσμένοι ψιθυρίζουν τον 
Εθνικό τους ύμνο. Τότε μόνον θα καμαρώ-
νουμε;
Όταν απελευθερωθήκαμε βγήκαν οι Ση-
μαίες από τα βάθη που τις είχαμε κρύψει. 
Σ’ όλα τα μπαλκόνια υψώθηκαν στον ιστό 
τους οι σημαίες. Με δάκρυα στα μάτια. Συμ-
βόλιζαν την ηρωική, ματωμένη, ελεύθερη 
πια πατρίδα. Στην πρώτη παρέλαση της 
28ης Οκτωβρίου 1944 η συγκίνηση ήταν 
γενική. Κλαίγαμε μικροί, μεγάλοι. 
Όταν οι Γερμανοί κατέβασαν από τον Ιερό 
Βράχο της Ακροπόλεως την Ελληνική Ση-
μαία, για να ανεβάσουν την δική τους, έδω-
σαν την δική μας στον στρατιώτη-φρουρό 
της. Αυτός την πήρε, την τύλιξε και απομα-
κρύνθηκε. Φθάνοντας στην  άκρη του γκρε-
μού κρατώντας την αγκαλιά, «ηρωικός και 
πένθιμος» πέφτει από ψηλά. Δεν διεσώθη 
το όνομά του;1 Είναι θρύλος; Αλλά ακόμα 
και ως θρύλος, αυτή η κίνηση είναι συγκλο-
1  Κ.Κουκίδης;

νιστική. Μετά από λίγο καιρό κάποια άλλα 
Ελληνόπουλα2 εξαφάνισαν τον αγκυλωτό 
σταυρό, το σύμβολο του κατακτητή, από την 
Ακρόπολη. Γεγονός που δεν συνέβη πουθε-
νά αλλού στην σκλαβωμένη ανθρωπότητα.
Δεν μπορεί η Γαλανόλευκη να σημαίνει 
κάτι άλλο τώρα. Να μην σημαίνει τίποτα! 
Ακόμα και αν έχουμε παρεξηγηθεί τα τε-
λευταία χρόνια, η λέξη Σημαία σημαίνει το 
σημαίνον και το σημαινόμενον. Που είναι ο 
γενικός σημαιοστολισμός; Πρέπει να είναι 
ψηλά στον ιστό της, να ανεμίζει και να μας 
περιμένει να ανεβούμε, ακόμα και αν έχου-
με πέσει χαμηλά. 
«Και μην έχοντας άλλο σκαλί 
Να κατρακυλήσεις στου Κακού την σκάλα, 
θα αισθανθείς να σου φυτρώνουν, ώ χαρά, 
Τα φτερά, τα φτερά τα πρωτινά σου τα με-
γάλα,3 
λέει ο Παλαμάς στην Ελλάδα μετά το 18974. 
Γιατί την Ελλάδα την εκφράζει ιδεατά και 
οπτικά το σύμβολό της, η Σημαία.

*Η Φωτεινή Αργείτου – Τζαμαλούκα είναι 
Φιλόλογος

2  Γλέζος – Σάντας.
3   Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου
4   Η ατυχής ήττα.

Για ένα Εθνικό Green Project 10 δισ. ευρώ
του Γιάννη Μανιάτη*
Η Ελλάδα δαπανά κάθε χρόνο για κα-
τανάλωση πετρελαίου και φυσικού αε-
ρίου, 5.5δις€. Συγκλονιστικό ποσό, που 
όλο πληρώνεται εκτός Ελλάδας, σε τρί-
τες προμηθεύτριες χώρες, αφού η χώρα 
είναι κατά 100% εξαρτημένη από εισα-
γωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Ταυτόχρονα, επειδή είμαστε η πιο σπά-
ταλη ενεργειακά χώρα της ΕΕ, μπορούμε 
να εξοικονομήσουμε το 25% της ενεργει-
ακής δαπάνης, αν λάβουμε κατάλληλα 
μέτρα εξοικονόμησης τόσο στο δημόσιο, 
όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ιδιαίτερα 
στις κατοικίες. Αυτό σημαίνει εξοικονό-
μηση έως και 1.5δις€ κάθε χρόνο στην 
εθνική οικονομία (δαπάνες δημοσίου, 
νοικοκυριών κι επιχειρήσεων).
Ο πλανήτης και ασφαλώς η Ελλάδα, δεν 
έχουν την πολυτέλεια να σπαταλούν 
ενέργεια, όταν η φθηνότερη μορφή 
ενέργειας είναι εκείνη που δεν κατα-
ναλώνεται.  Η εξοικονόμηση ενέργειας 
λοιπόν, αποτελεί ένα από τα τρία βασικά 
όπλα της ανθρωπότητας για την αντιμε-
τώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.
Το επιχείρημα αυτό στηρίζεται σε επι-
στημονικά στοιχεία:
1. Η εφαρμογή των οικονομικά αποδο-
τικών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας 
μπορεί να αυξήσει το Ακαθάριστο Εγχώ-
ριο Προϊόν κατά  4% έως το 2030.
2. Η πραγματοποίηση δαπανών στον 
τομέα της ενεργειακής απόδοσης μπο-
ρεί να αυξήσει τον αριθμό των νέων θέ-
σεων εργασίας κατά 20%, βελτιώνοντας 
συγχρόνως το ΑΕΠ.
3. Μια επένδυση   για την υλοποίηση 
σταθμού παραγωγής ενέργειας με καύ-
ση άνθρακα μπορεί να δημιουργήσει 
περίπου 20.000 θέσεις εργασίας. Ανά-

λογες δαπάνες σε ενεργειακά αποδοτι-
κές συσκευές και κτίρια, είναι δυνατό 
να δημιουργήσουν  πάνω από 100.000 
θέσεις εργασίας .
4. Μέχρι  το 2035, η  μείωση των συ-
νολικών εθνικών δαπανών για την 
ενέργεια κατά € 20 δις θα οδηγούσε στη 
δημιουργία 200.000 θέσεων εργασίας.
5. Για κάθε 1.000.000€ επένδυσης σε 
εξοικονόμηση ενέργειας, δημιουργού-
νται 30-40 θέσεις εργασίας. Ο τομέας 
αυτός είναι ο πρώτος τομέας της οικο-
νομίας, που δημιουργεί το μεγαλύτερο 
αριθμό θέσεων εργασίας, σε σχέση με 
οποιονδήποτε άλλο τομέα της οικονομί-
ας.
Ο τομέας των κτιρίων (κατοικίες, γρα-
φεία, καταστήματα, λοιπά κτίρια), κατα-
λαμβάνει περίπου το 40% της τελικής 
ενεργειακής κατανάλωσης και ευθύνε-
ται για το 36% των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.
Εξάλλου, είναι γνωστό ότι και μόνο η 
εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε 
κατοικίες, μπορεί να μειώσει κατά έως 
15-20% την ηλεκτρική κατανάλωση. 
Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα 3 δισεκα-
τομμύρια PCs και τα 30 εκατομμύρια 
Servers, καταναλώνουν το 2.5% του 
παραγόμενου ηλεκτρισμού. Η Πράσινη 
Πληροφορική  (Green Computing or 
Green ICT) είναι ο όρος που περιγράφει 
την υιοθέτηση ολοκληρωμένης πολιτι-
κής για τη διασφάλιση της μείωσης του 
«ενεργειακού και περιβαλλοντικού απο-
τυπώματος» επιχειρήσεων, οργανισμών 
και κρατών στο φυσικό περιβάλλον,  
μέσα από τη λειτουργία των Τεχνολο-
γιών Πληροφορίας κι Επικοινωνιών. Το 
2025, εκτιμάται ότι τα 50 δις συνδεδεμέ-
νων συσκευών του Internet of Things, 

θα καταναλώνει το 14% της παγκόσμιας 
παραγωγής ηλεκτρισμού. Η «Έξυπνη» 
εξοικονόμηση, δηλ. η αξιοποίηση των 
επιτευγμάτων της 4ης Βιομηχανικής 
Επανάστασης, μειώνει κατά 16.5% τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
(GHG emissions), με παγκόσμια εξοι-
κονόμηση ενεργειακού κόστους ύψους 
$1.9τρις. Γενικά, η έξυπνη αποδοτικότη-
τα, εξοικονομεί 20πλάσια ενέργεια από 
αυτήν που καταναλώνει.
Οι ευρωπαϊκοί στόχοι έχουν θέσει ως 
ορόσημο το κτιριακό απόθεμα να είναι 
μηδενικών ρύπων, μέχρι το 2050. Οι 
ευρωπαϊκοί στόχοι αποκτούν τεράστια 
σπουδαιότητα, σε μια χώρα όπως η 
Ελλάδα, με 8.000.000.000 κτίρια και 
διαμερίσματα, το 85% το οποίων είναι 
ενεργειακά αθωράκιστα και χρίζουν 
ριζικής ανακαίνισης. Η σπουδαιότητα 
της δράσης αυτής γίνεται ακόμη με-
γαλύτερη, αν λάβουμε υπ’ όψη μας 
τη σημαντική προοπτική ενός τέτοιου 
προγράμματος, «Πράσινης Οικοδομής», 
στην εγχώρια βιομηχανία και στην απα-
σχολησιμότητα. Ένα πρόγραμμα που σε 
βάθος 10ετίας μπορεί να συνεισφέρει 
10δις€ στο χειμαζόμενο κλάδο της οικο-
δομής. Αυτό θα αποτελούσε μια πραγ-
ματικά προοδευτική, μεταρρυθμιστική 
αναπτυξιακή επιλογή.
Η δική μας εμπειρία του «ΕΞΟΙΚΟΝΟ-
ΜΩ ΚΑΤ´ ΟΙΚΟΝ Ι» (2012-2014), με την 
υλοποιημένη επένδυση των 500εκατ€, 
την ενεργειακή θωράκιση των 40.000 
κατοικιών, τη δημιουργία των 12.000 
θέσεων εργασίας και την κατά 75% 
προμήθεια πρώτων υλών από ελληνι-
κές βιομηχανίες, πρόγραμμα το οποίο 
αξιολογήθηκε ως το 2ο καλύτερο της 
ΕΕ (από το Joint Research Center - JRC/

EU), μας επιτρέπει να θέσουμε εξαιρετι-
κά φιλόδοξους στόχους. Πολύ περισσό-
τερο, που η πρόσφατη επαναπροκήρυξη 
του προγράμματος, μετά από 4,5 χρόνια 
καθυστέρησης, με ουσιαστικά τις ίδιες 
αρχικές πετυχημένες προδιαγραφές 
του 2012-14, προκάλεσε πανελλήνιο 
ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να απορ-
ροφούνται όλοι οι διαθέσιμοι πόροι των 
Περιφερειακών προγραμμάτων, μέσα σε 
διάστημα 2-3 ωρών!!
Η ενεργειακή φτώχεια χτυπά πάνω από 
50.000.000 πολίτες της ΕΕ. Στη χώρα 
μας ξεπερνά τις 700.000 οικογένειες. Το 
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο - Κ.Ο.Τ., 
που νομοθετήσαμε το 2011, αποτελεί ση-
μαντικό εργαλείο στήριξης των νοικοκυ-
ριών σε διακινδύνευση από ενεργειακή 
φτώχεια. Ταυτόχρονα, η διάθεση στους 
κατοίκους των ορεινών χωριών, του 3% 
του κύκλου εργασιών των αιολικών πάρ-
κων, που νομοθετήσαμε το 2013, στηρί-
ζει οικονομικά τις 50.000 οικογένειες 
των ορεινών αυτών περιοχών. 
Έχω προτείνει από το 2017, την αφαί-
ρεση από το φόρο, του 50% της δαπά-
νης για ενεργειακή αναβάθμιση κάθε 
κτιρίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της χώρας 
δεν μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο με 
επιδοτήσεις από τα ευρωπαϊκά χρημα-
τοδοτικά εργαλεία, τα οποία ασφαλώς 
πρέπει να αξιοποιηθούν στο μέγιστο 
βαθμό (ΣΕΣ, JUNCKER, JESSICA, κά). 
Απαιτείται ισχυρό φορολογικό κίνητρο 
για μια οικοδομική αγορά, που είτε δεν 
υπάρχει, είτε όταν υπάρχει, λειτουργεί 
ως μαύρη οικονομία με μηδενικά δημό-
σια έσοδα. Μάλιστα, η μείωση του φό-
ρου κατά το 50% της ενεργειακής δα-
πάνης, θα χρησιμοποιείται μόνο για την 

εκπλήρωση των φορολογικών υποχρε-
ώσεων του πολίτη για τα επόμενα τρία 
χρόνια. Στόχος, η ενεργειακή αναβάθ-
μιση τουλάχιστον του 10% των κτιρίων 
(400.000), μέχρι το 2030.
Τέλος, για τα δημόσια κτίρια, είναι χα-
ρακτηριστική η περίπτωση των άνω 
των 300 Νοσοκομείων και Κέντρων 
Υγείας της χώρας, που η ετήσια ενερ-
γειακή δαπάνη τους είναι της τάξης 
των 200.000.000€ και τα οποία, με τις 
αναγκαίες παρεμβάσεις της τάξης των 
500.000.000€, μπορούν να μειώνουν 
κάθε χρόνο τις ενεργειακές τους δαπάνες 
κατά περίπου 40-50.000.000€.  Συνολι-
κά, στα 115.000 δημόσια κτίρια, με ετή-
σια κατανάλωση 3.3 εκατ. τόννους ισο-
δύναμου πετρελαίου (Mtoe), μέσα από 
τα «Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Από-
δοσης - ΣΔΕΑ» και τους Ενεργειακούς 
Υπευθύνους, μπορεί να υπάρξει κάθε 
χρόνο εξοικονόμηση δαπανών ενέργειας 
300.000.000€, με αρχικό κόστος εγκατά-
στασης συστημάτων 500.000.000€.
Η εξοικονόμηση ενέργειας κατά συ-
νέπεια, συνιστά το εθνικό Green New 
Deal, με δράσεις ύψους 10δις€, δημι-
ουργία 100.000 θέσεων εργασίας, τη 
δεκαετία 2020-2030. Απαιτούνται έξυ-
πνες και τολμηρές αποφάσεις, αν πραγ-
ματικά θέλουμε να γίνουμε πρωταγωνι-
στές στον πόλεμο κατά της Κλιματικής 
Αλλαγής, με αξιοποίηση της Τεχνολογι-
κής Επανάστασης και προοδευτικό πρό-
σημο,  με δράσεις δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης, στην κατεύθυνση δια-
μόρφωσης του νέου μοντέλου Κυκλικής 
Οικονομίας μηδενικού περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος.

*Ο Γιάννης Μανιάτης είναι καθηγητής, 
πρώην υπουργός



2019 17
ΠΕΜΠΤΗ
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

6ο- Μια απειλητική επιστολή

-Επειδή γνωρίζουμε πως η εταιρεία του 
μακαρίτη Μαντσίνι ήταν στο στόχαστρο 
κάποιων οικολογούντων, λόγω της επέν-
δυσης που ετοίμαζε στην Καραθώνα, είχα-
τε κάποια πληροφόρηση για τυχόν απει-
λές προς το πρόσωπό του;
- Φυσικά. Την μια περίπτωση μού την 
είχε εκμυστηρευτεί ο ίδιος, μια φορά που 
καθόμαστε τις προάλλες στο GB Corner, 
στη Μεγάλη Βρετάνια, και υπήρξε και 
μία απειλητική επιστολή που έφτασε στην 
πρεσβεία τον Ιούλιο, εφέτος.
-Σας ακούω.
Ο Γραμματέας κτύπησε, εν τω μεταξύ, την 
πόρτα, φέρνοντας τον καφέ και ένα μπου-
κάλι κρύο νερό.
-Η προσωπική μαρτυρία του Έτορε είχε 
να κάνει με προσεγγίσεις που είχε δεχθεί 
κατά καιρούς, από ανταγωνιστικό Όμιλο 
της Vacanze Stilistiche Universali, μέσω 
δημοτικού συμβούλου του Δήμου Ναυπλι-
έων. Ο συγκεκριμένος, του είχε πετάξει κατ’ 
επανάληψη φαινομενικά αθώες σπόντες, 
που είχαν να κάνουν με το μέγεθος του 
πρότζεκτ που είχε αναλάβει η VSU στην 
Καραθώνα, για το αν θα μπορούσε μόνη 
της και σε… εχθρικό περιβάλλον να το ολο-
κληρώσει, αν φοβόταν τις καθυστερήσεις 
των απαραίτητων αδειοδοτήσεων, ακόμα 
και αν είχε δεχθεί ενοχλήσεις η απειλές… 
Καταλαβαίνετε.
-Καταλαβαίνω πως είναι μια τεράστια 
επένδυση όπου παίζονται πολλά…
-Έτσι, ακριβώς. Και είναι πολλοί όσοι ή δεν 
θέλουν να γίνει ή δεν θέλουν να γίνει από 
την συγκεκριμένη εταιρεία γιατί θέλουν να 
έχουν τον πρώτο λόγο αυτοί.
-Η απειλητική επιστολή τι έλεγε; Δεν είχα-
με κάποια υπηρεσιακή ενημέρωση πάνω 
στο θέμα.
-Δεν δώσαμε τότε σημασία, γιατί θεωρήσα-

με πως στάλθηκε από κάποιον γραφικό η 
σαλεμένο οικολόγο. Όμως τώρα, φοβούμαι 
πως μπορεί να κάναμε και λάθος…
-Ποιος ξέρει; Την κρατήσατε;
-Ναι, και την έχω μαζί μου.
Ο επισκέπτης άνοιξε τον χαρτοφύλακα που 
είχε μαζί του και έβγαλε έναν φάκελο, που 
τον έτεινε προς τον Διοικητή.
-Αυτή είναι.
Η επιστολή έγραφε:
«Αν νομίζετε πως έτσι εύκολα και απλά 
μπορείτε να καταπατήσετε και να κατα-
στρέψετε την Καραθώνα είσαστε γελασμέ-
νοι! Νομίζετε πως με το χρήμα μπορείτε να 
αγοράσετε τα πάντα, να τσιμεντοποιήσετε 
την περιοχή και να την αποκλείσετε από 
τον λαό; Ακόμα δεν έχετε καταλάβει τίποτα. 
Αλλά πολύ γρήγορα θα καταλάβετε πολλά.
Κάτω τα χέρια από την Καραθώνα – Η Κα-
ραθώνα ανήκει στο λαό!
Λαϊκή Δύναμη»
Ο Αστυνόμος σχολίασε:
-Μπορεί να είναι κάτι, μπορεί να μην είναι 
και τίποτε. Μετά, όμως, από το φόνο πρέπει 
να εξετάσουμε τα πάντα. Το κρατάω.
-Γι’ αυτό σας το έφερα. Έχω αντίγραφο, έτσι 
κι αλλιώς.
Η συνάντηση έληξε με την ανταλλαγή τη-
λεφώνων και με την αλληλοδέσμευση πως 
θα υπάρχει συνεχής επαφή και ενημέρω-
ση.
Με το που έφυγε ο Ιταλός, ο Αστυνόμος 
σχημάτισε τον αριθμό του εγκληματολό-
γου, που είχε μεν φύγει για φαγητό αλλά 
περίμενε να ενημερωθεί για τα νεότερα:
-Έχουμε κάποια στοιχεία. Ένας δημοτικός 
σύμβουλος που ενεργεί ως εκπρόσωπος 
ανταγωνιστικής εταιρείας και μια απειλη-
τική επιστολή που είχε σταλεί στην Ιταλική 
πρεσβεία.
-Στην παραλία είμαι, στο «Τελωνείο», και 
τρώω. Σε είκοσι λεπτά θα είμαι εκεί.
-Έλα να στα πω, να πάω κι εγώ για φαγητό 
γιατί είμαι με ένα τοστ απ’ το πρωί. 

(συνεχίζεται) 

Τα πρόσωπα που παίρνουν μέρος στην υπόθεση εί-
ναι απολύτως φανταστικά (όπως και όλη η ιστορία), 
σε αντιδιαστολή με πραγματικούς τόπους και κατα-
στήματα που αναφέρονται στο μυθιστόρημα.

Κείμενα του Γ. Μουσταΐρα δημοσιεύονται και στο 
rebetaskeri.blogspot.com

λογοτεχνία & ποίηση

Το δίχτυ

Διάλογος

- Θυμάσαι στα παιδικά μας χρόνια τους ακρο-

βάτες;

- Ναι.

- Έτσι μοιάζει η ζωή μου…

- Και εγώ που υπάρχω;

- Είσαι η ισορροπία στην σκέψη ΜΟΥ…

Το δίχτυ μου όταν πέφτω !!

- Σπύρος Δ. Κατσίγιαννης - 

Παλιά φωτογραφία 

Κοιτάζω πάλι την παλιά φωτογραφία

αυτήν που είσαι σκεπτικός μέσα στο 
μπαρ

Κοιτάς μ’ ορθάνοιχτα τα πράσινα σου 
μάτια

όμως προσέχω πως καθόλου δεν 
γελάς

Κόκκινη μπλούζα λάμψη δίνει στη 
μορφή σου

μοιάζεις να είσαι ό,τι πιο όμορφο έχω 
δει

Φαντάζεις έργο κάποιου ξακουστού 
ζωγράφου

όπου εμπνεύστηκε άγγελο πάνω στη 
γη

Σε μαρτυρούν αυτά τα όμορφα σου 
χέρια

μοιάζουν μ’ αγγέλου και δεν είναι 
ανθρώπινα

Ό,τι αγγίζουν γίνεται παραμυθένιο

καλοσυνάτος είσαι με χρυσή καρδιά

Έτσι σ’ αγάπησα κι εγώ

είδα πιο μέσα απ’ το απέξω που 
προβάλλεις

αψεγάδιαστα

Μέσα σ’ αυτό το γυμνασμένο σου το 
σώμα

κρύβεις αθώα σαν μικρού παιδιού 
καρδιά

Για μένα είσαι όνειρο αληθινό

άπιαστο αλλά απ’ όλα πιο μεγάλο

Νύχτα και μέρα κάνω για σένα έναν 
σταυρό

να μ’ αγαπήσεις τον θεό παρακαλάω

Πίστεψε ότι έχω συναισθήματα 
μεγάλα, αγνά και

όμορφα

και στιγμή δεν σε ξεχνώ

Φτάνω στην τρέλα μα αξίζει αυτός ο 
κόπος

αρκεί να είσαι εσύ καλά που αγαπώ

 

Νανά Μπροδήμα, ποιητική 
συλλογή "Στη δίνη του έρωτα" 

Εκδόσεις Όστρια, Φεβρουάριος 
2014

Φυλακή του πενταγράμμου 

Μου λες να βγω απ΄ τη φυλακή

τον ήλιο να κοιτάξω

σε μια μικρή αυλή

στη μέρα να γελάσω

Μου λες να βγω απ΄ τη φυλακή

να δω καινούρια μέρη

τα όμορφα να κυνηγώ

να πιάσω τη ζωή απ΄ το χέρι

Μα η δική μου φυλακή

δεν έχει παραβάτες

μονάχα κλόουν και τρελούς

που ψάχνουν της ζωής τους χάρτες

Μα η δική μου φυλακή

δεν έχει παραβάτες

μονάχα τετράστιχα πικρά

που ακροβατούν στου ονείρου τις ράγες

Γιώργος Μώρος
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Η Ιστορία του ποδοσφαίρου
Μέρος Γ  

Τ ο Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμ-
βούλιο έχει καθορίσει 17 κα-
νόνες, που είναι γνωστοί ως 

Κανόνες Παιχνιδιού και δημοσιεύ-
ονται από τη FIFA. Κάθε κανόνας 
περιγράφει προδιαγραφές ή ορίζει 
κατευθυντήριες γραμμές. Οι ίδιοι κα-
νόνες εφαρμόζονται σε όλα τα επί-
πεδα αγώνων, αν και επιτρέπονται 
ορισμένες τροποποιήσεις για ομάδες 
παίδων, παλαιμάχων, γυναικών και 
ατόμων με ειδικές αδυναμίες. Οι κα-
νόνες είναι συχνά διατυπωμένοι με 
γενικό τρόπο, επιτρέποντας έτσι την 
ευελιξία στην εφαρμογή τους ανάλο-
γα με τη φύση του παιχνιδιού. Εκτός 
από τους 17 κανόνες, πολλές από τις 
αποφάσεις και οδηγίες του Διεθνούς 
Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου συμβάλ-
λουν στη ρύθμιση του αθλήματος.
Κανόνας 1: Ο Αγωνιστικός χώρος
Κανόνας 2: Η Μπάλα
Κανόνας 3: Ο αριθμός των ποδοσφαιρι-
στών
Κανόνας 4: Εξοπλισμός ποδοσφαιριστή
Κανόνας 5: Ο διαιτητής
Κανόνας 6: Οι βοηθοί διαιτητές
Κανόνας 7: Διάρκεια του αγώνα
Κανόνας 8: Έναρξη και επανέναρξη του 
παιχνιδιού
Κανόνας 9: Η μπάλα εντός και εκτός παι-
χνιδιού
Κανόνας 10: Μέθοδος επίτευξης τέρματος
Κανόνας 11: Παίκτης εκτός παιχνιδιού 
(Οφσάιντ)
Κανόνας 12: Παραβάσεις και ανάρμοστη 
συμπεριφορά (Φάουλ)
Κανόνας 13: Ελεύθερο λάκτισμα (άμεσο 
και έμμεσο)
Κανόνας 14: Πέναλτι (ποδόσφαιρο)
Κανόνας 15: Επαναφορά από την πλάγια 
γραμμή (Πλάγιο άουτ)
Κανόνας 16: Από τέρματος λάκτισμα 
(Άουτ)
Κανόνας 17: Το γωνιαίο λάκτισμα (Κόρ-
νερ)

Η μπάλα
Σύμφωνα με τους Κανόνες Παιχνιδιού, η 
μπάλα πρέπει να έχει σφαιρικό σχήμα, να 
είναι κατασκευασμένη από δέρμα ή άλλο 
κατάλληλο υλικό και να έχει περιφέρεια το 
πολύ 70 εκατοστά και το λιγότερο 28 εκα-
τοστά. Το βάρος της πρέπει να μην ξεπερνά 
τα 450 γραμμάρια και να μην είναι λιγό-
τερο από 410 γραμμάρια κατά την έναρξη 

του αγώνα. Επιπρόσθετα, η πίεση στο εσω-
τερικό της μπάλας στο επίπεδο της θάλασ-
σας πρέπει να είναι 0,6 με 1,1 ατμόσφαιρες.
Αν κατά τη διάρκεια του αγώνα η μπάλα 
σκάσει ή καταστεί αντικανονική, ο αγώνας 
διακόπτεται και ξαναρχίζει με τη νέα μπά-
λα να τοποθετείται στο σημείο που η αρχι-
κή μπάλα κατέστη ελαττωματική, εκτός αν 
το παιχνίδι διακόπηκε μέσα στην περιοχή 
τέρματος, περίπτωση κατά την οποία ο δι-
αιτητής αφήνει τη νέα μπάλα να πέσει στη 
γραμμή της περιοχής του τέρματος που 
είναι παράλληλη με τη γραμμή τέρματος 
στο πλησιέστερο σημείο όπου βρισκόταν η 
αρχική μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι 
(«ελεύθερο του διαιτητή»).
Εάν η μπάλα σκάσει ή καταστεί αντικανο-
νική κατά τη διάρκεια ενός λακτίσματος 
πέναλτι ή ενός λακτίσματος από το σημείο 
πέναλτι καθώς κινείται εμπρός και πριν 
ακουμπήσει κάποιον παίκτη ή το δοκάρι 
ή το τέρμα, το λάκτισμα επαναλαμβάνεται. 
Αν η μπάλα σκάσει ή καταστεί αντικανονι-
κή σε διακοπή του αγώνα, σε εναρκτήριο 
λάκτισμα, από τέρματος λάκτισμα, γωνιακό 
λάκτισμα (κόρνερ), ελεύθερο λάκτισμα, λά-
κτισμα πέναλτι ή επαναφορά της μπάλας 
από τα πλάγια, ο αγώνας ξαναρχίζει ανά-
λογα με την περίπτωση.
Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της μπάλας κατά 
τη διάρκεια του αγώνα χωρίς την έγκριση 
του διαιτητή.

Ο αριθμός των ποδοσφαιριστών
Κάθε ομάδα αγωνίζεται κατ' ανώτατο όριο 
με έντεκα ποδοσφαιριστές, ένας από τους 
οποίους πρέπει να αγωνίζεται στη θέση 
του τερματοφύλακα. Οι ομάδες διαθέτουν 
επίσης αναπληρωματικούς παίκτες για να 

αντικαταστήσουν παίκτες που αγωνίζονται, 
όταν παραστεί ανάγκη κατά τη διάρκεια 
του παιχνιδιού. Ο μέγιστος αριθμός αλλα-
γών που επιτρέπονται στα περισσότερα δι-
εθνή και τοπικά πρωταθλήματα είναι τρεις 
για κάθε ομάδα. Σε άλλες διοργανώσεις ή 
σε φιλικά παιχνίδια ο αριθμός αυτός μπο-
ρεί να διαφέρει. Συνήθεις λόγοι για αλλαγή 
ενός ποδοσφαιριστή είναι ο τραυματισμός, 
η κούραση, η αναποτελεσματικότητα, η 
αλλαγή στην τακτική της ομάδας ή, όταν 
το αποτέλεσμα είναι ευνοϊκό για την ομά-
δα προς το τέλος του παιχνιδιού, η επι-
θυμία να κερδηθεί χρόνος ή να δοθεί η 
ευκαιρία σε αναπληρωματικούς παίκτες 
να αγωνιστούν. Στα παιχνίδια ενηλίκων, ο 
ποδοσφαιριστής που έχει αντικατασταθεί 
συνήθως δεν μπορεί να λάβει περαιτέρω 
μέρος στο παιχνίδι. Οι κανόνες της διορ-
γάνωσης μπορεί να καθορίζουν ελάχιστο 
αριθμό ποδοσφαιριστών που μπορεί να 
θεωρηθούν ομάδα, συνήθως επτά. Το Διε-

θνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο συνιστά ότι 
ένας αγώνας δεν θα πρέπει να συνεχιστεί, 
εάν υπάρχουν λιγότεροι από επτά παίκτες 
σε τουλάχιστον μία από τις δύο ομάδες. Η 
απόφαση για τους βαθμούς σε παιχνίδια 
που έχουν διακοπεί για τον πιο πάνω λόγο 
επαφίεται στις αρμόδιες ποδοσφαιρικές 
ομοσπονδίες.

Εξοπλισμός ποδοσφαιριστή
Οι Κανόνες Παιχνιδιού καθορίζουν τον βα-
σικό εξοπλισμό που πρέπει να φέρει κάθε 
ποδοσφαιριστής (Κανόνας 4: Ο Εξοπλισμός 
του Ποδοσφαιριστή) και περιλαμβάνει πέ-
ντε αντικείμενα: φανέλα ή κοντομάνικη 
φανέλα, παντελονάκι, κάλτσες, υποδήματα 
και επικαλαμίδες. Οι τερματοφύλακες επι-
τρέπεται να φοράνε μακριές φόρμες αντί 
για κοντά παντελονάκια. Οι περισσότεροι 
ποδοσφαιριστές φοράνε ποδοσφαιρικά πα-
πούτσια με καρφιά  αν και οι Κανόνες Παι-
χνιδιού δεν τα απαιτούν. Οι φανέλες πρέπει 
να έχουν μανίκια (είτε κοντά είτε μακριά) 
και ο κάθε τερματοφύλακας πρέπει να φέ-
ρει χρώματα τα οποία θα τον ξεχωρίζουν 
από τους υπόλοιπους παίκτες, τον διαιτη-
τή και τους βοηθούς διαιτητές. Κάτω από 
το παντελονάκι επιτρέπεται να φορεθούν 
εφαρμοστά εσώρουχα («κολλάν»), εφόσον 
έχουν το ίδιο χρώμα με το παντελονάκι και 
δεν είναι μακρύτερα από το γόνατο. Οι επι-
καλαμίδες πρέπει να καλύπτονται πλήρως 
από τις κάλτσες, να είναι κατασκευασμένες 
από καουτσούκ, πλαστικό ή παρόμοιο υλι-
κό και «να παρέχουν ικανοποιητικό βαθμό 
προστασίας». Τέλος, οι Κανόνες Παιχνιδιού 
απαγορεύουν τη χρήση εξοπλισμού που 
είναι επικίνδυνος για αυτόν που τον χρη-
σιμοποιεί ή κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή.

οι Κανόνες Παιχνιδιού 
απαγορεύουν 

τη χρήση εξοπλισμού 
που είναι επικίνδυνος 

για αυτόν που 
τον χρησιμοποιεί 
ή κάποιον άλλο 
ποδοσφαιριστή.



Της Δήμητρας
Τούντα,

Διαιτολόγος,
Διατροφολόγος,
www.tountadiet.gr

Εάν η εποχή της γρίπης και των κρυωμάτων πέρναγε τόσο 
γρήγορα, όσο και μία περίοδος διακοπών, τότε όλοι θα 
ήμασταν ήσυχοι. Αντιθέτως όμως οι επόμενοι μήνες απο-
τελούν μία πρόκληση για την υγείας μας. Παράλληλα με 
τον κίνδυνο που μας περιβάλλει για την πιθανή εμφάνιση 
μίας γρίπης, συχνά ακούμε ότι τα εμβόλια για την πρόλη-
ψη της είναι αναποτελεσματικά, κυρίως εάν δεν γίνουν 
αρκετά έγκαιρα. Σίγουρα οι άμεσα ενδιαφερόμενοι είναι 
αυτοί που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως οι 
υπερήλικες, αλλά και άτομα με αναπνευστικά προβλήμα-
τα, όμως σίγουρα αφορούν και όλους τους υπόλοιπους 
που δεν θα ήθελαν να χάσουν ημέρες από την εργασίας 
τους, το σχολείο τους ή απλά να ταλαιπωρηθούν για κά-
ποιο διάστημα. Ευτυχώς, υπάρχουν τρόποι να αποφύγου-
με ή έστω να ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανότητες εμφά-
νισης μίας γρίπης. Σε αυτή την μάχη, τα σημαντικότερα 
όπλα μας είναι η κατάλληλη διατροφή και η αύξηση της 
σωματικής δραστηριότητας.
Ένας καλοθρεμμένος οργανισμός σημαίνει ένα ισχυρό 
ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο αποτελεί και την ασπί-
δα μας απέναντι στην γρίπη. Πρώτος και σημαντικότερος 
παράγοντας που επηρεάζει την ανοσοποιητική δραστηρι-
ότητα είναι η ενεργειακή πρόσληψη. Άτομα που βρίσκο-
νται σε υποθρεψία, όπως αυτά που ακολουθούν διαιτολό-
για πολύ χαμηλής θερμιδικής αξίας (<1100 θερμίδες) με 
σκοπό το αδυνάτισμα , παρουσιάζουν αυξημένες πιθα-
νότητες εμφάνισης ιώσεων και γρίπης. Αυτός λοιπόν είναι 
ένας καλός λόγος για να αποφύγουν πιθανές ταλαιπωρίες, 
αλλά και να εκλογικευτούν διατροφικά, επιλέγοντας ένα 
ελαφρά υποθερμιδικό πρόγραμμα σε συνεργασία με ειδι-
κό διαιτολόγο, το οποίο θα τους παρέχει το επίπεδο των 
θερμίδων που είναι απαραίτητο για την διασφάλιση της 
υγείας τους. Στην απέναντι όχθη βρίσκονται άτομα παχύ-
σαρκα με πολύ υψηλή θερμιδική πρόσληψη. Η παχυσαρ-
κία έχει συσχετισθεί με αυξημένο ρυθμό εμφάνισης γρί-
πης και ιώσεων Και αυτή η διατροφική κατάσταση δυσχε-
ραίνει την λειτουργία του ανοσοποιητικού τους συστήμα-
τος με αποτέλεσμα να τους κάνει ευάλωτους σε ιώσεις. Το 
ποσό του προσλαμβανόμενου λίπους επίσης φαίνεται να 
σχετίζεται με την εμφάνιση γρίπης. Διαιτολόγια με υψηλή 
περιεκτικότητα σε λίπος καταπιέζουν την ανοσοποιητική 
δραστηριότητα, αυξάνοντας τον κίνδυνο. Η μείωση του 
προσλαμβανόμενου λίπους βελτιώνει την δραστηριότη-
τα του ανοσοποιητικού, αυξάνοντας την δραστηριότητα 
των φαγοκυττάρων, δηλαδή των λευκοκυττάρων που κα-
ταστρέφουν τα βακτήρια «εισβολείς».Δεν είναι όμως μόνο 
το ποσό που παίζει ρόλο, αλλά και το είδος των λιπαρών 
οξέων. Ιδιαίτερα ευεργετικά για την δραστηριότητα του 
ανοσοποιητικού φαίνονται να είναι τα ιχθυέλαια, τα οποία 
περιλαμβάνουν ω-3 λιπαρά οξέα και τα οποία μπορούμε 
να λαμβάνουμε από λιπαρά ψάρια, όπως οι σαρδέλες, ο 
κολιός, η πέστροφα, ο σολωμός, αλλά και από φιστίκια και 
σουσάμι και κάποια φυτικά έλαια, όπως το σησαμέλαιο.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ 

ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 

ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΔΑΓΡΕ 13 ΑΡΓΟΣ ΤΗΛ 2751026336 ΚΙΝ 6945875777 
WWW:kapetanios-therapy.gr email:kapetan3@otenet.gr 
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Του Άγγελου
Τράκα, 
Επιστημονικός 
Συνεργάτης 
του Κέντρου Ειδικών 
Θεραπειών Βασίλης 
Ν. Καπετάνιος 
και Συνεργάτες

Όπως όλοι γνωρίζουμε ο παιδικός σταθμός 

είναι μια νέα σελίδα στη ζωή του παιδιού 

αλλά και ολόκληρης της οικογένειας. Είναι 

μια πραγματικότητα και ανοίγει το δρόμο 

για νέες εμπειρίες. Υπάρχουν πολλοί παιδικοί 

σταθμοί, σταθμοί που δέχονται ακόμα και 

μωρά από 2 μηνών. Οι σταθμοί αυτοί μπορεί 

να είναι κρατικοί, μπορεί να είναι ιδιωτικοί ή 

διαφόρων οργανισμών. Το θέμα όμως είναι 

πότε πρέπει να πάρουμε την απόφαση για να 

στείλουμε ένα παιδί στον παιδικό;

Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο 

παιδικός σταθμός δεν είναι υποχρεωτικός. 

Έτσι οι γονείς είναι αυτοί που αποφασίζουν 

για το πότε και αν θα στείλουν το παιδί τους 

σε έναν παιδικό σταθμό. Τα κριτήρια της επι-

λογής αυτής είναι κυρίως πρακτικά, δηλαδή 

αν εργάζονται και οι δύο γονείς, αν δεν έχουν 

κάποιο άλλο άτομο να κρατάει το παιδί, η οι-

κονομική τους δυνατότητα. Άλλοι λόγοι για 

να κάνουν την επιλογή αυτή είναι η εκπαί-

δευση, και η κοινωνικοποίηση.

Όποια και να είναι τα κριτήρια επιλογής δεν 

υπάρχει λάθος ή σωστό για το πότε θα το 

πάμε. Όμως η όποια απόφασή μας θα πρέ-

πει να στηρίζεται από σταθερότητα ώστε να 

αποβεί καλύτερη για το παιδί. Δηλαδή δεν 

πρέπει να παλινδρομήσουμε και να γυρίσου-

με το παιδί στο σπίτι στην πρώτη δυσκολία 

που θα συναντήσει στον παιδικό σταθμό.

Αν δεν υπάρχουν αναγκαστικές συνθήκες 

(εργασία), αλλά επικρατεί η ανάγκη μόνο για 

εκπαίδευση καλό θα είναι μετά τα 2,5 να πάει 

ένα παιδί στον παιδικό σταθμό, γιατί μέχρι 

τότε το παιδί θα είναι στο σπίτι σε ασφαλές 

περιβάλλον και θα παίρνει τα ερεθίσματα 

από τους γονείς του. Πριν τα 2,5 δεν είναι 

έτοιμο σωματικά και συναισθηματικά να 

αποχωριστεί τους γονείς του, ενώ μέχρι τώρα 

το παιχνίδι με τα άλλα παιδιά του είναι κάπως 

αδιάφορο. Μετά τα 2,5 το κάθε παιδί είναι 

πιο έτοιμο, έχει καλύτερη αντίληψη και ίσως 

θελήσει και από μόνο του να ανακαλύψει και-

νούργια πράγματα. 

Κάθε παιδί είναι διαφορετικό και οι γονείς 

γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα πότε το 

παιδί τους μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαι-

τήσεις του παιδικού σταθμού. Όποτε όμως 

έρθει εκείνη η ώρα να είστε σίγουροι πως το 

παιδί σας έχει να αποκομίσει πολλά ωφέλει 

από τον παιδικό σταθμό όπως στην κοινω-

νικοποίηση, στην απομάκρυνση από τους 

γονείς, στην αυτονόμηση, στη γλωσσική 

ανάπτυξη αλλά και στην μαθηματική σκέψη.

Διατροφή και γρίπη Πότε πρέπει να πάει ένα παιδί στον 
παιδικό σταθμό

Επιμέρους θρεπτικά συστατικά που παίζουν επίσης ση-
μαντικό ρόλο στην μάχη ενάντια στις ιώσεις είναι οι βι-
ταμίνες C, E και β- καροτένιο (η πρόδρομη ουσία για τον 
σχηματισμό της βιταμίνης Α στον οργανισμό). Η επαρκής 
πρόσληψη αυτών των θρεπτικών συστατικών βοηθά 
στον αυξημένο σχηματισμό λευκοκυττάρων, αντισω-
μάτων και επαρκών επιπέδων ιντερφερόνης, μίας πρω-
τεΐνης που αποτρέπει την εισβολή και καταστροφή των 
κυττάρων του οργανισμού μας από ιούς. Διαιτολόγιο που 
περιέχει 5-6 μερίδες λαχανικών και φρούτων ημερησίως 
είναι αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες του οργανισμού 
σε βιταμίνη C και β- καροτένιο. Για την κάλυψη του ορ-
γανισμού με βιταμίνη Ε, θα πρέπει να καταναλώνονται 
καθημερινά κυρίως ελαιόλαδο και άλλα φυτικά έλαια, 
όπως το σησαμέλαιο, αλλά και δημητριακά. Τελευταίο 
αλλά πολύ σημαντικό θρεπτικό συστατικό, του οποίου η 
μη επαρκής πρόσληψη έχει συσχετισθεί σημαντικά με την 
τακτική εμφάνιση γρίπης είναι ο ψευδάργυρος, κυρίως 
σε ηλικιωμένα άτομα που συχνά παρουσιάζουν χαμηλή 
ημερήσια πρόσληψη. Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσλη-
ψη μπορεί να επιτευχθεί με τακτική κατανάλωση κρέατος 
και γαλοπούλας, αλλά και εμπλουτισμένων δημητριακών 
πρωινού, ώστε να είναι δυνατή η επαρκής παραγωγή Τ-
λεμφοκυττάρων. Το δεύτερο όπλο που έχουμε στα χέρια 
μας για την ισχυροποίηση του οργανισμού μας είναι η 
τακτική άσκηση. Αποτελέσματα ερευνών δείχνουν αρνη-
τική συσχέτιση της τακτικής σωματικής άσκησης και της 
εμφάνισης γρίπης. Όταν λέμε άσκηση φυσικά δεν εννοού-
με υποχρεωτικά την εγγραφή μας σε κάποιο γυμναστήριο 
ή την προπόνηση μας για επιδόσεις Ολυμπιακών Αγώνων. 
Αντίθετα, καθημερινό περπάτημα 20 – 30 λεπτών είναι 
αρκετό για την θωράκιση του οργανισμού μας. Σε αυτό το 
σημείο πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, αφού η 
πολύ έντονη άσκηση κυρίως σε άτομα αγύμναστα οδηγεί 
σε αντίθετα αποτελέσματα αποδυναμώνοντας τον οργα-
νισμό και το ανοσοποιητικό σύστημα. 
Μέχρι αυτό το σημείο αναφερθήκαμε σε φυσικές με-
θόδους όπως είναι η διατροφή αλλά και η άσκηση, που 
κάνουν το ανοσοποιητικό σύστημα πιο αποδοτικό. Συχνά 
όμως ακούμε ότι για να τα καταφέρουμε πρέπει απαραί-
τητα να χρησιμοποιήσουμε συμπληρώματα διατροφής, 
τα οποία θα περιέχουν τις βιταμίνες που προαναφέραμε 
και μάλιστα σε ποσότητες έως και 100 φορές μεγαλύτερες 
από τις συνιστώμενες!! Οι συστάσεις αυτές βασίζονται 
κατά κύριο λόγο σε ερευνητικά αποτελέσματα μη τεκ-
μηριωμένα. Υπάρχουν φυσικά περιπτώσεις που η χρήση 
συμπληρωμάτων διατροφής θα μπορούσαν να φανούν 
από χρήσιμα έως και απαραίτητα. Για να φτάσουμε στην 
λήψη τους όμως, θα πρέπει απαραίτητα προηγουμένως 
να έχουμε συμβουλευτεί τον ιατρό ή διαιτολόγο μας.
Συνοψίζοντας τα παραπάνω, όλοι μας θα πρέπει να ακο-
λουθούμε τους παρακάτω κανόνες :
• Να έχουμε μία ισορροπημένη διατροφή με αρκετά 

δημητριακά ολικής άλεσης, φρούτα και λαχανικά 
καθημερινά, τακτική κατανάλωση ψαριού, ελαιολά-
δου και άλλων φυτικών ελαίων. Το κρέας να υπάρχει 
στο διαιτολόγιο έως και δύο φορές ανά εβδομάδα.

• Να ασκούμαστε τουλάχιστον 3 φορές εβδομαδιαί-
ως. 

• Να πίνουμε αρκετό νερό και φυσικούς χυμούς.
• Να ξεκουραζόμαστε επαρκώς. Καθημερινός ύπνος 

7-9 ώρες είναι αρκετός για να ισχυροποιήσει το ανο-
σοποιητικό μας σύστημα.
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Airbnb, πανσιόν, ταβέρνες και καφέ έκαναν πάρτι στο 
Ναύπλιο, που επιμένει να αποτελεί ιδανικό προορισμό
Πάρτι στα ταμεία τους έκαναν το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου σπίτια Airbnb, πανσιόν, και 
καφετέριες, από τον κόσμο που βούλιαξε την πόλη, η οποία ούτως ή άλλως είναι γνωστό πως 
αποτελεί δημοφιλή προορισμό και αυτή την εποχή.
Η έκρηξη των σπιτιών που νοικιάζονται μέσω Airbnb, είχε ως αποτέλεσμα να γεμίσουν και 
γειτονιές μακριά από το κέντρο και να βλέπει κανείς κόσμο με βαλίτσες να κινείται σε περιοχές 
του Συνοικισμού, της Πρόνοιας, ψηλά στην Άργους και όπου αλλού δεν είχαν συνηθίσει να 
συναντούν εύκολα τουρίστες οι ντόπιοι.
Top όμως ήταν η Παλιά Πόλη η οποία γέμισε ασφυκτικά, κάνοντας παράλληλα εμφανή και 
τα προβλήματα που υπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως η έλλειψη πάρκινγ μοτοσικλετών 
που είχε ως αποτέλεσμα να γεμίζουν πλατείες και πεζόδρομοι με μηχανές, η έλλειψη τρό-
που μετακίνησης όσων σταθμεύουν χύμα στο λιμάνι και με μεγάλη δυσκολία κουβαλούν τα 
πράγματά τους στο σημείο διαμονής, αλλά και θέματα προετοιμασίας σε καταστήματα που δεν 
μπορούσαν να εξυπηρετήσουν μαζικά τόσο πολύ κόσμο.
Οι ντόπιοι φυσικά γνωρίζοντας τα «κατατόπια» ήξεραν να «επιβιώσουν» μέσα στην πολυκο-

σμία ή εν τέλει να αποδράσουν για πιο ήσυχα μέρη.
Όπως και νάχει το Ναύπλιο αποτελεί ιδανικό προορισμό για κάθε εποχή του χρόνου και βρί-
σκεται στην κορυφή των προτιμήσεων, καθώς η φυσική του ομορφιά, η ιστορία του, η φήμη 
του ως ερωτική πόλη, η γαλήνη που προσφέρει, η κοντινή απόσταση από την Αθήνα και 
πολλοί άλλοι παράγοντες συντείνουν στο να αποτελεί μια εύκολη επιλογή για τον Αθηναίο, 
είτε για μια ημερήσια απόδραση, είτε για ένα long weekend ακόμα και της τελευταίας στιγμής.
Με προσεγμένα παραδοσιακά ταβερνάκια, μοντέρνα καφέ και ρομαντικές προτάσεις διαμονής, 
δίνει κάθε φορά κίνητρο για να επιλεγεί ξανά και ξανά.
Κεφάτο, νεανικό, ρομαντικό, ιστορικό, χειμώνα ή καλοκαίρι το Ναύπλιο αποδεικνύεται ιδα-
νικός προορισμός. Αν μάλιστα επιλυθούν προβλήματα που έχουν να κάνουν με υποδομές σε 
πάρκινγκ, δρόμους και όλα όσα έχουν επισημανθεί κατά καιρούς, ώστε να είναι ευκολότερη 
η ζωή και των επισκεπτών και των ντόπιων στις περιόδους που πνίγεται από κόσμο η πόλη, 
όλα θα είναι καλύτερα.

(ΦΩΤΟ: Κάθε Μέρα Δήμος Ναυπλιέων)

Τουρισμός

Μέχρι και δύο νεαροί φιδαετοί παράκαμψαν το ταξίδι τους και πέταξαν στην Ακροναυπλία, για 
να δουν τι κάνει όλος αυτός ο κόσμος στο Ναύπλιο. (ΦΩΤΟ Θάνος Κομνηνός)
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μέρος Ά
12 Οκτωβρίου 1944, ύστερα από 1.264 
ημέρες σκληρής σκλαβιάς, τρομοκρατί-
ας, λεηλασιών και εκτελέσεων η ηρωική 
πρωτεύουσα της χώρας, η Αθήνα, απε-
λευθερώνεται.
Απελευθερώνεται από το ναζιστικό γερ-
μανικό στρατό κατοχής.
Ο περήφανος λαός  της, ο ηρωικός λαός 
της αναπνέει πλέον ελεύθερος. Ίσως όχι 
και για πολύ ακόμη γιατί τους Γερμανούς 
θα τους διαδεχθούν οι Άγγλοι όμως είναι 
περήφανος γιατί τρία χρόνια αγωνίστη-
κε θαρραλέα για την απελευθέρωση, με 
ήρωες και μάρτυρες.
Στις 9:45 κατεβαίνει από τον βράχο της 
Ακρόπολης η μισητή ναζιστική γερμα-
νική σημαία και ο λαός ξεχύνεται στους 
δρόμους.
Το πρόσωπο του φασισμού έχει πάντα 
την ίδια όψη. Και ίσως αυτό είναι που 
πρέπει να κρατήσουμε ζωντανό στη μνή-
μη μας. Όλες τις εποχές ίδιος είναι ο φα-
σισμός. Να θυμόμαστε τι έκαναν, να τους 
εμποδίσουμε να το ξανακάνουν.
Την περίοδο της Κατοχής στην Ελλάδα, 
τη χώρα μοίρασαν στα τρία οι Γερμανοί, 
οι Ιταλοί και οι Βούλγαροι. Και οι τρεις 
στρατοί εφάρμοσαν αντίποινα, προέβη-
σαν σε μαζικές εκτελέσεις. Για οικονομία 
αναφερόμαστε στον γερμανικό στρατό, 
αφού ο ιταλικός συνθηκολόγησε και στη 
μνήμη μας κυρίως έχουμε τις θηριωδίες 
των ναζί Γερμανών.
Ο γερμανικός στρατός εφάρμοσε σκληρά 
αντίποινα στον άμαχο πληθυσμό όλης 
της χώρας ώστε να σπάσουν οι δεσμοί 
αλληλεγγύης μεταξύ των κατοίκων των 
πόλεων και των χωριών και ανταρτών 
του ΕΛΑΣ και να σταματήσει ακόμη και 
η κάθε «παθητική» συνεργασία, υποστή-
ριξη των κατοίκων των χωριών με τους 
αντάρτες.
Η ιστορία της Κατοχής έχει καταγράψει 
ανθρωποσφαγές για παραδειγματικές τι-
μωρίες. Ποτάμια αίμα, βιασμοί γυναικών, 
βασανιστήρια, λεηλασίες περιουσιών, 
εκδικητικές δολοφονίες και μύρια όσα 
άλλα μπορούν να εξιστορηθούν σε μία 
ιστορική περιήγηση της περιόδου.
Πιο κάτω παρουσιάζεται ένας ενδεικτι-
κός πίνακας των ναζιστικών εγκλημά-
των στην Ελλάδα.
Οι μαρτυρίες του ελληνικού λαού είναι 
περισσότερες από αυτές που καταγράφο-
νται εδώ. Μία επιστημονική, εμπεριστα-

τωμένη μελέτη σίγουρα θα παρουσίαζε 
έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό των δο-
λοφονιών των Γερμανών και δυστυχώς 
και όσων Ελλήνων συνεργάστηκαν με 
αυτούς. 
Σίγουρα λείπουν αρκετά περιστατικά 
βίας και εκτελέσεων, όποιος θέλει μπο-
ρεί να συμπληρώσει κάτω στα σχόλια. Τα 
παρόντα στοιχεία αφορούν μόνο εκτελέ-
σεις αμάχων Ελλήνων.
2 Ιουνίου 1941 ο χιτλερικός στρατός 
ξεθεμελίωσε την Κάνδανο στην Κρήτη, 
εκτέλεσε 300 κατοίκους της ενώ τον ίδιο 
μήνα οι Γερμανοί κατακτητές εκτέλεσαν 
ομαδικά 43 στον Αλικιανό, 30 στα Πε-
ριβόλια Κυδωνίας, 12 στις Στέρνες, 18 
στον Άδελο και 11 στα Λουτρά Ρεθύ-
μνου. Επίσης εκτέλεσαν 3 στο Παγκαλο-
χώρι και αρκετούς στην Παλιοχώρα και 
στο Ηράκλειο Κρήτης. Σε αυτά τα χωριά 
πυρπόλησαν 50 σπίτια, συνέλαβαν και 
εκτέλεσαν ομαδικά στις όχθες του ποτα-
μού Κερίτη 118 άντρες από 16 ετών και 
πάνω. Οι Γερμανοί κατακτητές από τον 
Ιούνιο έως και τον Αύγουστο του 1941 
εκτέλεσαν περισσότερους από 2.000 
Κρητικούς.
Τέλη Ιούνη 1941. Στην Όρθυ στην Κρή-
τη εμφανίστηκε αντιστασιακή ομάδα που 
έφτασε τους 45 άντρες. Οι Ιταλοί συνέ-
λαβαν τις οικογένειές τους, τους βασάνι-
σαν ώστε να παραδοθούν οι αντάρτες. Τα 
βασανιστήρια κράτησαν 40 ημέρες και οι 
περισσότεροι αντάρτες αναγκάστηκαν να 
παρουσιαστούν στους Ιταλούς κατακτη-
τές. Οι Ιταλοί εκτέλεσαν 32.
28-29 Σεπτεμβρίου 1941. Πολλά χωριά 

του Νομού Δράμας ξεσηκώθηκαν κατά 
των Βούλγαρων κατακτητών, συνερ-
γατών των Γερμανών και των Ιταλών. 
Χιλιάδες λαού επιτέθηκαν εναντίον του 
φασιστικού βουλγαρικού στρατού.  Οι 
Βούλγαροι κινητοποιήθηκαν εναντίον 
των εξεγερμένων κατοίκων της περι-
οχής, δόθηκαν σκληρές μάχες όμως οι 
Έλληνες υποχώρησαν και ο φασιστικός 
στρατός της Βουλγαρίας επιτέθηκε στον 
άμαχο πληθυσμό όπου εκτέλεσε περί 
τους 3.000 πατριώτες.
17 Οκτώβρη 1941. οι Γερμανοί κύκλω-
σαν τα χωριά Ανω και Κάτω Κερδύλλια 
της επαρχίας Νιγρίτας του Νομού Σερ-
ρών και εκτέλεσαν 222 άρρενες κατοί-
κους από 15 έως 70 χρόνων. Από τα 
άνω Κερδύλλια εκτέλεσαν 138 και από 
τα Κάτω Κερδύλλια εκτέλεσαν 84 αφού 
πρώτα τους έβαλαν να σκάψουν τους τά-
φους τους. Για όσα σπίτια δε, είχαν πλη-
ροφορίες ότι ανήκαν σε κομμουνιστές τα 
έκαψαν.
20 Οκτωβρίου 1941. Οι Γερμανοί 
κατακτητές έφτασαν στο χωριό Καλό-
καστρο (Σέρρες), έκαναν επιδρομή και 
εκτέλεσαν 12 πατριώτες. Στη δε Νιγρί-
τα συγκέντρωσαν τους κατοίκους, τους 
κράτησαν όμηρους όσους από αυτούς εί-
χαν πληροφορίες ότι ήταν κομμουνιστές. 
Στο Σιτοχώρι (Σέρρες) εκτέλεσαν άλλους 
2 που ήταν μέλη της Κομμουνιστικής 
Νεολαίας.
Ξημερώματα της 23-10-1941 : το Με-
σόβουνο (Πτολεμαϊδα) του Νομού Κοζά-
νης περικυκλώνεται από το ναζιστικό 
γερμανικό στρατό. Οι Γερμανοί στρατι-

ώτες συγκεντρώνουν όλους τους κατοί-
κους στην πλατεία του χωριού και εκτε-
λούν όλους τους άντρες από 15 ετών 
έως 65.  Συνολικά εκτέλεσαν 165 άντρες 
και έδιωξαν τα γυναικόπαιδα από το χω-
ριό το οποίο το πυρπόλησαν συθέμελα.
25 Οκτωβρίου 1941. Οι Γερμανοί κα-
τακτητές πήγαν στα χωριά Κλειστό, Κυ-
δωνιά και Αμπελόφυτο που βρίσκονται 
στο Νομό Κιλκίς, εκτέλεσαν όλους τους 
άντρες που βρήκαν εκεί, σύνολο 96 πα-
τριώτες και έκαψαν όλα τα χωριά.
15 Νοεμβρίου 1941. Οι ναζί κατακτη-
τές έκαναν επιδρομή στα χωριά Στρυμω-
νικό, Χείμαρος και Τριάδα Μακεδονίας 
και εκτέλεσαν 30 πατριώτες.
30 Δεκεμβρίου 1941. Οι Γερμανοί 
εκτελούν 40 πατριώτες στη Θεσσαλονί-
κη
Αρχές Γενάρη 1942. Οι Γερμανοί εκτε-
λούν 12 αγωνιστές που ήταν κρατούμε-
νοι στο στρατόπεδο «Παύλος Μελάς» στη 
Θεσσαλονίκη.
9 Μαρτίου 1942. Οι Ιταλοί κατακτητές 
ζήτησαν από τους κατοίκους του Άργους 
Ορεστικό στην Καστοριά να παραδώ-
σουν στον ιταλικό στρατό  350 πρόβατα 
και μεγάλη ποσότητα χόρτου. Οι κάτοικο 
αρνήθηκαν και οι Ιταλοί κανονιοβόλη-
σαν την πόλη.
8 Ιουνίου 1942. Σε αντίποινα της δρά-
σης των ανταρτών οι Γερμανοί εκτελούν 
8 πατριώτες από τις φυλακές Αβέρωφ.
14 Ιουνίου 1942. Οι Γερμανοί εκτε-
λούν 50 Κρητικούς που κρατούσαν ως 
ομήρους στο Ηράκλειο ως αντίποινα για 
την ανταρτική δράση των πατριωτών.
1 Ιουλίου 1942. Εκτελούνται δύο μέλη 
της ΟΚΝΕ στη Θεσσαλονίκη
15 Ιουλίου 1942. Οι Ιταλοί εκτελούν 
14 πατριώτες και καίνε 20 σπίτια στο 
χωριό Τσόμπα (το σημερινό Νέο Μονα-
στήρι) στο Δομοκό
1 Νοεμβρίου 1942. Οι Ιταλοί κατακτη-
τές βασάνισαν τους κατοίκους του χω-
ριού Καρούτες στην Παρνασσίδα (Φω-
κίδα) επειδή έπεσαν εκεί κοντά Άγγλοι 
αλεξιπτωτιστές και στη συνέχεια λεηλά-
τησαν και έκαψαν το χωριό.
1 Δεκεμβρίου 1942. Οι Γερμανοί ως 
αντίποινα για την ανατίναξη της γέφυ-
ρας του Γοργοπόταμου εκτελούν στα 
βάθρα της γέφυρας 14 Έλληνες και στο 
χωριό Καστέλλια Φωκίδας άλλους 14.

Συνεχίζεται
Πηγή:alfavita.gr/koinonia

Χιλιάδες εκτελέσεις πατριωτών από 
τον γερμανικό στρατό κατοχής



Ο Εμπορικός Σύλλογος Ναυπλίου ενη-
μερώνει ότι το πρώτο δεκαπενθήμερο 
του Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν 
οι ενδιάμεσες φθινοπωρινές εκπτώσεις.                                                                                                                                  
Ως ημέρα έναρξης του φετινού φθινοπωρι-
νού δεκαπενθημέρου Ενδιάμεσων Εκπτώσε-
ων  ορίζεται η Παρασκευή 1η Νοεμβρίου και 
αντίστοιχα, τελευταία ημέρα των εκπτώσεων 
θα είναι η Παρασκευή 15 Νοεμβρίου.
Για  την Κυριακή 3 Νοεμβρίου, προτείνει να 
παραμένουν κλειστά τα Εμπορικά καταστή-
ματα, διότι  η εν λόγω ημέρα δεν έχει αξιόλο-
γο εμπορικό  ενδιαφέρον.   Εάν κάποιο κατά-
στημα επιθυμεί, μπορεί να είναι ανοιχτά εφ’ 
όσον ο Νόμος το επιτρέπει.
Μεγάλη προσοχή πρέπει να δείξουν τα κατα-
στήματα, καθώς «κατά τη διενέργεια εκπτώ-

σεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς 
και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών 
και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, 
επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική 
επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης». Στην πρά-
ξη αυτό σημαίνει ότι η αναγραφή παλιάς και 
νέας τιμής είναι επιβεβλημένες, ενώ συμπλη-
ρωματικά μόνο δίνεται η δυνατότητα αναγρα-
φής ποσοστού έκπτωσης. 
Σύμφωνα με το νόμο σε όσους παραβαίνουν 
τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται 
πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου 
κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο 
από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Σε περίπτω-
ση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο 
για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέ-
ντε ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του 

ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης 
επιχείρησης.
Στην επιβαρυντική περίπτωση που οι εκπτώ-
σεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως 
προς το ποσοστό τους ή ως προς την ακρίβεια 
των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την 
ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση 
προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής 
απόκρυψη ή παραπλάνηση του καταναλωτή, 
επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% 
του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι 
κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. 
Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη 
φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα 
σε διάστημα πέντε ετών, το πρόστιμο αυξάνε-
ται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της 
συγκεκριμένης επιχείρησης.

Τί πρέπει να ξέρετε για να μην σας παραπλανήσουν

Φθινοπωρινές ενδιάμεσες εκπτώσεις στο Ναύπλιο
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• 30% ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπεται αύ-
ξηση του ορίου ηλεκτρονικών πληρωμών με πλαστικό 
χρήμα το οποίο «κατοχυρώνει» το αφορολόγητο στο 
30% του δηλωθέντος εισοδήματος.
Συγκεκριμένα το προσχέδιο αναφέρει η καθιέρωση συ-
ντελεστή 30% του εισοδήματος ως ελάχιστες δαπάνες 
με ηλεκτρονικό τρόπο για μισθωτούς και συνταξιού-
χους με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

• ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΑΞΙΩΝ ΓΙΑ 12 ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με αποφάσεις του ακύ-
ρωσε τις αντικειμενικές αξίες του περασμένου έτους, σε 
12 περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα σε Ζώνη των 
Αθηνών και συγκεκριμένα στην περιοχή της Πλάκας, 
στις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και ΣΤ΄ Ζώνες του Δήμου Φιλο-
θέης-Ψυχικού, στην Ε΄ Ζώνη Εκάλης, στις Α΄ Ζώνη 
Αγίας Βαρβάρας και στην Α΄ Ζώνη Αετοφωλιάς Δήμου 
Τήνου και στην Ζώνη της Λιλαίας του Δήμου Δελφών.

• 310.000 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ 120 
ΔΟΣΕΩΝ

Περίπου 310.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα υπέβα-
λαν έως τώρα αίτηση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση των 
120 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία, η 
οποία άρχισε στις 5 Σεπτεμβρίου και έληξε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το συνολικό ποσό για το 
οποίο έχουν υποβληθεί από τις 5 Σεπτεμβρίου αιτήσεις 
ρύθμισης υπερβαίνει τα 3,85 δισ. ευρώ (2,65 δισ. ευρώ 
είναι από το κεφάλαιο των οφειλών και 1,2 δισ. ευρώ 
είναι από προσαυξήσεις). Από το προαναφερθέν ποσό, 
τα 2,3 δισ. ευρώ έχουν ήδη επικυρωθεί, καθώς κατα-
βλήθηκε η 1η δόση.

• ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΟ 8ΜΗΝΟ 
ΤΟΥ 2019

Με θετικό πρόσημο έκλεισε το οκτάμηνο Ιανουαρίου 
– Αυγούστου 2019 για τις ελληνικές εξαγωγές, με τον 
ρυθμό όμως αύξησης να είναι χαμηλότερος σε σύγκρι-
ση με τα προηγούμενα χρόνια. Το διάστημα Ιανουαρί-
ου-Αυγούστου 2019 η αξία των ελληνικών εξαγωγών, 
συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, διαμορ-
φώθηκε σε 22,11 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 
1,9%. Εάν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, η αξία των 
ελληνικών εξαγωγών στο οκτάμηνο εμφάνισε αύξηση 
4,4%.

• ΕΦΚΑ: 100 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΣΕ 86.187 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Θα πιστωθούν 100.695.867,69 εκατ. ευρώ στους λογα-
ριασμούς 86.187 ελεύθερων επαγγελματιών.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ενιαίου 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), πρόκειται για 
τα ποσά που έχουν προκύψει από την εκκαθάριση των 
ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018.
Συνολικά θα επιστραφούν ή θα συμψηφιστούν με 
μελλοντικές οφειλές 215.193.494,99 εκατ. ευρώ σε 
264.631 ασφαλισμένους, ως αποτέλεσμα της εκκαθά-
ρισης εισφορών του έτους 2018, με βάση τα εισοδήμα-
τα του 2017, έναντι των εισοδημάτων του 2016, που 
αρχικά είχαν λογισθεί και καταβληθεί..

• TΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Μαζικά ηλεκτρονικά μηνύματα άρχισαν να στέλνονται 
από την ΑΑΔΕ και το Ελληνικό Κτηματολόγιο σε πολί-
τες, προκειμένου να ενημερωθούν για τις προθεσμίες 
υποβολής δηλώσεων της ατομικής ιδιοκτησίας τους 
στο πλαίσιο της κτηματογράφησης.
Ήδη αποστέλλονται καθημερινά 500.000 ηλεκτρονικά 
μηνύματα. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί 
σε 4-5 ημέρες.

μικρά
οικονομικά

Το G-Cloud της ΓΓΠΣ ενσωματώνει την Κοινωνία της Πληροφορίας
  Στρατηγική επένδυσης στο Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζε-
ται η στρατηγική επένδυσης στο 
Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος 
G-Cloud από τη Γενική Γραμμα-
τεία Πληροφοριακών Συστημά-
των Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣ) 
του Υπουργείου Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης. Η αναβάθμιση του 
Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέ-
φους G-Cloud συνεχίζεται μέσω 
της ενσωμάτωσης της αντίστοιχης 
υποδομής της Κοινωνίας της Πλη-
ροφορίας (ΚτΠ Α.Ε.) σε εφαρμογή 
του πρόσφατου ν. 4623/2019 και 
εντάσσεται στη κυβερνητική στρα-
τηγική συγκέντρωσης όλων των 
Πληροφοριακών Συστημάτων των 
επιμέρους Φορέων της Δημόσιας 
Διοίκησης (data consolidation) σε 
μια ενιαία δομή υπό τη συντήρηση 
και διαχείριση της υποδομής από τη 
ΓΓΠΣ του νέου Υπουργείου.
Με την ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας θα επιτευχθεί σημαντική εξοι-
κονόμηση πόρων για το ελληνικό 
Δημόσιο από την ενιαία συντήρη-
ση και λειτουργία της αναγκαίας 
υπολογιστικής υποδομής σε κοινές 
πλατφόρμες καθώς και σημαντική 

μείωση της γραφειοκρατίας. Θα 
επιτευχθεί επίσης σημαντική απε-
λευθέρωση ανθρώπινου δυναμι-
κού με στόχο την αξιοποίησή του 
σε άλλους σημαντικούς τομείς του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, καθώς και καλύτερη οργά-
νωση και συντονισμός μεταξύ των 
δημοσίων φορέων σε σχέση με τη 
διαχείριση της πληροφορίας. Όλα 
τα παραπάνω εξυπηρετούν πρωτί-
στως τον πολίτη και την καθημερι-
νότητά του μειώνοντας παράλληλα 
τα οικονομικά βάρη μέσω της επί-
τευξης οικονομιών κλίμακος.
Το G-Cloud αποσκοπεί στην κοινή 
χρήση υπολογιστικών υποδομών 

από τους Φορείς της Δημόσιας Δι-
οίκησης, με αποτέλεσμα τη μείωση 
του κόστους συντήρησης και υπο-
στήριξης τους και την αύξηση του 
βαθμού ευελιξίας και ασφάλειάς 
τους.
Η δημιουργία κεντρικών υπολογι-
στικών νεφών (G-Cloud) αποτελεί 
διεθνή πρακτική που ακολουθούν 
κράτη σε όλον τον κόσμο και εξυ-
πηρετεί πλήρως τη Διαλειτουργι-
κότητα των Δημοσίων Φορέων και 
Οργανισμών.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα εί-
ναι του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου 
σε βάθος τετραετίας εξοικονομήθη-
καν 340 εκατομμύρια λίρες εφαρ-

μόζοντας πλήρως την πολιτική 
«Cloud First Policy» που προτάσσει 
την ενοποίηση και διαχείριση όλων 
των πληροφοριακών συστημά-
των υπό ενιαίες δομές. Επιπλέον 
παράδειγμα η περίπτωση της Αυ-
στραλίας όπου σε βάθος δεκαπε-
νταετίας (2010-2025) προβλέπεται 
εξοικονόμηση κόστους άνω των 
620 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στην 
περίπτωση των ΗΠΑ, η εξοικονό-
μηση από την αντίστοιχη ενοποίη-
ση ανήλθε στα 2,7 δισεκατομμύρια 
δολάρια την περίοδο 2016-2018. 
Την εν λόγω διεθνή πρακτική ακο-
λουθούν άλλωστε και τεχνολογικοί 
κολοσσοί όπως η Google.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ενοικιάζεται 2άρι σε φοι-
τητή από Αργολίδα, 44τμ, ανακαινισμένο και 
επιπλωμένο, 2ου ορόφου, διαμπερές, ευάερο, 
ευήλιο, διπλά τζάμια, 50μ από τον σταθμό Αν-
θούπολη, 300Ευρώ, χωρίς κοινόχρηστα 694 
760 5070, 698 660 9450 ΚΩΔ. 1184

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τ.μ. στο 
Σκαφιδάκι, δίπλα στο δημοτικό σχολείο, 
πρόσφατα ανακαινισμένο με τρία υπνο-
δωμάτια, υδρομόνωση και ηλιακό θερ-
μοσίφωνα. Άνετο πάρκινγκ και μεγάλη 
αυλή, χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες: 
6944317903 ΚΩΔ. 1177

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 90 τ.μ, στην 
οδό Τήνου 21, Νέος Κόσμος, Άργος (2 
υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, wc). Τηλ. 
επικοινωνίας 6949756293 και 2751029693. 
ΚΩΔ. 1176

ΣΕΠΟΛΙΑ γκαρσονιέρα 40 τ.μ., 2ου, γωνι-
ακή, 1 υ/δ, μπάνιο, ιδανική για φοιτητές, 
ανακαινισμένη, πλησίον της στάσης με-
τρό Σεπόλια, διαμπερής, με πρόσοψη σε 
πλατεία, κουφώματα αλουμινίου. Διατί-
θεται επιπλωμένη ή μη, τιμή συζητήσιμη, 
6957678924, 10:00-20:00 ΚΩΔ. 1172

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σε φοιτητές διαμέρισμα 
1ου ορόφου, στην οδό Ποσειδώνος, στην 
Καλλιθέα Αττικής (δύο κρεβατοκάμαρες, 
σαλόνι, κουζίνα wc). Τηλ 694 456 2400. Τιμή 
400€/μήνα. Συγκοινωνίες: τράμ και λεωφο-
ρεία. ΚΩΔ. 1171

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ. διαμπερές 3ου ορό-
φου επιπλωμένο ή μη, στον Άγιο Μελέτιο, 
σε απόσταση 200μ. από σταθμό μετρό. 
Τηλ. επικοινωνίας : 6987998719 ΚΩΔ. 1168

ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ενοικιάζεται 2άρι σε 
φοιτητή από Αργολίδα, 44τμ, πλήρως επι-
πλωμένο, 2ου ορόφου, διαμπερές, ευάερο, 
ευήλιο, 50μ από τον σταθμό Ανθούπολη, 
300Ευρώ, χωρίς κοινόχρηστα 6947605070, 
6986609450 ΚΩΔ. 1167

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ. διαμπερές 3ου ορό-
φου επιπλωμένο ή μη, στον Άγιο Μελέτιο, 
σε απόσταση 200μ. από σταθμό μετρό. 
Τηλ. επικοινωνίας : 6987998719 ΚΩΔ. 1168

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Τολό μονοκατοικία 
1ου ορόφου, καινούρια, 3υ/δ, 2 μπάνια, 
θέρμανση φυσικό αέριο, ηλιακός, συ-
ναγερμός, πλήρως επιπλωμένη, μεγάλα 
μπαλκόνια, μεγάλος εξωτερικός χώρος με 
θέσεις πάρκινγκ,500 μ από την ψιλή άμμο 
angeldos@otent.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι διαμέρισμα 2ου 
ορόφου, διαμπερές, με μεγάλες βεράντες, 
χωρίς κοινόχρηστα, στην οδό Βλάση, στο 
Άργος. Τηλ. 27510 61710, 697 902 9561 
ΚΩΔ. 1131

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα / γραφείο, 
102τμ, ισόγειο, στο Παράλιο Άστρος, οδός 
Ζαφειροπούλου (πεζόδρομος) πάνω στην 
αγορά, δίπλα στην θάλασσα. Πληροφορί-
ες: 697 717 1564 ΚΩΔ. 1132

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Παγκράτι (Αθήνα), διαμέ-
ρισμα 74 τ.μ. 2ος όρoφος, 2υ/δ, 1μπάνιο, 
τέντες, κατασκευή 1974. Άνετο, διαμπερές, 
φρεσκοβαμμένο διαμέρισμα, στο κέντρο 
του Παγκρατίου δίπλα σε συγκοινωνίες. 
Σε απόσταση 500μ βρίσκονται δύο πάρκα 
και το ξενοδοχείο Caravel. Τιμή 460€. Τηλ. 
6936809696 ΚΩΔ. 1129

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 26τμ και με 
πρόσοψη 5μ επί της οδού Άργους 115 (ένα-
ντι Piscinity). Διαθέτει τουαλέτα, κλιματι-

σμό ψύξης- θέρμανσης και θέση parking 
έμπροσθεν του καταστήματος. Τηλ. Επικοι-
νωνίας 6972013845 ΚΩΔ. 1127

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 1ου 
ορόφου 140 τμ διαμπερές. Πολυκλείτου 
3, Άργος. Πληροφορίες τηλ. 27510 66188 – 
68609 ΚΩΔ. 1117

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα στο Κέ-
ντρο του Άργους (Καλλέργη 17), τιμή 180 
ευρώ. Επιπλωμένη, κλιματιστικό, Δωρεάν 
Internet (WiFi), ασανσέρ, μπαλκόνι Τηλ.: 
690 748 7606 – 698 829 4072 – (694 7567 
484 ΜΕΤΑ ΤΙΣ 2) ΚΩΔ. 1112

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη 850 τ.μ. στο Σκα-
φιδάκι, πληροφορίες τηλ: 6977300379 
ΚΩΔ. 1111

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα επιπλωμένη 
στο Κέντρο του Άργους (Καλλέργη 17). 
Διαθέτει ασανσέρ & αυτόνομη θέρμανση 
(air condition). Τηλ.: 690 748 7606 – 698 829 
4072 – (694 756 7484 μετά τις 2). ΚΩΔ. 1107

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα 200 νεκταρινιές 200 
ροδακινιές, 100 βερικοκιές. Νέα καλλιέρ-
γεια –Κουτσοπόδι. Αυτονομία νερού. Τιμή 
1000 ευρώ. Τηλ. 694 011 1894 ΚΩΔ. 1106

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ ,2ος όροφος στην πα-
λιά πόλη του Ναυπλίου. Πλήρως επιπλωμέ-
νο κ εξοπλισμένο. Ιδανικό για 2-3 συγκατοί-
κους. SMS 6977453254, e-mail sotirosnl@
hotmail.com ΚΩΔ. 1105

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα δυάρι 57 τμ, 
στην οδό Βάλτου 25, Αμπελόκηποι (κάθε-
τος Κηφισίας, στο ύψος μετρό Πανόρμου). 
Τηλ.: 697 201 3845 ΚΩΔ. 1098

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Άργος, Περρούκα και 
Ηρακλέους γωνία, 3αρι διαμέρισμα. Τηλ. 
697 429 4595 ΚΩΔ. 1096

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Άργος, Τσώκρη 21, κα-
τάστημα, ισόγειο 40τ.μ. - υπόγειο 40τ.μ. 
Πληροφορίες 6974294595 ΚΩΔ. 1090

ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου ορόφου 130 
τ.μ γωνιακό 3 ύπνου 2 μπάνια αυτόνομη 
θέρμανση πόρτα ασφαλείας τζάκι ηλιακός 
ανεξάρτητη κουζίνα βεράντες γύρω-γύρω. 
lykobesis.peter@yahoo.gr ΚΩΔ. 1088

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για ενοικίαση μονοκατοικία 
εκτός Άργους με αυλή ή κ χωράφι ως 300€. 
Τηλ. 6970940257 ΚΩΔ. 1076

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 110τμ, Α όροφος, 
Άργους και Αγαπητού γωνία (πρώην Ευρω-
παϊκή Πίστη). Τηλ: 6944330742 ΚΩΔ 1074

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στην οδό Κύπρου 2 στο 
Ναύπλιο, δύο καταστήματα 43 και 44τμ, 
χωριστά ή και ενωμένα. Τηλ 6944 610 460 
ΚΩΔ. 1075

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΟΚΑ-
ΤΟΙΚΙΑ 60 ΤΜ επιπλωμένη στη Ν. Τίρυνθα. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 698 299 
9147. ΚΩΔ. 1068

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 110 
τμ στην οδό Κρήτης 90 [Νέος Κόσμος] στο 
Άργος. τηλ 6946 650 390 ΚΩΔ. 1062

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ δεύτερος όροφος στα μπετά, 
διαμπερές, οικοδομήσιμο 160 τμ., κάλυψη 
200 τ.μ., οδός Πατριάρχου Κυρίλλου 8 / 
Αγίου Ανδριανού, πίσω από παλιές Καπνα-
ποθήκες του Ναυπλίου. τηλ. 697 340 1802 
ΚΩΔ. 1186

Πωλούνται 2 αγροτεμάχια, εκτός σχεδί-
ου 4102 κ 4900 Ν. Τίρυνθα, πρόποδες Πρ. 
Ηλία, ενωμένα στον κεντρικό δρόμο με 

φάτσα 47 μ. (και χωριστά). Πληροφ. 693 242 
1799 ΚΩΔ. 1182

Αγιος Ανδριανός, οικόπεδο 670 τ.μ., εντός 
σχεδίου, επίπεδο, γωνιακό, πρόσοψη 26 μ., 
άρτιο, οικοδομήσιμο, κτίζει 240 τ.μ., εντός 
του οικισμού του Αγίου Αδριανού, εφά-
πτεται με δυο δημοτικούς ασφάλτινους 
δρόμους, δίπλα σε νεόδμητες κατοικίες 
38.000€ ΚΩΔ. 1161

Οικόπεδο 650 τ.μ., εντός σχεδίου, επίπε-
δο, γωνιακό, πρόσοψη 24μ. σε δημοτικό 
ασφάλτινο δρόμο πλάτους 6 μέτρων, άρ-
τιο, οικοδομήσιμο, κτίζει 240 τ.μ., εντός του 
οικισμού δίπλα σε νεόδμητες κατοικίες, δυ-
νατότητα συνένωσης με γειτονικό οικόπε-
δο 700τ.μ. 39.000€. ΚΩΔ. 1160

Άγιος Αδριανός - Βακούφια, αγροτεμάχιο, 
4604 τ.μ., εκτός σχεδίου, επίπεδο, γωνιακό, 
άρτιο, οικοδομήσιμο, κτίζει 207 τ.μ., έχει 
πρόσοψη 73 και 61 μέτρα σε δημοτικούς 
ασφάλτινους δρόμους, με θέα Παλαμήδι, 
τιμή 48.000 ευρώ, 6995812925 ΚΩΔ. 1159

Πωλείται αγροτεμάχιο-οικόπεδο 14στρεμ-
ματων στο Κουτσοπόδι - Μαλαντρένι, με 
νερό, ηλεκτροδοτούμενο, οικοδομήσιμο, 
κατάλληλο και για βιομηχανική χρήση . 
Επικοινωνία: vsideri1979@yahoo.gr ΚΩΔ. 
1158 

Πωλείται ή ενοικιάζεται αγροτεμάχιο στο 
Ελληνικό Άργους, 6 στρεμμάτων με ελιές 
και λεμονιές. Τηλ 694 498 4945 ΚΩΔ. 1155

Χ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ-
ΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙ ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗ-
ΜΑ 38 τ.μ. ΝΑΥΠΛΙΟ (οδός Αργοναυτών 
11 - Ν. Βυζάντιο). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ. 
(27520) 29396 - κινητό 6944842844 ΔΙ-
ΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 13 - ΝΑΥΠΛΙΟ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Ερευνήτρια νεοελληνικής-κλασικής φιλολογί-
ας με ειδίκευση στο σύστημα γραφής και ανά-
γνωσης Braille, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
κατ' οίκον σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου 
και λυκείου. Παρέχεται ειδικό πρόγραμμα σε 
παιδιά με ειδικές δεξιότητες. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 697 185 6517 ΚΩΔ. 1190

Ζητείται πωλητής ή πωλήτρια από εταιρία Α' 
υλών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής με έδρα 
το Ναύπλιο. Email: info@tziavaras.com κωδ. 
1189

Η εταιρεία Skouras Real Estate, με έδρα το 
Ναύπλιο αναζητά νέο μέλος/συνεργάτη για 
δημιουργία καριέρας στον χώρο του Real 
Estate. Προσφέρεται πλήρης απασχόληση, 
συνεχής καθοδήγηση και εκπαίδευση, ελκυ-
στικοί όροι συνεργασίας και αμοιβής με μεγά-
λη προοπτική εξέλιξης. Προτιμώμενες ηλικίες 
25 έως 40 ετών, απαραίτητη η γνώση ξένης 
γλώσσας και δίπλωμα οδήγησης. Αποστολή 
βιογραφικών: tsk@skourasrealestate.gr ΚΩΔ. 
1188

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται από εμπορι-
κή εταιρία στο Άργος. Απαραίτητα προσόντα: 
ευχέρεια στη χρήση υπολογιστών, αγγλικά, 
3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Γνώ-
σεις εμπορικής διαχείρισης και επιπλέον προ-
σόντα θα συνεκτιμηθούν. Αποστολή CV στο 
accdept.cvs@gmail.com ΚΩΔ. 1187

ΚΥΡΙΟΣ 42 χρόνων από Ναύπλιο με Δί-
πλωμα Α', Β', Γ', Δ' και ΠΕΪ (κάτοχος Κάρτας 
ψηφιακού ταχογράφου) ζητά εργασία σαν 
οδηγός σε επαγγελματικά ΙΧ αυτοκίνητα, ή 
φορτηγά, ή Βανάκια ως 30 θέσεων, αγγλική 
γλώσσα μέτρια, (για Εθνικές Μεταφορές). 
Τηλ. 698 336 0000 ΚΩΔ. 1183

Ειδική Παιδαγωγός με Μετεκπαίδευση στην 
"Ειδική αγωγή & τις μαθησιακές δυσκολίες" 
και εμπειρία σε χώρο παιδικής προστασίας 
αναλαμβάνει την μαθησιακή αποκατάσταση 
και παράλληλη στήριξη μαθητών Δημοτικού 
& Γυμνασίου στην ευρύτερη περιοχή Επιδαύ-
ρου-Ασκληπιείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6944848865 ΚΩΔ. 1180

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΡΑΣ να εργαστεί σε μελισσο-
κομική επιχείρηση για πλήρη απασχόληση. 
Απαραίτητη προϋπόθεση δίπλωμα οδήγη-
σης, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρε-
ώσεις, Εμπειρία σε χειρωνακτικές εργασίες. 
Ετών από 25 έως 40. Επικοινωνία μόνο απο-
γευματινές ώρες. 6945154981 ΚΩΔ. 1179

Επιχείρηση στο Τολό ζητά προσωπικό για 
σέρβις – μπαρ. Πληροφορίες τηλέφωνο: 
694 593 5713 ΚΩΔ. 1170

Ζητείται κυρία για φύλαξη ηλικιωμένης (όχι 
κατάκοιτης) για ημιαπασχόληση έως εσω-
τερική σε μονοκατοικία στην περιοχή Κου-
τσοποδίου Αργολίδος, για περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 694-0111894 
ΚΩΔ. 1169

Η εταιρία Mitsiopoulos Group (εμπόριο 
καφέ espresso -εξοπλισμό εστίασης ) ανα-
ζητά εξωτερικό πωλητή για περιοχές της 
Πελοποννήσου . Απαραίτητα προϋπηρεσία 
στο κλάδο HO.RE.CA , δυνατότητα ταξιδίων 
.Βιογραφικά στο email sales_mitgroup@
hotmail.com ΚΩΔ. 1165

Ζητείται ηλεκτρολόγος ή υδραυλικός για 
το τμήμα συντήρησης της ξενοδοχειακής 
μονάδας. info@nikkibeachhotels.com ΚΩΔ 
1162

Βρεφοκόμος ζητείται για καθημερινή 
(5ήμερη) εργασία σε οικία στο Ναύπλιο. 
Απαραίτητη τουλάχιστον τριετής εμπει-
ρία. Επιθυμητή συναφής επαγγελμα-
τική κατάρτιση. Στοιχεία επικοινωνίας: 
6947805754, xristin_maglara@yahoo.gr 
ΚΩΔ 1157

Ζητείται υπάλληλος για ηλεκτρονικό κα-
τάστημα στο Άργος. Αποστολή βιογραφι-
κών:pe.tsakiri@gmail.com Τηλέφωνο: 698 
841 8840. ΚΩΔ. 1156

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ανώνυμη εταιρεία εισα-
γωγής ξυλείας, α) εργάτης και β) τεχνίτης, 
με εμπειρία στο αντίστοιχο αντικείμενο 
και ηλικία εως 35 ετών. Τηλ.: 27510 29786 
- 29787-25438 fax: 2751029818 ΚΩΔ. 1153

Ζητείται υπάλληλος για εργασία σε πρα-
κτορείο ΟΠΑΠ στο Άργος.(Επιθυμητή προ-
ϋπηρεσία) Τηλ. επικοινωνίας 2751 023255 
ΚΩΔ. 1152

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ανώνυμη εταιρεία εισαγωγής 
ξυλείας, εργάτης - τεχνίτης, με εμπειρία 
στο αντίστοιχο αντικείμενο και ηλικία έως 
35 ετών. Τηλ.: 27510 29786 - 29787-25438, 
fax: 27510 29818 ΚΩΔ. 1150

Ζητείται από Φροντιστήριο Μ.Ε. στην ευ-
ρύτερη περιοχή του Άργους (Νεμέα) ,Χημι-
κός κατά προτίμηση ή Φυσικός που να έχει 
διδάξει χημεία και βιολογία έως και Γ λυκεί-
ου. Για αποστολή βιογραφικού (συστατι-
κών επιστολών) mail: kostasfys@yahoo.gr 
Τηλ:6973937322 ΚΩΣΔ. 1149

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΣΚΑΦΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινουργή βαρκάκι 4,80 μέτρα 
πλαστικό και μία μηχανή Kubota δικύλιν-
δρη σε αρίστη κατάσταση. Τηλ.: 27520 
28391, 698 947 3757 ΚΩΔ. 1094

Πωλείται Nissan Νavara, μοντ. 2006, 
2488c.c., 194000χλμ, μαύρο μεταλλι-
κό, 4x4, 4πορτο, a/b, a/c, abs, diesel, 
immobilizer, mp3, άριστη κατάσταση, 
ατρακάριστο, δεκτός έλεγχος, ζάντες, 
ηλεκτρ. παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαριές, 
ιδιώτης, κτεο, πληρωμένα τέλη, προβολείς 
ομίχλης,τιμή συζητήσιμη.τιμή 11000euro. 
Τηλ: 6973280691 

Πωλείται τρεχαντήρι 7,50 μ, πλαστικοποι-
ημένο μέσα - έξω, με μηχανή 36 HP αερό-
ψυκτη 2 κόρων, με βίντζι επαγγελματικό 
και επαγγελματική άδεια 2 κόρων. Τηλ.: 
2752059141 & 6949065081. ΚΩΔ.1042 Πω-
λείται ALFA ROMEO Α33, μοντέλο 1992 
τιμή 600 ευρώ. Τηλέφωνο 694 22 33 953. 
ΚΩΔ. 1012 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Mersedes Benz Conpresor 200 
με όλα τα βιβλία service, 108000 Km, σε 
τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 6977939435 

ΔΙΑΦΟΡΑ

Πωλείται πλήρης κρεβατοκάμαρα, άριστης 
κατάστασης, μοντέρνα κατασκευή από 
ξύλο καστανιάς. Τιμή ΠΡΟΣΦΟΡΑ 300 ευρώ 
ΤΗΛ. 698 022 7678 Άργος Αργολίδας ΚΩΔ. 
1185

Πωλείται καναπές - κρεβάτι, ψυγείο και 
πλυντήριο σε άριστη κατάσταση λόγω με-
τακόμισης. Τηλ. 6945142324 ΚΩΔ. 1178

Χαρίζεται η Φρίντα, θηλυκό Βελγικό γκρε-
νενταλ. Είναι 8 ετών με ενημερωμένο βι-
βλιάριο και τσιπαρισμενο. Συνεργάσιμη, 
καλή φύλακας.argdimas@yahoo.gr ΚΩΔ. 
1175

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ όπλα για κυνήγι ένα ΒΕΡΝΕΙ 
ΚΑΡΟΝ παιρνει 5 φυσίγγια καινούργια 
γαλλική και δίκαννο ρωσικό ΜΠΑΙΚΑΛ και-
νούργιο. Τηλ. 6937946861 ΚΩΔ. 1174

Πωλείται Α) Λευκό διπλό κρεββάτι με απο-
θηκευτικό χώρο 250 Ευρώ με το στρώμα 
και Β) Ροζ βιβλιοθήκη ( 1.50 x .77 x .39 ) 50 
Ευρώ. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6974116681 
ΚΩΔ. 1164

Πωλείται άδεια πρακτορείου ΟΠΑΠ στην 
Αρχαία Επίδαυρο πληροφορίες στα τηλέ-
φωνα 2753042009 / 6977127013 ΚΩΔ. 1147

Αναλαμβάνω με χορτοκοπτικό μηχάνημα 
καθαρισμούς οικοπέδων και κτημάτων. 
Τηλ.6946965117 ΚΩΔ. 1145

Το DVD CLUB HOME CINEMA & Η ΡΕΖΕΡΒΑ 
(είδη δώρων) ξεπουλάνε τον εξοπλισμό και 
το εμπόρευμα με τιμές κάτω του κόστους. 
DVD 2 EURO BLU-RAY 4 EURO στα δώρα τι-
μές κόστους κλπ. ΚΩΔ. 1133

Πωλούνται λέβητες στερεών καυσίμων 
40.000 kcal και 80.000 kcal. Τιμη 2.300 
ευρώ και 2.800 ευρώ αντίστοιχα. Τηλ.697 
855 4636 ΚΩΔ. 1116

Πωλείται υδραυλικό ενεργειακό τζάκι. Δυ-
νατότητα σύνδεσης με τα καλοριφέρ. Τιμή 
1.200 ευρώ. Τηλ.697 855 4636 ΚΩΔ. 1115

Πωλούνται γαρδελοκάναρα και καναρίνια. 
Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε το 
6947646993. ΚΩΔ. 1109

Πωλείται ξύλινο διπλό κρεβάτι 2,26(μ)
x1,50(π)x0,52(υ) σε κλασσικό στυλ με 
στρώμα και αποθηκευτικό χώρο στο κε-
φαλάρι, 2 κομοδίνα, γωνιακό ντουλάπι και 
τουαλέτα 52cm(υ)x1,20(π)x40cm(υ) με κα-
θρέφτη και σκαμπώ. Όλα σε χρώμα καφέ, 
σε καλή κατάσταση. Επικοινωνία: kouvria@
yahoo.gr ΚΩΔ. 1100

ΠΕΜΠΤΗ
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Οι δωρεάν μικρές αγγελίες αποστέλλονται διαδικτυακά στη 
φόρμα:  anagnostis.org/form/mikres-aggelies, που θα βρείτε 
στο anagnostis.org και αναγράφονται πλήρη στοιχεία (ονο-
ματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας) για να 
μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας αν χρειαστεί. Δωρεάν 
είναι μόνο για ιδιώτες. Κάθε ιδιώτης δεν μπορεί να δημοσιεύει 
περισσότερες από μία μικρή αγγελία ταυτόχρονα.
Δημοσιεύονται και στον έντυπο Αναγνώστη Πελοποννήσου και 
στο site anagnostis.org
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 Το ανέκδοτο Νο 4658 που έσπασε καρδιές
Είναι πράγματι δύσκολο στις μέρες μας να βρει 
κανείς χαρούμενα πράγματα για να διηγηθεί. Τα 
«απρό» πιστά στις αρχές 
τους φρόντισαν κι αυτή 
την φορά για μια ιστο-
ρία γέλιου και χαράς, 
αφού στόχος μας είναι 
οι χαρούμενοι αναγνώ-
στες. Μια φορά κι έναν 
καιρό ένας ταξιδιώτης 
αποφασίζει να περάσει 
την νύχτα του στο πρώ-
το χωριό που θα συνα-
ντούσε μπροστά του. 
Αυτό «έτυχε» να είναι 
ποντιακό… νοικιάζει 
ένα δωμάτιο και βγαίνει 
βολτίτσα στην ταβέρνα. 
Δεν άργησε η στιγμή 
που θα ξεκινούσαν τα 
ανέκδοτα, μόνο που 
υπήρχε μία διαφορά… 
Δεν λέγανε ανέκδοτα 
μα αριθμούς… 
Φωνάζει κάποιος 
- το 1364…..χαχαχαχα,γελάνε οι υπόλοιποι, λέει ο 
άλλος 
- το 2104,χαχαχαχαχαχα γελάει ο κόσμος… 
δεν αντέχει και ρωτάει τι παίζεται… 

Ο Κωστίκας πρόθυμος του απαντάει: κοίτα, επειδή 
εμείς τα ξέρουμε για να μην τα ξαναλέμε τα έχου-

με βάλει αριθμούς, οπότε 
δεν κουραζόμαστε και 
δεν χρονοτριβούμε…. 
Μάλιστα λέει ο ταξιδιώ-
της… 
Μπορώ να πω και εγώ 
ένα; 
Μα φυσικά του λέει ο 
Κωστίκας… 
και λέει: 
- το 4658… 
Έχουν ξεσκιστεί όλοι οι 
πόντιοι να γελάνε, σε 
σημείο που κλαίγανε 
από τα γέλια… λες και 
βάρεσε συναγερμός στο 
χωριό… μόνο που έβλε-
πε ο ένας τον άλλον γε-
λούσαν… 
Όταν μετά από πολύ 
ώρα ηρέμησαν, άρχι-

σαν ένας-ένας πόντιος να 
αγκαλιάζει τον ταξιδιώτη και να τον φιλάει και 
όταν αυτός ρώτησε απορημένος: 
- μα γιατί; 
και του απάντησε ο Κωστίκας: 
- Πρώτη φορά το ακούσαμε!!! 

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Χειμώνιασε κι άρχισαν να σφίγγουν οι 

βλαστοί που πίστεψαν πως είναι Άνοιξη

Τα δίδυμα
Μια ξανθιά παίρνει τηλέφωνο τον άνδρα της 

και του λέει ενθουσιασμένη:

«Μωρό μου, είμαι έγκυος και θα αποκτήσου-

με δίδυμα!!!»

«Σοβαρά, δίδυμα; Πως το ξέρεις, πήγες στον 

γιατρό και στο είπε;»

«Όχι, δεν έχω πάει ακόμα, αλλά έκανα δύο 

τεστ εγκυμοσύνης και βγήκαν και τα δύο θε-

τικά!»


