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Σελ. 17

Ίσως η τελευταία μεγάλη ευκαιρία 

είναι αυτή που δίνεται στο Άργος για 

ανάπτυξη.

Οι δράσεις αποσκοπούν αφενός στη 

δημιουργία εκθεσιακού, εκπαιδευτικού, 

ψυχαγωγικού και τουριστικού ενδια-

φέροντος, αφετέρου στη προβολή των 

παραπάνω τοπικά όσο και παγκόσμια. 

Το αποτέλεσμα αυτών των δράσεων 

θα είναι η δημιουργία τουριστικού και 

εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος στη πόλη 

του Άργους σε ελληνικό και ξένο κοινό, 

ενώ θα δημιουργήσει ψυχαγωγικές δυνα-

τότητες πολιτιστικού χαρακτήρα για τον 

ντόπιο πληθυσμό. 

Σελ 4

Τελευταία 
ευκαιρία

903.000 ευρώ 
για την ψηφιακή ανάδειξη 
του πολιτισμού 
της δυτικής Αργολίδας

Οι γεύσεις της Πελοποννήσου 
στις Βρυξέλλες

Η Λέσχη Αρχιμαγείρων παρουσίασε μια Πελοποννησιακή 

σούπα από τραχανά στις Βρυξέλλες. Οι chef προσέφεραν 

μερίδες σούπα τραχανά, Πελοποννησιακό κρασί, χοιρινό 

παστό και λουκάνικο, κεφαλογραβιέρα και παστέλι σε 

1000 Ευρωπαίους.

Σελ. 14

Παρουσιάστηκε η μελέτη 
για την διάβρωση στα Ίρια

Ειδική μελέτη σχετικά με την «Διερεύνηση αντιμετώ-

πισης διάβρωσης παραλιών Δήμου Ασίνης» εκπόνη-

σε ομάδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα-

λονίκης, σε συνεργασία με τον πρώην Δήμο Ασίνης. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάστηκαν από τον 

καθηγητή κ.Σπύρο Χριστόπουλο.

Σελ.  8

Φόρο τιμής στο Γιάννη Μέτση 
Η έκθεση που διοργα-

νώνεται από το Ίδρυ-

μα Μείζονος Ελληνι-

σμού σε συνεργασία 

με το Πελοποννησιακό 

Λαογραφικό Ίδρυμα 

αποτελεί φόρο τιμής 

στο έργο του σημαντι-

κού Έλληνα χορευτή, 

χορογράφου και δα-

σκάλου Γιάννη Μέτση 

(1931-2010), ο οποίος 

στις 5 Αυγούστου 

2010 έφυγε απρόσμε-

να από τη ζωή.

Σελ. 20
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Εικόνες από το παρελθόν, στο παρόν 
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Συνεχίζεται η πτώση στην οικοδο-

μική δραστηριότητα, όπου έχουν 

παγώσει σχεδόν τα πάντα. Από τα 

περσινά πολύ άσχημα αποτελέ-

σματα που επέφερε στον κλάδο η 

οικονομική κρίση, φέτος έχουμε 

περαιτέρω μείωση.

Συγκεκριμένα στην Πελοπόννησο 

σημειώνεται μείωση κατά 22,8%, 

στον αριθμό των οικοδομικών 

αδειών για τη συνολική οικοδομι-

κή δραστηριότητα, μείωση κατά 

25,7% στην επιφάνεια και μείωση 

κατά 6,7 στον όγκο. 

Όσον αφορά, το διάστημα των 

πρώτων επτά μηνών του 2011, σε 

σύγκριση με πέρυσι, η μείωση της 

συνολικής οικοδομικής δραστηρι-

ότητας είναι ακόμα μεγαλύτερη, 

αφού φτάνει σχεδόν το 40%, στον 

αριθμό των αδειών και στην επιφά-

νεια. Μόνο για τον Ιούλιο του 2011, 

η μείωση είναι κοντά στο 15%.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοι-

χεία της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής, κατά το μήνα Ιούλιο 2011 

το μέγεθος της συνολικής Οικοδο-

μικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-

Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας 

μετρούμενο με βάση τις εκδοθεί-

σες οικοδομικές άδειες, ανήλθε 

σε 4.455 οικοδομικές άδειες, που 

αντιστοιχούν σε 742.4 χιλιάδες m2 

επιφάνειας και 3.217,8 χιλιάδες m3 

όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μεί-

ωση κατά 14,1% στον αριθμό των 

οικοδομικών αδειών, κατά 27,3% 

στην επιφάνεια και κατά 15,3 % 

στον όγκο, σε σχέση με τον αντί-

στοιχο μήνα του 2010.

Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής 

Δραστηριότητας, στο σύνολο της 

Χώρας, ανήλθε σε 4.433 οικοδο-

μικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 

725,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 

3.138,7 χιλιάδες m3 όγκου, παρου-

σίασε δηλαδή, μείωση κατά 14,0 

% στον αριθμό των οικοδομικών 

αδειών, κατά 26,6% στην επιφά-

νεια και κατά 14,0% στον όγκο, σε 

σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 

2010.

Αντίστοιχα το μέγεθος της συνο-

λικής Οικοδομικής Δραστηριότη-

τας κατά το μήνα Ιούλιο 2011, στο 

σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 22 

οικοδομικές άδειες, που αντιστοι-

χούν σε 17,1 χιλιάδες m2 επιφάνει-

ας και 79,1 χιλιάδες m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δη-

μόσιας Οικοδομικής Δραστηριό-

τητας στο συνολικό οικοδομικό 

όγκο, για το μήνα Ιούλιο 2011, είναι 

2,5%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων 

δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον 

Αύγουστο 2010 έως τον Ιούλιο 

2011, το μέγεθος της συνολικής 

Οικοδομικής Δραστηριότητας 

(Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο 

με βάση τις εκδοθείσες οικοδο-

μικές άδειες, στο σύνολο της Χώ-

ρας, ανήλθε σε 40.234 οικοδομι-

κές άδειες, που αντιστοιχούν σε 

7.715,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 

28.585,4 χιλιάδες m3 όγκου. Παρα-

τηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 

23,4% στον αριθμό των οικοδομι-

κών αδειών, κατά 32,0% στην επι-

φάνεια και κατά 30,8 % στον όγκο 

σε σχέση με την αντίστοιχη περίο-

δο Αύγουστου 2009-Ιουλίου 2010.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, 

Αύγουστου 2010-Ιουλίου 2011 η 

Ιδιωτική Οικοδομική

Δραστηριότητα, εμφανίζει στο 

σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 

23,3% στον αριθμό των

οικοδομικών αδειών, κατά 32,4% 

στην επιφάνεια και κατά 30,6% 

στον όγκο, σε σύγκριση με την 

αντίστοιχη περίοδο Αύγουστου 

2009-Ιουλίου 2010.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δη-

μόσιας Οικοδομικής Δραστηριό-

τητας στο συνολικό οικοδομικό 

όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, 

είναι 2,9%.

Το επτάμηνο Ιανουαρίου- Ιουλίου 

2011, η συνολική Οικοδομική Δρα-

στηριότητα εμφανίζει στο σύνολο 

της Χώρας, μείωση κατά 32,0% 

στον αριθμό των οικοδομικών 

αδειών, κατά 44,3% στην επιφά-

νεια και κατά 40,0% στον όγκο, σε 

σχέση με το αντίστοιχο επτάμηνο 

του έτους 2010.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομι-

κή Δραστηριότητα, εμφανίζει στο 

σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 

31,9% στον αριθμό των οικοδομι-

κών αδειών, κατά 44,0% στην επι-

φάνεια και κατά 39,4% στον όγκο, 

σε σχέση με την αντίστοιχη περίο-

δο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2010»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Η Έρευνα Οικοδομικής Δραστηρι-

ότητας παρέχει στοιχεία απογρα-

φικά σε μηνιαία και ετήσια βάση, 

από το έτος 1964. Σκοπός της 

έρευνας είναι η καταγραφή όλων 

των εκδοθεισών οικοδομικών 

αδειών μέσω των διοικητικών αρ-

χών που τις εκδίδουν,

συμπληρώνοντας το αντίστοιχο 

στατιστικό δελτίο. Καταγράφο-

νται όλα τα χαρακτηριστικά της 

έρευνας, δηλ. είδος οικοδομικής 

άδειας, είδος κατασκευής, είδος 

οικοδομής, στοιχεία οικοδομής και 

λοιπών βοηθητικών χώρων, είδος 

χρήσης της οικοδομής, επιφάνεια, 

όγκος και προϋπολογισμός.

Νομικό πλαίσιο -Η έρευνα είναι 

πλήρως εναρμονισμένη με την Ευ-

ρωπαϊκή νομοθεσία. 

Κάλυψη - Η έρευνα είναι απογρα-

φική και περιλαμβάνει το σύνολο 

των εκδοθεισών αδειών σε ολό-

κληρη τη χώρα.

Οικοδομική άδεια: Η οικοδομική 

άδεια αναφέρεται σε όλα τα είδη 

των οικοδομικών

αδειών. Δηλαδή τις οικοδομικές 

άδειες για νέα οικοδομή ή προ-

σθήκη, επισκευή,

αναπαλαίωση, κατεδάφιση, περι-

τοίχιση, νομιμοποίηση, αναθεώ-

ρηση και τροποποίηση

οικοδομής.

Η έννοια της οικοδομής ταυτίζεται 

με την έννοια του κτιρίου.

Κτίριο είναι κάθε μόνιμη και ανε-

ξάρτητη οικοδομική κατασκευή , 

η οποία έχει τοίχους και στέγη και 

αποτελείται από ένα η περισσό-

τερα δωμάτια η λοιπούς χώρους. 

Κατά κανόνα, τα κτίρια έχουν τέσ-

σερις (4) τοίχους. Θεωρείται όμως 

κτίριο και μια μόνιμη οικοδομική 

κατασκευή, η οποία είναι ανοικτή 

από τη μία η τις δύο πλευρές της 

,αρκεί να έχει στέγη.

Νέα οικοδομή είναι κάθε οικοδομή 

που κτίζεται από την αρχή σε ακά-

λυπτο έδαφος ή στη θέση παλιάς 

οικοδομής που κατεδαφίστηκε.

Προσθήκη οικοδομής είναι κάθε 

μόνιμη οικοδομική κατασκευή 

που προσθέτει

οικοδομικό όγκο(χώρο) σε υπάρ-

χουσα οικοδομή είτε σε έκταση 

είτε σε ύψος είτε και με τους δύο 

τρόπους, συγχρόνως, και δημιουρ-

γεί κατοικία ή κατάστημα ή και τα 

δύο.

Όγκος οικοδομής, νοείται, ο ακα-

θάριστος οικοδομικός όγκος, δη-

λαδή ο χώρος που

περιλαμβάνεται μεταξύ της εξωτε-

ρικής επιφάνειας των εξωτερικών 

τοίχων, του

χαμηλότερου δαπέδου(του υπο-

γείου, αν υπάρχει, η του ισογείου) 

και της στέγης της

οικοδομής .Αν μεταξύ του χαμηλό-

τερου δαπέδου και της στέγης της 

οικοδομής μεσολαβεί πυλωτή, ο 

όγκος αυτής συνυπολογίζεται στο 

σύνολο του όγκου των λοιπών χώ-

ρων. Ο όγκος της οικοδομής υπο-

λογίζεται κατά την έκδοση άδειας 

από τις αρμόδιες αρχές.

Επιφάνεια οικοδομής θεωρείται 

το άθροισμα της έκτασης κάθε 

ορόφου, υπολογιζόμενο μέχρι την 

εξωτερική όψη των εξωτερικών 

τοίχων, καθώς και των λοιπών βο-

ηθητικών χώρων.

Σπανίζουν πλέον οι οικοδομικές άδειες στην Πελοπόννησο

Δραματική η κατάσταση στην οικοδομή
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Ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες και 

θα ολοκληρωθεί στις  6 Ιανου-

αρίου η δημόσια διαβούλευση 

για ένα πολύ μεγάλο έργο 

στον Δήμο Άργους –Μυκηνών 

με στόχο την προβολή της 

περιοχής για την ανάπτυξη του 

πολιτισμού, του εκπαιδευτικού 

τουρισμού κλπ. Η Διάρκεια 

Έργου είναι 25 μήνες από την 

υπογραφή της Σύμβασης 

και ο προϋπολογισμός του 

(με ΦΠΑ) ανέρχεται στις 

903.055,00 Ευρώ. Πρόκει-

ται ίσως για έναν από τους 

μεγαλύτερους προϋπολογι-

σμούς τέτοιου είδους έργου 

σε πανελλαδικό επίπεδο, όταν 

για άλλους δήμους τα ποσά 

που εγκρίθηκαν δεν υπερ-

βαίνουν τις 200.000Ευρώ. Το 

έργο είχε αρχικά ενταχθεί από 

την προηγούμενη δημοτική 

Αρχή μετά από προσπάθειες 

του κ. Γιώργου Αναγνώστου 

και η σημερινή δημοτική αρχή 

μετά από κάποιες βελτιώσεις 

που επέφερε το οδήγησε στην 

σημερινή δημόσια διαβούλευ-

ση. Όπως ειπώθη-

κε στο δημοτικό 

συμβούλιο, το έργο 

«είναι εύπλαστο 

ώστε να μπορεί 

να προσαρμοστεί 

στα νέα δεδομένα 

του Καλλικράτειου 

Δήμου και να απο-

τελέσει σημαντικό 

εργαλείο ανάπτυ-

ξης» .

Αντικειμένου του 

Έργου

Ο μόνος εμπλεκό-

μενος φορέας είναι 

ο Δήμος Άργους 

- Μυκηνών. Στόχος 

του παρόντος 

έργου είναι η δη-

μιουργία τουριστι-

κών κινήτρων και η 

προβολή τους στο κοινό ώστε 

να δημιουργηθεί τουριστικό 

ενδιαφέρον για την περιοχή.  Ο 

Δήμος Άργους - Μυκηνών είναι 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 

Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και, ως 

είθισται, χαρακτηρίζεται από 

διοικητική και οικονομική αυ-

τοτέλεια με απώτερο σκοπό τη 

δημιουργία ευκαιριών ενεργη-

τικής συμμετοχής του πολίτη 

στα κοινά και την ενδυνάμωση 

του αισθήματος ευθύνης και 

καθήκοντος του πολίτη απένα-

ντι στην κοινωνία. 

Στην αρμοδιότητα του Δήμου 

Άργους - Μυκηνών ανήκουν 

οι τοπικές υποθέσεις, αυτές 

δηλαδή που αναφέρονται στην 

προαγωγή των συμφερόντων 

των κατοίκων της περιοχής 

ευθύνης του, όπως σχετικά 

αναφέρεται στο Νέο Δημοτικό 

και Κοινοτικό Κώδικα. 

Αντικείμενο του έργου είναι 

να ενισχύσει υπάρχουσες 

υποδομές προβολής και θα 

εγκαταστήσει νέες, με σκοπό 

την ανάδειξη, προώθηση και 

προβολή της ιστορίας και του 

πολιτισμού της αρχαίας αλλά 

και νέας πόλεως του Άργους 

και της ευρύτερης περιοχής. Οι 

δράσεις αποσκοπούν αφενός 

στη δημιουργία εκθεσιακού, 

εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού 

και τουριστικού ενδιαφέρο-

ντος, αφετέρου στη προβολή 

των παραπάνω τοπικά όσο και 

παγκόσμια. Το αποτέλεσμα 

αυτών των δράσεων θα είναι 

η δημιουργία τουριστικού και 

εκπαιδευτικού ενδιαφέρο-

ντος στη πόλη του Άργους σε 

ελληνικό και ξένο κοινό, ενώ 

θα δημιουργήσει ψυχαγωγι-

κές δυνατότητες πολιτιστικού 

χαρακτήρα για τον ντόπιο πλη-

θυσμό. Τέλος, οι δράσεις θα 

δημιουργήσουν πρότυπα και 

κίνητρα για τοπικής εμβέλει-

ας ιδιωτικές επενδύσεις στον 

τομέα του τουρισμού και του 

πολιτισμού.

4
Διαβουλεύονται ψηφιακές δράσεις για προβολή, ανάπτυξη πολιτιστικού και εκπαιδευτικού τουρισμού

Ψηφιακή δυτική Αργολίδα
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  ΣΕ  ΝΕΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ  (οδός Χαρμαντά 11 - Ν. Βυζάντιο)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ. (27520)29396 - κινητό 6944842844 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 13 - ΝΑΥΠΛΙΟ

1/Διαμέρισμα 88 τμ Τριάρι (2 υ/δ)

2/Διαμέρισμα 53 τμ Δυάρι (1 υ/δ)

3/Διαμερισμα 55 τμ Δυάρι (1 υ/δ)

4/Διαμέρισμα 57 τμ Δυάρι (1 υ/δ)

Όλα με θέση στάθμευσης στην πυλωτή
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του Ακη 

Γκάτζιου

Eνυπογράφως

Το μαρτύριο, 

η επανεκκίνηση 

και το απύθμενο 

βαρέλι

Η ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ της οικονομίας 

είναι το ζητούμενο για το 2012, που 

ανατέλλει. ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ για όλους 

απερχόμενο έτος, με τα δεινά που 

έφερε στην Ελλάδα και κυρίως στην 

Ελληνική κοινωνία, δεν υπάρχει περι-

θώριο να επαναληφθεί. Οι μεταρρυθ-

μίσεις που εξαγγέλθηκαν αλλά ποτέ 

δεν ολοκληρώθηκαν, 

οι αντίξοες συνθήκες 

στις οποίες κινήθηκε η 

οικονομία επηρεάζοντας 

όλους τους πολίτες αυτής 

της χώρας, η φορολογική 

λαίλαπα που ισοπέδωσε 

τα πάντα στο πέρασμά της, η χιονοστι-

βάδα των δυσάρεστων αλλαγών που 

επήλθαν στη ζωή όλων, δεν μπορούν 

να ξανασυμβούν.

Η ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ της οικονομίας 

πρέπει να γίνει με κάθε κόστος και η 

χρονιά που έρχεται να αποτελέσει την 

αφετηρία για μια νέα αρχή, ώστε να 

ξεκινήσει να φαίνεται κάποιο φως στο 

τούνελ. Ούτε το κράτος αντέχει άλλο 

αυτήν την αβεβαιότητα για το αύριο, 

ούτε η κοινωνία.

Ο ΚΑΘΕΝΑΣ έχει πλέον ανάγκη να 

ακούσει την μαγική φράση: «Τα χει-

ρότερα πέρασαν». Και αυτό μπορεί να 

συμβεί είτε μετά από μια ολοκληρωτι-

κή κατάρρευση, είτε μετά την επιτυχία 

των μέτρων που ταλανίζουν τους 

πολίτες τον τελευταίο καιρό. Γιατί αν 

συνεχίσουμε έτσι, θα ανακαλύψουμε 

ότι δεν έχουμε πιάσει τον πάτο, αφού 

το βαρέλι θα αποδειχθεί ότι είναι 

απύθμενο.

ΤΟ 2012 πρέπει να είναι το έτος - κα-

ταλύτης για αυτήν την εξέλιξη. Γιατί αν 

συνεχιστεί και τη νέα χρονιά η πτωτική 

πορεία χωρίς να υπάρξει ανάκαμψη, 

κανείς δεν ξέρει πόσοι θα αντέξουν.
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Τέλος στις περιπέτειες 

της ύδρευσης της Λέρνας 

O Δήμαρχος Άργους Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος 

υπόγραψε χτες το μεσημέρι, με εκπροσώπους της 

αναδόχου εταιρείας τη σύμβαση του έργου «Ύδρευ-

ση Δημοτικής Ενότητας Λέρνας» από τις πηγές Λέρ-

νας. Καημός των κατοίκων της Δημοτικής ενότητας 

ήταν να πάρουν νερό από τις πηγές που ήταν στην 

έδρα του πρώην δήμου τους τις οποίες εκμεταλλευ-

όντουσαν μέχρι σήμερα το Ναύπλιο, το Άργος και ο 

ΤΟΕΒ.

ΑΝ.



Στον Άρχοντα το ΚΕ-

ΚΥΚΑΜΕΑ
Στο Γενικό Νοσοκομείο του 

Άργους περνά η διοίκηση του 

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, από την 1 Ιανου-

αρίου 2012 και θα διοικείται 

από τον διοικητή των Διασυν-

δεμένων Νοσοκομείων Άργους 

– Ναυπλίου Γιάννη Άρχοντα.

Μετονομάζεται  δε σε Κέντρο 

Φυσικής και Ιατρικής Αποκατά-

στασης (ΚΕ.Φ.Ι.Α). Η ένταξη  των 

ΚΕ.Φ.Ι.Α στο Εθνικό Σύστημα 

Υγείας (ΕΣΥ)  στοχεύει στη συ-

νένωση δυνάμεων, στην  εξοι-

κονόμηση  οικονομικών πόρων, 

ανθρώπινου δυναμικού, υπο-

δομών και τελικά στην παροχή 

αποτελεσματικότερων  υπηρε-

σιών  αποκατάστασης κυρίως 

στους πολίτες με αναπηρία 

(ΑμεΑ).

Με δήλωσή του ο πρόεδρος του 

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Βασίλης Μπούρης 

σημειώνει μεταξύ άλλων ότι 

κατάφερε κάτω από τις πλέον 

αντίξοες συνθήκες  λόγω της 

οικονομικής κρίσης όχι μόνο 

να μην υποβαθμίσει τις παρεχό-

μενες υπηρεσίες του Κέντρου 

αλλά να πετύχει σχεδόν όλους 

τους αρχικούς στρατηγικούς 

σχεδιασμούς της χωρίς να στεί-

λει το λογαριασμό στην επόμε-

νη Διοίκηση που θα αναλάβει 

το Κέντρο. 

Υ.Ζ.

Χoρωδία Ναυπλίου
Η δημοτική χορωδία Ναυπλίου 

σηκώνει το βάρος των εκδη-

λώσεων του δήμου αυτές τις 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Εβδομαδιαία Εφημερίδα

Αρ. Σήματος: 159481

Δικαιούχος Σήματος: 

Α. Γκάτζιος, Μ. Κ. Ντάνος,

Μ. Πετρόπουλος Ο.Ε.

Μέλος Ε.Ι.Ε.Τ. 

Κωδ. Εντύπου: 4126

Αριθμός φύλλου: 697

Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 29.12.2011

Ιδιοκτησία: ΕΝΘΕSIS  Α. Γκάτζιος – 

Μ. Κ. Ντάνος – Μ. Πετρόπουλος Ο.Ε.

Εκδότης – Δ/ντής: 

Άκης Γκάτζιος 

Αρχισυντάκτης: 

Άκης Ντάνος

Συντάκτες: 

Άκης Γκάτζιος, Άκης Ντάνος

Σχεδιασμός: 

ΕΝΘΕSIS

Εκτύπωση: 

«ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ» ΚΙΑΤΟ

Διανομή:  ΕΛΤΑ, Πρακτορείο ΑΡΓΟΣ

ΕΔΡΑ: ΝAYΠΛΙΟ,  Βελλίνη 5 

Τηλ. 2752 0 22257 Fax. 2752 1 10728

κιν. 697 6511108, 693 7577471

anagnostispe@hotmail.com 

www.anagnostispe.blogspot.com

Τιμή: 0,70 ευρώ

Συνδρομές (με ΦΠΑ): Ετήσια ιδιωτών 

35,00 ευρώ Ετήσια Οργανισμών,  ΟΤΑ, 

ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ 300,00 ευρώ.

Ετήσια Τραπεζών, φορέων επιχειρήσε-

ων: 150,00 ευρώ

Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύ-

ονται στον «Αναγνώστη Πελοποννή-

σου» δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις 

απόψεις της εφημερίδας. Απαγορεύε-

ται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή 

κειμένων και φωτογραφιών, ολική ή 

μερική ή περιληπτική, χωρίς την γρα-

πτή άδεια του εκδότη (Ν.2121/1993).

Tαυτότητα

ημέρες στο Βουλευτικό. Αύριο 

Παρασκευή  η  Νεανική Δημοτι-

κή Χορωδία. υποδέχεται και συ-

μπράττει μουσικά με τη χορωδία 

του University of Wisconsin «eau 

Claire» των Η.Π.Α. (20.30), στις 4 

Ιανουαρίου, μαζί με την χορωδία 

Επιδαύρου, μας πηγαίνουν μια 

μαγευτική βόλτα στα αστέρια 

της ποίησης, της μουσικής και 

του τραγουδιού υπό την διεύθυν-

ση του μαέστρου Θ. Αντωνιάδη 

(8.30), ενώ στις 11 Ιανουαρίου 

συμμετέχει στην συναυλία από 

τη χορωδία του πανεπιστημίου 

SALVE REGINA (8.30)

Υ.Ζ

Επιτροπή ποιότητας 

Ναυπλίου
Παραμονές Χριστουγέννων  στην 

αίθουσα του Δημοτικού Συμβου-

λίου του Δήμου Ναυπλίου καλέ-

στηκε να συνεδριάσει η   Δημο-

τική Επιτροπή Διαβούλευσης με 

θέμα: Τη γνωμοδότηση επί του 

Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού 

Δήμου Ναυπλιέων, για το διάστη-

μα έως το 2014. Από τα 35 μέλη 

της Επιτροπής, με παρόντες 12 

και λόγω μη απαρτίας η διαδικα-

σία επαναλήφτηκε την επόμενη 

Τρίτη στις 12 το μεσημέρι με επτά  

μόνο μέλη. Ίσως θα πρέπει να 

αναλογιστούν οι επικεφαλής των 

παρατάξεων τις λάθος επιλογές 

ατόμων που έκαναν για την επι-

τροπή και να τους αντικαταστή-

σουν.

ΟΦ.

Επιτροπή ποιότητας 

Άργους
Φαίνεται πως η επιτροπή ποιότη-

τας του Άργους απαρτίζεται μόνο 

από άτομα που δραστηριοποιού-

νται στους ελεύθερους χώρους 

της πόλης στήνοντας ξελότζες, 

παράγκες και θερμοκήπια στις 

πλατείες και στα πάρκα. Καμιά 

δημοτική αρχή, καμία πολεο-

δομία και καμιά αστυνομία δεν 

έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα 

να αποτρέψουν τα τερατουργή-

ματα. Κάποια απ` αυτά μαθαί-

νουμε πως συμμετέχουν και στην 

επιτροπή ποιότητας του Δήμου! 

Τι περιμένουν και δεν παρεμβαί-

νουν οι υπεύθυνοι; Το κάστρο 

από διάφορα σημεία της πλατεί-

ας δεν φαίνεται και τώρα αρχίζει 

να μην φαίνεται και ο Ναός του 

Αγ, Πέτρου, έλεος, όχι άλλη ποιό-

τητα, όχι άλλη ποιότητα.

ΑΝ.

Στην πάντα η Μπάντα
Η φιλαρμονική του Ναυπλίου ή 

τέλος πάντων ότι απέμεινε «ζω-

ντανό» χωρίς στολές, χωρίς τα 

κουτιά για συλλογή χρημάτων, 

παιάνιζε τα κάλαντα στα σοκάκια 

της πόλης του Ναυπλίου, παρ` 

όλο που δεν «υπάρχει» πλέον για 

τον Δήμο. Ανάλογη κίνηση μελών 

της Μπάντας δεν έγινε στην πόλη 

του Άργους αποδεικνύοντας πως 

κάποιοι Ναυπλιώτες αγαπούν 

περισσότερο τις παραδόσεις της 

πόλης τους απ` ότι οι Αργείτες της 

δικιάς τους.

ΟΦ..

Ημερίδα με θέμα οι επι-

πτώσεις στον Αθλητισμό 

και στη Ζωή απ` την χρήση 

ναρκωτικών ουσιών δι-

οργανώνεται αύριο στην 

Κοιλάδα, από την Περι-

φερειακή αυτοδιοίκηση 

Αργολίδας και τον Αθλητικό 

όμιλο «Κωρονίς»

Η είσοδος για την ημερίδα 

είναι ελεύθερη και μόνο 

όσοι μείνουν για τον ετήσιο 

χορό της ομάδας αμέσως 

μετά, θα προμηθευτούν 

πρόσκληση 15ευρώ το 

άτομο με μενού και10ευρώ 

παιδικό έως 14 ετών, με 

μενού.  

Πληροφορίες για κρατήσεις 

στα τηλεφωνά: 6948463904 

και 6974633451.

Κυκλοφόρησαν και στην Αργολίδα προβοκατόρικα ημερολόγια 

κατά του ΚΚΕ.

«Χέρι χέρι ΚΚΕ – Καρατζαφέρη»

Φαίνεται πως η στάση του 

ΚΚΕ σε πρόσφατες δια-

δηλώσεις και ο ρόλος του 

«προστάτη» της βουλής 

που το κατηγόρησαν οι 

αντιεξουσιαστές ενέπνευσε 

κάποιους να εκδώσουν 

ημερολόγια με την φάτσα 

του Καρατζαφέρη και το 

λογότυπο του ΚΚΕ, προ-

καλώντας την οργή του 

Περισσού. Στην ανακοίνω-

ση της κεντρικής επιτρο-

πής του Κομμουνιστικού 

κόμματος αναφέρεται 

μεταξύ άλλων ότι «Το ΚΚΕ 

καταγγέλλει στο λαό τη 

νέα προβοκάτσια σε βάρος 

του. Είναι αναίσχυντοι και 

προκλητικοί. Τύπωσαν 

και μοιράζουν ημερολό-

για με τη φωτογραφία 

του γνωστού ακροδεξιού 

και αντικομμουνιστή Γ. 

Καρατζαφέρη, που έχουν 

το λογότυπο του ΚΚΕ και 

το υπογράφουν με τον 

ψεύτικο τίτλο «Ανατολικές 

Αχτίδες»».

Όπως τονίζει το ΚΚΕ «Δεν 

είναι φάρσα. Πρόκειται 

για μια νέα αθλιότητα  με 

στόχο να  συκοφαντηθεί 

το ΚΚΕ. Τέτοια δόλια μέσα 

έχουν χρησιμοποιηθεί 

πολλές φορές κατά του 

ΚΚΕ και είναι μαθημένα 

τα βουνά απ’ τα χιόνια. Η 

υπεράσπιση του ΚΚΕ από 

τη συκοφαντία και την 

προβοκάτσια είναι υπόθε-

ση όλων των εργαζομένων 

και των φτωχών λαϊκών 

στρωμάτων». 
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Ερμιονί-

δας. 

Σύμφω-

να με την 

Οικ. Εν. Κιν. Ερμιονίδας στον 

δήμο Ερμιονίδας «δόθηκε ένα 

Χριστουγεννιάτικο γεύμα σε 

έξη πολυμελείς φτωχές οικο-

γένειες Ρομά που δεν καλύ-

πτονται μέχρι στιγμής από την 

εκκλησία ή την ομάδα Αλλη-

λέγγυη.

Κάθε τσάντα του συσσιτίου 

είχε μέσα κρέας για εφτά  αν-

θρώπους, ρύζι, μακαρόνια, 

φακές, ένα μαρούλι, ένα σπο-

ρέλαιο, ένα κουτί μπισκότα.

Αν εμείς οι μέχρι σήμερα τα-

κτοποιημένοι βρισκόμαστε σε 

κρίση σκεφτείτε που είναι εκεί-

νοι που ήταν πάντα στο περι-

θώριο της κοινωνίας.

Καθόλου αθόρυβη δεν πι-

στεύω πως πρέπει να είναι η 

κοινωνική αλληλεγγύη.

Δεν είναι ατομική πράξη φι-

λανθρωπίας προς πάσχοντες.

Αντίθετα να παρουσιάζεται, να 

λειτουργεί σαν κίνητρο και σε 

άλλους ανθρώπους, Δήμους 

και περιοχές.

Η κοινωνική αλληλεγγύη είναι 

πολιτική δράση αντίστασης 

στην ήττα στον ατομισμό στην 

πολιτική της φτώχιας που μας 

επιβάλλουν κράτος και κεφά-

λαιο. Το επόμενο διάστημα θα 

πληθύνουν οι μακροχρόνια 

άνεργοι και οι φτωχοί εργα-

ζόμενοι. Η κοινωνία πρέπει να 

χτίσει μηχανισμούς αυτοάμυ-

νας. Δεν θα είμαστε όλοι φτω-

χοί αλλά οι φτωχοί και ανήμπο-

ροι θα γίνουν πολλοί».

Πάει ο παλιός 

ο χρόνος…
ΠΑΕΙ ο παλιός ο χρόνος, αλλά τι γίνεται με τον 

νέο; Έρχεται πράγματι με δώρα και χαρά όπως 

άλλοτε; Μάλλον όχι. Κάποτε τον καρτερούσαμε 

πως και πως, όχι γιατί όλοι ήμασταν κάποτε 

παιδιά, αλλά γιατί στις συνειδήσεις μας ήταν 

εδραιωμένη η ελπίδα για κάτι καλλίτερο.

ΓΙΑ ΝΑ γεννηθεί το καινούριο, θα έπρεπε το 

παλαιό να φύγει, να πεθάνει, να γκρεμιστεί στα 

Τάρταρα. Η ελπίδες όλων στρέφονταν προς 

το καινούριο, την αλλαγή, την απαλλαγή απ` 

το παλιό, μέχρι που ήρθε ο μεταπολιτευτικός 

δυισμός των κομμάτων εξουσίας 

να το καπηλευτεί κι αυτό.

ΤΗΝ πράγματι κακιά παλαιά δεξιά 

την έδιωξε το ΠΑΣΟΚ του `80, 

καπηλευόμενο την ανάγκη του 

κόσμου για αλλαγή. Άνοιξε το 

«χρονοντούλαπο της ιστορίας» 

και την έχωσε μέσα, σαν τους 

καλικαντζάρους του 12ημέρου κι ύστερα έγινε 

μονομιάς το ίδιο παλαιό και κακό συνάμα.

ΚΑΘΕ πέρσι και καλλίτερα άρχισε να ψιθυρίζε-

ται απ` τα χείλη όλων, που έβλεπαν τα επιπλέον 

προβλήματα να συνοδεύουν κάθε αλλαγή του 

ημερολογιακού έτους. Μια ακόμα «Ελπίδα» είχε 

θυσιαστεί στον βωμό της μικροπολιτικής, των 

συμφερόντων και του ιδιωτισμού.

ΟΤΙ συνέβαινε σε εθνικό επίπεδο, άρχισε να 

αναπαράγεται και σε τοπικό. Στις Νομαρχιακές 

στην συνέχεια Περιφερειακές και στις Δημοτι-

κές εκλογές αναδεικνύονται άτομα με μοναδικό 

κριτήριο την απαλλαγεί απ` τα προηγούμενα. 

Τυφλή ψήφος απελπισίας προς κάθε νεοεμ-

φανιζόμενο σχήμα εντός του μαντριού του 

δικομματισμού για να μην χαθεί τελείως ο 

μπούσουλας.

ΟΙ ΛΥΚΟΙ φόρεσαν προβιά αρνιών και γίνονται 

δύσκολα αναγνωρίσιμοι. Όμως και τα πρόβατα 

φόρεσαν τομάρι Λύκου και άρχισαν να απει-

λούν τους «συναμνούς τους». Η εξουσία θρέφει 

την βία και την επιβολή, αλλοιώνοντας χαρα-

κτήρες και ιδεώδη και η εναλλαγή του χρόνου 

είναι εξουσία. Ο χρόνος εξουσιάζει την ίδια την 

αλλαγή της φύσης και του ανθρώπου, αλλά 

αυτοπεριορίζεται κι αυτού η εξουσία μέσα στην 

«χρονοστάνη» το επιτρεπτό χρονικό όριο που 

ονομάζουμε έτος. Μόλις τι υπερβεί παθαίνει κι 

ακολουθεί ο επόμενος χρόνος.

ΠΩΣ λοιπόν να περιμένει κανείς κάτι καλλίτερο 

όταν η διαδοχή αναπαραγάγει σχέσεις εξουσί-

ας και οδηγεί έστω και εικονικά στον θάνατο; 

Χρόνια πολλά λοιπόν και έξω απ την «στάνη», 

για να τα απολαύσουμε με υγεία, χαρά και 

αλληλεγγύη.

Vita Civilis

του Άκη 
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Μελέτη για την διάβρωση στα Ίρια
Ειδική μελέτη σχετικά με την 

«Διερεύνηση αντιμετώπισης 

διάβρωσης παραλιών Δήμου 

Ασίνης» εκπόνησε ομάδα του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία 

με τον πρώην Δήμο Ασίνης. 

Τα αποτελέσματα της μελέ-

της παρουσιαστήκαν, στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του 

Περιφερειακού Συμβουλίου 

Αργολίδας από τον καθη-

γητή κ.Σπύρο Χριστόπουλο 

μέλος της ερευνητικής ομά-

δας του Αριστοτέλειου Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Αντικείμενο της μελέτης είναι 

η αντιμετώπιση της παρατη-

ρούμενης διάβρωσης στην πα-

ραλία Τολού, στην παραλία Ιρί-

ων και στην Πλάκα Δρεπάνου. 

Με την παραπάνω μελέτη, 

στόχος του Δήμου είναι να 

εμπλουτίσει τον διάλογο, 

προσφέροντας ένα σημαντι-

κό και ουσιαστικό εργαλείο 

για την εξεύρεση λύσεων για 

την αντιμετώπιση του προ-

βλήματος ανά παραλία. 

Κατά την διάρκεια της σημε-

ρινής παρουσίασης έγινε πλη-

ρέστερη ανάλυση των αιτιών 

της δημιουργηθείσας κατά-

στασης ,έγινε παρουσίαση 

τριών εναλλακτικών σεναρίων 

λύσεων εφαρμογής ανά πα-

ραλία καθώς και παρουσίαση 

των τελικών αποτελεσμάτων. 

Στο επόμενο στάδιο ,αφού πα-

ραληφθεί η συγκεκριμένη με-

λέτη, θα ακολουθήσει σύντα-

ξη μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και ακολούθως 

θα πρέπει να ενταχθεί προς 

χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ. Το 

όλο έργο προβλέπεται ότι θα 

κοστίσει 8 εκατ. ευρώ.

Πολιτική πράξη η Αλληλεγγύη
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Στη σύσταση ενός  Δευτε-

ροβάθμιου οργάνου στη 

Γενική Διεύθυνση Υγείας, 

το οποίο θα έχει εποπτι-

κό και ελεγκτικό ρόλο 

στοχεύει η Περιφέρια Πε-

λοποννήσου. Το όργανο 

αυτό θα δημιουργηθεί 

από τους επόπτες υγείας 

και τους ιατρούς δημόσι-

ας υγείας της Περιφέρει-

ας.

Όπως δήλωσε ο Περιφε-

ρειάρχης Πέτρος Τατού-

λης η Πελοπόννησος έχει 

πλούσιο υδροφόρο ορί-

ζοντα γι’ αυτό οφείλουμε 

να τον αποκαταστήσουμε 

και να τον αξιοποιήσουμε 

καταλλήλως. Ξεκαθάρισε 

πάντως, ότι η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου δυνητικά 

βοηθάει εξασφαλίζοντας 

τις υποδομές που απαι-

τούνται, την κύρια ευθύνη 

όμως την  έχουν οι δημο-

τικές αρχές και οι ΔΕΥΑ, 

δηλώνοντας: «εμείς ως 

Περιφέρεια οφείλουμε 

να είμαστε συνεπείς στην 

εποπτεία της ποιότητας 

των υδάτων, πρέπει να 

συνεχίσουν οι δήμοι τις 

προσπάθειες ώστε να 

έχουμε μία καθαρή πολι-

τική στην οικονομία των 

υδάτων».

 Σε σύσκεψη που έγινε 

στην Τρίπολη, τέθηκε ως 

προτεραιότητα ο έλεγχος 

της ποιότητας του νερού 

και η δημοσιοποίηση 

όλων των εργαστηριακών 

δεδομένων στους πολίτες.

Υπενθύμισε ότι κατα-

βάλλεται προσπάθεια σε 

συνεργασία με το Δήμο 

Ναυπλιέων και του Άρ-

γους-Μυκηνών για τη 

δημιουργία εργοστασίου 

διύλισης νερού του Ανα-

βάλου, ενώ ανακοινώ-

θηκε ότι τα σχέδια που 

μας έχουν υποβάλλει οι 

δήμαρχοι για ένταξη στο 

ΕΣΠΑ έχουν προχωρήσει 

στο σύνολο τους. 

9

Ο Περιφερειακός 
Σύμβουλος Βασίλης Σιδέρης 
εύχεται Καλά Χριστούγεννα  
και Ευτυχισμένος 
ο καινούργιος Χρόνος

Ανακοινώθηκε η δημιουργία οργάνου 

για τον εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο

Έλεγχος της ποιότητας νερού 

από την Περιφέρεια

Κάνουν μελέτη βιωσιμότητας του τρένου

Θα περάσει σε ιδιώτη το τρένο;
Μελέτη για την βιωσιμότητα της 

γραμμής Κόρινθος - Μυκήνες - 

Αργός – Ναύπλιο, ετοιμάζεται να 

εκπονήσει ο ΟΣΕ, όπως προέκυ-

ψε από την συνάντηση που είχε 

ο πρόεδρος του Οργανισμού 

Παναγιώτης Θεοφανόπουλος, 

με τον περιφερειάρχη Πέτρο Τα-

τούλη, και τον επικεφαλής της 

Οικολογικής Συμπολιτείας του 

Μοριά Λάμπρο Μπούκλη, στα 

γραφεία του οργανισμού στο 

Μεταξουργείο.

Επίσης πρόκειται να γίνουν 

ανάλογες μελέτες για την προ-

έκταση του προαστιακού προς 

το Λουτράκι, και την επαναλει-

τουργία του ενδομεσσηνιακού 

δικτύου.

Από την πλευρά του ο Πέτρος 

Τατούλης δεσμεύτηκε να εντά-

ξει τα έργα αυτά στο ΕΣΠΑ της 

Περιφέρειας, δεδομένου ότι 

αποτελούν δομικά στοιχεία του 

στρατηγικού σχεδιασμού τον 

οποίο με μεθοδικότητα και με-

γάλη υποστήριξη από το ΠΕΣΥ 

Πελοποννήσου εφαρμόζει η 

πρώτη αιρετή διοίκηση της Πε-

ριφέρειας.

Η εκπόνηση των μελετών θα 

γίνει από στελέχη του Οργανι-

σμού, μέσα στο πρώτο τρίμηνο 

του νέου έτους. Όπως σημει-

ώσε ο κος Θεοφανόλπουλος, 

για κάθε ένα από τα τρία έργα 

υπάρχουν διαφορετικές συνθή-

κες αλλά και παρεμβάσεις για 

την υλοποίηση τους τις οποίες 

μπορεί να αναλάβει ο ΟΣΕ να 

φέρει σε πέρας με βασικό ση-

μείο αναφοράς την βιωσιμότητα 

της επένδυσης. 

Ο κος Ταυούλης, ζήτησε, στις 

μελέτες βιωσιμότητας να ληφθεί 

υπόψη ο στρατηγικός σχεδια-

σμός της Περιφέρειας για δημι-

ουργία δημοπρατηρίου αγροτι-

κών προϊόντων στην ευρύτερη 

περιοχή της Κορίνθου που θα 

δημιουργήσει αναγκαιότητα και 

εμπορικών μεταφορών στην πε-

ριοχή.

Όπως ανακοινώθηκε από την 

περιφέρεια, ο κος Μπούκλης 

πρότεινε να μελετηθεί περαι-

τέρω η ανάπτυξη του φορέα 

δικτύου του ΟΣΕ στην Πελοπόν-

νησο με δυνατότητα παροχής 

του σε ιδιώτες επιχειρηματίες, 

προς ανάπτυξη και εκμετάλλευ-

ση μέσα από διεθνή διαγωνισμό 

που θα διασφαλίζει την βιωσι-

μότητα του δικτύου και την δια-

φάνεια. Χαρακτήρισε το τραίνο 

ως τον πιο φιλικό οικολογικό και 

ασφαλή τρόπο μεταφοράς, ο 

οποίος μπορεί να συνδυαστεί με 

το τουριστικό προϊόν της περι-

φέρειας όπως αυτό διαμορφώ-

νεται με τον στρατηγικό σχεδια-

σμό της Περιφέρειας.
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Εικόνες της κρίσης 4

Γράμμα στον Άγιο Βασίλη
Ο Βαγγέλης φορτωμένος τις κυριακάτικες εφημερίδες έφτασε στο πίσω μπαλκόνι του 

σπιτιού του. Εκεί με σήματα καπνού τον περίμενε ένας καυτός ελληνικός καφές που είχε 

φτιάξει η γυναίκα του. Η μοναχική σιωπηλή ανάγνωση των εφημερίδων την Κυριακή 

ήταν μια ελάχιστη πολυτέλεια που κρατούσε για τον εαυτό του. Ο μόνος που έσπαζε το 

άβατο του πίσω μπαλκονιού ήταν ο γιός του ο Αναστάσης, ο οποίος σεβόταν, στο μέτρο 

που επέτρεπαν τα οχτώ του χρόνια τον κανόνα της σιωπής. 

Μόλις είχε οργανώσει το υλικό του ο Βαγγέλης σε στοίβες , βιβλία, δίσκοι, περιοδικά, 

εφημερίδες και διαφημιστικά φυλλάδια εμφανίστηκε ο γιός του ο Αναστάσης, φορού-

σε το μαύρο σκουφί με το λογότυπο της ΑΕΚ. Έκανε λίγο κρύο εκείνο το χειμωνιάτικο 

πρωινό αλλά το σκουφί της Αεκάρας ήταν κωδικός ότι ο Αναστάσης μάλλον ήθελε να 

καλοπιάσει τον  πατέρα του , πλησίαζε εξ άλλου και η πρωτοχρονιά. Ο Βαγγέλης ήταν 

φανατικός οπαδός της Αεκάρας.

Ο Αναστάσης άφησε το σοκολατούχο ρόφημα του στο μικρό τραπέζι, πήρε σιωπηλός 

την στοίβα με τα διαφημιστικά φυλλάδια. Απόρριψε ταχύτατα τα πολυκαταστήματα και 

βρήκε το φυλλάδιο με τα συναρμολογούμενα παιγνίδια και του αφοσιώθηκε. Τα βλέφα-

ρα του ακινητοποιήθηκαν όταν είδε το μεγάλο κάστρο με το πτερωτό δεινόσαυρο που 

προσπαθούσε να το καταστρέψει. 

Ο μπαμπάς του μόλις τελείωσε το ξεκαθάρισμα μιας κυρια-

κάτικης εφημερίδας. Πήρε μια ρουφηξιά καφέ και κοίταξε 

τον ενθουσιασμένο Αναστάση με τα ακινητοποιημένα βλέ-

φαρα. Αυτό το βλέμμα έπιασε ο γιός του, ανοιγόκλεισε τα 

βλέφαρα του για να υγράνει τα μάτια και βρήκε την ευκαι-

ρία να σπάσει τον άτυπο κανόνα της σιωπής. 

-Μπαμπά να σου πω κάτι; 

-Ακούω. 

- Ο άγιος Βασίλης θα έρθει φέτος;  Με την κρίση ….που 

λένε ; 

-Εσύ δεν μας είπες πέρυσι πως ξέρεις ότι δεν υπάρχει και 

ότι μας αφήνεις να σε κοροϊδεύουμε για να παίρνεις δώρα. 

Τι λες λοιπόν; ( Ο Αναστάσης δεν  περίμενε ο πατέρας του 

να θυμάται μετά από ένα χρόνο αυτό που είχε πει.) 

- Είναι ντυμένο καλά το παιδί; ( Ακούστηκε η φωνή της για-

γιάς από τον κάτω όροφο που κατάλαβε ότι ήταν έξω με 

τον πατέρα του. Η φωνή της γιαγιάς από μηχανής θεός για 

να σώσει τον Αναστάση από την δύσκολη θέση.) 

-Όπως λέει και η μάνα σου, η γιαγιά μου πρέπει να κρατάμε 

τα έθιμα και τις παραδόσεις!!! Εγώ λέω να του γράψω ένα 

γράμμα και ότι βγει. Αν θέλει, μου την κάνει την έκπληξη!!! 

( Και πήρε εκείνο το αθώο και ταυτόχρονα πονηρό βλέμμα 

ίδιο με του πατέρα του όταν έκανε μικρός τις σκανταλιές 

του.)

-Πόσα λεφτά κάνει; ( Και με το βλέμμα του ο πατέρας του 

έδειξε το κάστρο και τον πτερωτό δεινόσαυρο.) 

-180 ευρώ. 

-Αναστάση είναι πολλά λεφτά …..θα δούμε αν  μπορούμε 

να το πάρουμε.

Ο  Αναστάσης σηκώθηκε πήρε το φυλλάδιο παραμάσχαλα 

και πήγε μέσα στο σπίτι αφήνοντας τον πατέρα του να απο-

λαύει την σιωπηρή του ανάγνωση.

Την άλλη μέρα με ένα φιλί χαιρέτησε τον πατέρα του ο Ανα-

στάσης και πέρασε την πύλη του σχολείου του. Σπάνια έδινε φιλιά στον πατέρα πριν 

μπει στο σχολείο. Τον παραξένεψε λίγο τον Βαγγέλη αυτό. Αλλά η τρυφεράδα αυτή του 

γιού του ήταν μια συναισθηματική ένεση για να αντέξει την δύσκολή εβδομάδα στην 

δουλειά του. Ήταν εφοριακός και του είχαν αναθέσει να ελέγχει τα δικαιολογητικά των 

πολιτών που διεκδικούσαν μείωση στα «χαράτσια»  της ΔΕΗ. Από οικονομολόγος είχε 

γίνει ντέντεκτιβ και ψυχοθεραπευτής όπως έλεγε. Καλημέρισε τους δυο συναδέλφους 

του κρέμασε το σακάκι του και άνοιξε το κομπιούτερ του. 

-Βαγγέλη σου έπεσε ένας φάκελος ( είπε η Τούλα η συνάδελφος του). 

-Που ; 

-Κάτω από το σακάκι σου.

Κοιτά κάτω από το σακάκι του και βλέπει ένα φάκελο. Τον γυρίζει από την άλλη να δει τα 

στοιχεία του, δεν είχε αποστολέα μόνο παραλήπτη τον Άγιο Βασίλη. 

-Ρε τον μπαγάσα ( είπε και γέλασε) για αυτό με φίλησε στο σχολείο για να μου βάλει στην 

τσέπη τον φάκελο. Ο γιός μου έστειλε γράμμα στον άγιο Βασίλη ( είπε απευθυνόμενος 

στους συναδέλφους του. Ανοίγει τον φάκελο. Μέσα ήταν το κομμάτι από το φυλλάδιο 

με το κάστρο και τον φλεγόμενο πτερωτό δεινόσαυρο το άφησε πάνω στο γραφείο του) 

Δεν είμαστε καλά  (συνεχίζει τον μονόλογο του ) βγάζει δυο πενηντάευρα από το φάκελο 

τα βάζει ξανά μέσα και τραβά το γράμμα. Τα λεφτά με τον φάκελο τα έβαλε στην τσέπη 

του παντελονιού. Άρχισε να διαβάζει φωναχτά προσπαθώντας να κάνει την φωνή του 

Αναστάση.) 

-Αγαπητέ άγιε Βασίλη γνωρίζω ότι φέτος τα πράγματα είναι δύσκολα. Έχουμε οικονο-

μική κρίση όπως λέει και ο μπαμπάς μου. Αλλά επειδή πρέπει να 

κρατάμε τα ήθη και τα έθιμα όπως λέει και η γιαγιά μου ξέρω ότι θα 

μου φέρεις κάποιο δώρο. Εγώ όμως θέλω αυτό το κάστρο!!! Για να 

σε βγάλω από την δύσκολη θέση επειδή είναι ακριβό σου βάζω και 

εκατό ευρώ από τον κουμπαρά μου. 

Φιλιά Αναστάσης .

Τα δυνατά γέλια των τριών υπαλλήλων ακούγονταν μέχρι τον κάτω 

όροφο. Το περήφανο βλέμμα του Βαγγέλη φανέρωνε ότι ο γιός του 

τον είχε πολιορκήσει με τον πιο κατάλληλο τρόπο και μάλλον κέρ-

δισε το ακριβό κάστρο. Τα γέλια τους κόπηκαν απότομα όταν άκουσαν δυνατές φωνές 

και μεταλλικούς ήχους από τα πλακάκια του διαδρόμου. 

-Που είναι η επιτροπή, που είναι οι γενίτσαροι να πάω να πληρώσω τα χαράτσια, που 

είσαστε ρεεε; 

Σε έξαλλη κατάσταση ένας ταλαιπωρημένος άντρας 60- 65 ετών, μπήκε στηριζόμενος 

στην μαγκούρα, το κάτω άκρο της ήταν τυλιγμένο με αντιολισθητικό μέταλλο, από εκεί 

και οι ήχοι.  Οι δυο υπάλληλοι κοίταξαν τον Βαγγέλη, για αυτόν βαρούσε η …. μαγκούρα. 

-Σε μένα ελάτε κύριε. 

-Πως θα το πληρώσω εγώ αυτό, πεντακόσια είκοσι ευρώ παίρνω σύνταξη , πεντακόσια 

εξήντα πέντε ευρώ είναι το χαράτσι. 

-Αν είστε σε κάποια ειδική ομάδα που δικαιούται έκπτωση θα φτιάξουμε τα χαρτιά και 

θα  έχετε μεγάλη έκπτωση του είπε ο Βαγγέλης ( με ήρεμη φωνή προσπαθώντας να τον 

ηρεμήσει).

-Τα νεύρα μου έχουν διαλυθεί, η καρδιά μου δουλεύει η 

μισή , οι αρτηρίες μου είναι βουλωμένες ….

-Εγώ σας πιστεύω αλλά πρέπει να έχω και βεβαιώσεις 

από δημόσια νοσοκομεία.

(Εκείνη την στιγμή το μάτι του παππού πέφτει στον φτε-

ρωτό δράκο που ξερνούσε φωτιές πάνω από το μελλο-

ντικό κάστρο του Αναστάση, ήταν σαν να του έριξες μια 

σφυριά στο κεφάλι και ξύπνησες τον χειρότερο εφιάλτη 

του. Αρχίζει να χτυπάει με μανία πάνω κάτω στα πλακά-

κια την μαγκούρα του.) 

-Φωτιές παντού φωτιές, ξερνούσαν τον θάνατο τα τούρ-

κικα αεροπλάνα πάνω από το αεροδρόμιο της Λευκωσί-

ας. Σήκωνα το άδειο μου τουφέκι για να τους πολεμήσω. 

Καμένα κομμάτια κρέας πέταγα σε ένα κοινό λάκκο τους 

συντρόφους μου. Και πριν τους πετάξω μέσα να ψάχνω 

μέσα σε κομμάτια κρέας αν τους έχει μείνει καμία σφαί-

ρα για να συνεχίσω τον αγώνα. Φωτιές παντού, κομμάτια 

κρέας οι σύντροφοι μου. Το Πάσχα αν  δω να σφάζουν 

αρνί με τρελαίνει η μυρωδιά του αίματος, 37 χρόνια μετά.  

( Ο Βαγγέλης πρόσεξε ότι ο παππούς είχε γίνει  κατακόκ-

κινος, οι φλέβες του λαιμού ήταν έτοιμες να σπάσουν, το 

βλέμμα του είχε γυρίσει σε εικόνες από το παρελθόν) . 

Πολέμησα μέχρι θανάτου και η πατρίδα δεν μου αναγνώ-

ρισε ούτε μια μάχη. Έχασα την υγεία μου και μου ζητά 

δικαιολογητικά για να μην μου κόψουν το ρεύμα. Με εκ-

βιάζουν οι άνανδροι, άμα μου κόψουν το ρεύμα δεν θα 

μπορώ να λειτουργώ την συσκευή οξυγόνου το βράδυ 

στον ύπνο μου. Έδωσα το αίμα μου και μου κόβουν το 

οξυγόνο. Αίμα αίμα παντού . 

-Κύριε θέλετε να βγούμε έξω να πιείτε ένα ποτήρι νερό; ( 

Τον είχε πιάσει προστατευτικά από τους ώμους ο Βαγγέ-

λης, τον έβλεπε ήταν έτοιμος να λιποθυμήσει) .

-Αίμα κομμάτια παντού, πολέμησα τους Τούρκους και η 

πατρίδα για ευχαριστώ μου ρίχνει χαράτσια!!! ( Με δυσκολία ο Βαγγέλης τον έβαλε στην 

πολυθρόνα του διαδρόμου , η Τούλα έφερε ένα ποτήρι νερό.) 

- Δώστε μου τον λογαριασμό να τον δω (και του πήρε με ήρεμες κινήσεις το χαράτσι από 

το χέρι) θα σας γίνει μεγάλη έκπτωση ελάτε αύριο με ηρεμία και μην περιμένετε στην 

ουρά να ζητήσετε εμένα ( Κρύος ιδρώτας έλουζε το πρόσωπο του πληγωμένου αγωνι-

στή, ο Βαγγέλης έψαξε για χαρτομάντιλο στις τσέπες του εκεί βρήκε μόνο τον φάκελο 

με τα 100 ευρώ του Αναστάση, με πολύ διακριτικό τρόπο πέρασε το φάκελο μέσα στο 

λογαριασμό της ΔΕΗ) Ελάτε αύριο με ηρεμία κοιτάξτε μην χάσετε κανένα χαρτί…..

Με βαριά βήματα και σέρνοντας την μαγκούρα του έφυγε ο άγνωστος ήρωας. Ο Βαγ-

γέλης συγκινημένος γύρισε στο γραφείο του. Για λίγα λεπτά δεν μιλούσε κανένας και οι 

τρεις υπάλληλοι δούλευαν βουβοί στους υπολογιστές τους.

-Ρε Βαγγελάρα τι θα κάνει η Αεκάρα σου θα πάρει κανένα βαθμό στην Ευρώπη; 

( του είπε ο Νίκος, ο τρίτος συνάδελφος, να τον πειράξει λίγο, να ευθυμήσουν.) 

-Θα κάνουμε διπλό έξω, σίγουρα αυτή την φορά.  

-Βάζεις στοίχημα ; ( Αυτή η φράση έδωσε την ιδέα στον Βαγγέλη να πάρει μια ανάσα, να 

κάνει ένα τσιγάρο, ποιος ξέρει τι άλλο είχε να αντιμετωπίσει σήμερα.) 

- Τώρα πάω κάτω να την παίξω διπλό στο προποτζίδικο…….

Την Τετάρτη η Αεκάρα νίκησε 3-1 και πήρε τους πρώτους ευρωπαϊκούς βαθμούς, τα 

κέρδη από το στοίχημα υπερκάλυψαν τα έξοδα για το κάστρο του Αναστάση. Μέχρι 

την τελευταία Παρασκευή του χρόνου ο άγνωστος ήρωας δεν είχε φανεί στην υπηρεσία 

τους…

10

Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου
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Το θέμα της αστυνόμευσης και της 

δημιουργίας αστυνομικού τμήματος 

στο Λυγουριό που θα καλύπτει όλον 

τον δήμο Επιδαύρου, επαναφέρει με 

ερώτησή του στον Χρήστο Παπου-

τσή, ο βουλευτής Γιάννης Ανδριανός. 

Το πρόβλημα της έλλειψης ασφά-

λειας των πολιτών στην περιοχή 

είχε επισημανθεί και στο παρελθόν 

αλλά δεν είχε υπάρξει ικανοποιητική 

ανταπόκριση του υπουργείου Προ-

στασίας του πολίτη.

Η επιχειρηματολογία που είχε προ-

βληθεί για να δείξει ότι είναι ανα-

γκαία η ίδρυση νέου Μεικτού Αστυ-

νομικού Τμήματος στην έδρα του 

καλλικρατικού Δήμου Επιδαύρου, 

από πέρσι ήταν η εξής: «Επισημαίνω 

και πάλι τις δεδομένες μεγάλες ανά-

γκες αστυνόμευσης της περιοχής η 

οποία, εκτός των άλλων, έχει ιδιαί-

τερο αρχαιολογικό και τουριστικό 

χαρακτήρα, καθώς και τα κενά που 

ήδη υπάρχουν, ανάγκες που επιβάλ-

λουν την άμεση ίδρυση νέου Μει-

κτού Αστυνομικού Τμήματος στην 

έδρα του καλλικρατικού Δήμου Επι-

δαύρου, με έδρα το Ασκληπιείο, κα-

θώς και τη στελέχωσή του με ικανό 

αριθμό αστυνομικού προσωπικού 

που πρέπει να εξασφαλιστεί από νέα 

οργανική δύναμη που θα προστεθεί 

στην υπάρχουσα της Α.Δ. Αργολίδας. 

Επισημαίνεται ακόμη η περαιτέρω 

επιβάρυνση του Α.Δ. Αργολίδας από 

την στελέχωση διμοιρίας για τη συ-

χνή ενίσχυση άλλων αστυνομικών 

διευθύνσεων.

Ακόμη, επισημαίνεται ότι λόγω έλ-

λειψης προσωπικού οι εποχούμενες 

περιπολίες, ειδικά των Α.Τ. και των 

Αστυνομικών Σταθμών γίνονται 

μόνο με τον οδηγό το περιπολικού, 

χωρίς το απαιτούμενο πλήρωμα, με 

όποιο κίνδυνο συνεπάγεται αυτό.

Έτσι, το έλλειμμα ασφάλειας των 

πολιτών και  στην περιοχή  αυτή εί-

ναι εμφανές, παρά το γεγονός ότι 

το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ καταβάλ-

λει υπεράνθρωπες προσπάθειες για 

να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες 

αστυνόμευσης».

Έναν χρόνο μετά ο κος Ανδριανός 

ρωτά και πάλι τον Χρήστο Παπου-

τσή: α) Ποιες είναι οι συγκεκριμένες 

αποφάσεις που έχουν ληφθεί σχετι-

κά με το πρόβλημα της αστυνόμευ-

σης στην Αργολίδα και ειδικότερα 

της ευρύτερης περιοχής του καλ-

λικρατικού Δήμου Επιδαύρου, στο 

πλαίσιο του σχεδιασμού της νέας δο-

μής των Αστυνομικών Διευθύνσεων 

της χώρας, όπως αυτός αναφέρεται 

στη γραπτή απάντηση του Υπουρ-

γού Προστασίας του Πολίτη στην με 

αριθμό 8130 από 21/12/2010 Ερώ-

τηση μου και β) Ποια συγκεκριμέ-

να είναι η πρόθεση της Κυβέρνηση 

σχετικά με την ανάγκη ίδρυσης νέου 

Μεικτού Αστυνομικού Τμήματος 

στην έδρα του καλλικρατικού Δήμου 

Επιδαύρου καθώς και την ενίσχυση 

της δύναμης της Αστυνομικής Δι-

εύθυνσης Αργολίδας προκειμένου 

να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες 

αστυνόμευσης της ευρύτερης περι-

οχής». 

12

Του Γιάννη 

Πανούση, 
καθηγητή 

Εγκληματολογί-

ας στο Πανεπι-

στήμιο Αθηνών

Από την έκτακτη εισφο-

ρά στη μόνιμη συμφορά;

Γεννήθηκα σ’ ένα βάλτο με κανόνες. 

Τα προβλήματα είχαν πρόσωπα απατηλά 

Γ. Φακορέλλης, ο Βάλτος

1. Αποτυχημένη η κυβέρνηση Γ. Α. Παπανδρέου. Επιτυχη-

μένη η κυβέρνηση Παπαδήμου; Ποιος κάνει τη διαφορά; Οι 

υπουργοί της ΝΔ ή του ΛΑΟΣ;

2. Εμείς εδώ και πολύ καιρό δεν καταλαβαίνουμε τι λένε (οι 

πολιτικοί και οι αριθμοί τους). Αυτοί 

άραγε καταλαβαίνουν  τι εννοούν, ποι-

όν ευνοούν και τιτους αναμένει.

3. Εκπλήσσομαι με τις μεταλλάξεις των 

δι-τρο-πρόσωπων βουλευτών και 

υπουργών.  Λαϊκιστές  το 1989,  εκσυγ-

χρονιστές  το 1996,  μεταρρυθμιστές  το 

2004,  βενιζελικοί  το 2007,  γεωργακι-

κοί το  2009 και τώρα  Παπαδημικοί. 

Τον εαυτό τους ανατρέπουν συνεχώς ή μήπως μισούν τον 

όποιον τους ευεργετεί;

4. Μήπως μόνον αν πτωχεύσουμε θα έχουμε την ευκαι-

ρία (και την ανάγκη) αλλαγής του  αξιακού μας συστήμα-

τος; Μήπως η τεχνητή διάσωση της χώρας θα διαμορφώσει 

–ίσως- άλλους όρους οικονομικού παιχνιδιού, αλλά θα αφή-

σει άθικτους τους ανομικούς κοινωνικούς μας (μη)κανόνες;

5. Καλά οι (όποιοι) ιδιώτες που έβγαλαν τα λεφτά τους στην 

Ελβετία και θέλουν να καλυφθούν πίσω από το νόμο για 

τα προσωπικά δεδομένα. Οι  πολιτικοί,  όμως, οι ηθικολο-

γούντες για τα βάσανα του λαού, μας αρκεί να πληρώσουν 

τους διαφυγόντες φόρους; Δεν πρέπει να τιμωρηθούν –με 

δημόσια διαπόμπευση- για την υποκρισία τους; Βουλή των 

κρυμμένων μυστικών και των κρυπτόμενων εθνοσωτήρων 

δεν νοείται στη Δημοκρατία.

6. Γιατί έχω την αίσθηση ότι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ απο-

λογούνται συνεχώς σε αόρατο δικαστήριο (όχι συνειδήσε-

ων αλλά «εξαρτήσεων»)

7. Το ερώτημα δεν είναι αν ο Βρούτος σκότωσε τον Καίσα-

ρα, αλλά ποιος τελικά θα δολοφονήσει τον Βρούτο;

8. Η «επαναστατική» και αντι-συστημική Αριστερά θα συνε-

χίσουν να μετράνε τους νεκρούς τους και να φοβούνται να 

κάνουν πράξη τους παραδείσους που τόσο εύκολα τάζουν;

9. Η Δημοκρατία είναι μάννα που δεν τιμωρεί αδιακρίτως τα 

παιδιά της για τα δικά της λάθη.

10. Δεν είναι όλοι οι πολιτικοί ίδιοι; Ας το αποδείξουν  δια 

της παραιτήσεως.

Αναβάθμιση και επέκταση του αρχαιολογικού μουσείου 

στο ιερό του Ασκληπιού, ζητά ο Ανδριανός 

Πληρέστερη ιστορική εικόνα
Τις προθέσεις της Κυβέρνησης 

ως προς τη χρηματοδότηση από 

το ΕΣΠΑ της αναβάθμισης και 

επέκτασης του αρχαιολογικού 

μουσείου στο ιερό του Ασκληπι-

ού στην Αργολίδα, ώστε να αντα-

ποκρίνεται στις σύγχρονες απαι-

τήσεις προστασίας και ανάδειξης 

της πολιτιστικής κληρονομιάς και 

προσβασιμότητας στα τεκμήριά 

της, ζητά να πληροφορηθεί από 

τους Υπουργούς Πολιτισμού και 

Τουρισμού κ. Π. Γερουλάνο και 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 

και Ναυτιλίας κ. Μ. Χρυσοχοϊδη, 

ο Βουλευτής Αργολίδας της Ν.Δ. 

Γιάννης Ανδριανός. Σύμφωνα 

με τον βουλευτή Αργολίδας: το 

αρχαιολογικό μουσείο που βρί-

σκεται στο ιερό του Ασκληπιού 

κατασκευάστηκε πριν από  περί-

που έναν αιώνα από τον πρώτο 

ανασκαφέα του ιερού Π. Καβ-

βαδία. Για την εποχή του υπήρ-

ξε πρωτοποριακό, αφού εκτός 

των γλυπτών και των λοιπών 

ευρημάτων, στέγασε τμήματα 

σημαντικών μνημείων του ιερού 

σε διδακτικές αποκαταστάσεις, 

προστατεύοντάς τα παράλληλα 

από τις φθορές που θα επέφερε 

η εγκατάλειψη και η υπαίθρια έκ-

θεση τους.

Σήμερα όμως το μουσείο αυτό 

δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρο-

νες απαιτήσεις και ανάγκες προ-

στασίας και έκθεσης των ευρη-

μάτων - καθώς ο χώρος του δεν 

επαρκεί για να φιλοξενήσει τα 

σημαντικά ευρήματα των μετα-

γενέστερων ανασκαφών που φυ-

λάσσονται σε αποθήκες και δεν 

επιτρέπει την θεματική διάταξη 

των ευρημάτων, ώστε ο επισκέ-

πτης να κατανοεί την διαχρονική 

λειτουργία και εξέλιξη του ιερού 

του Ασκληπιού – αλλά και της 

προσβασιμότητας σ’ αυτά από 

άτομα με αναπηρία.

Η  αναβάθμιση και επέκταση του 

μουσείου, παράλληλα με τα έργα 

αναστήλωσης και ανάδειξης των 

μνημείων του Ασκληπιείου Επι-

δαύρου που πραγματοποιούνται 

με κοινοτικά κυρίως κονδύλια, 

θα συμβάλλει ουσιαστικά στην 

προστασία και ανάδειξη της πο-

λιτιστικής κληρονομιάς και θα 

προσφέρει στους επισκέπτες την 

πληρέστερη δυνατή εικόνα της 

ιστορίας του χώρου.

Η έλλειψη αστυνόμευσης κλεέιενι στα σπίτια τους τους κατοίκους

Ανασφάλεια στην 

Επίδαυρο και το Λυγουριό
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Οι Ελαιουργικές Επιχειρήσεις 

ΕΛΣΑΠ ΑΒΕΤΕ, 

εύχονται καλές γιορτές 

κι ευτυχισμένο το 2012

Χρόνια Πολλά. 
Ευτυχισμένο και 

δημιουργικό το 2012.

Δημήτρης Κωστούρος, 
αντιδήμαρχος Ναυπλίου 

Ελπίδες Τατούλη ότι θα μετατραπεί σύντομα σε πολιτικό το αεροδρόμιο Τρίπολης

Κοντά στην μετατροπή το αεροδρόμιο
Παρουσιάστηκε στην Τρίπο-

λη η επικαιροποιημένης με-

λέτης για το αεροδρόμιο και 

την μετατροπή του σε low 

cost επιβατικό και εμπο-

ρευματικό με παράλληλη 

χρήση και ως στρατιωτικού.

Σύντομα μάλιστα, όπως 

είπε ο Περιφερειάρχης, ο 

υπουργός μεταφορών κος 

Βορίδης θα επισκεφθεί την 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 

και θα ανακοινώσει επίσημα 

την μετατροπή του αερο-

δρομίου της Τρίπολης και 

τον εκσυγχρονισμό του αε-

ροδρομίου της Καλαμάτας, 

τα οποία όπως επεσήμανε 

ρητά ο κ. Τατούλης θα λει-

τουργήσουν συμπληρωμα-

τικά και όχι ανταγωνιστικά. 

Μετά την παρουσίαση της 

μελέτης από την εταιρεία 

Ibi Group ο Περιφερειάρχης 

ζήτησε να ξεπεραστούν τα 

όποια προβλήματα προ-

κειμένου σε πολύ σύντομο 

χρονικό διάστημα να διαβι-

βαστεί η μελέτη στην ΥΠΑ 

και μετά να προχωρήσει στο 

στάδιο της βιωσιμότητας 

και της έρευνας αγοράς. 

Αναφερόμενος στα συγκρι-

τικά πλεονεκτήματα του 

αεροδρομίου της Τρίπολης 

ανέφερε ότι είναι ανταγωνι-

στικό προς το αεροδρόμιο 

Ελευθέριος Βενιζέλος, πα-

ρουσιάζει πλεονεκτήματα 

ανάπτυξης και υπεραξιών 

στην Περιφέρεια Πελοπον-

νήσου και συντελεί στην 

ανάπτυξη της αγροτικής 

οικονομίας, η οποία αποτε-

λεί προτεραιότητα για την 

Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Πέραν τούτου, όπως δή-

λωσε, ένα αεροδρόμιο low 

cost στην Τρίπολη παρου-

σιάζει πλεονεκτήματα στο 

μερίδιο από το τουριστικό 

προϊόν με τις δυνατότητες 

διεθνούς δικτύωσης που 

παρέχει, ενώ παράλληλα 

προσθέτει υπεραξία στο 

brand name Πελοπόννησος. 

Σεμινάρια τεχνικών 

ασφαλείας
Η Ομοσπονδία επαγγελματιών βιοτεχνών έμπορων Αργολίδας προκηρύσσει προγράμμα-

τα κατάρτισης για ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ασφαλείας  Γ κατηγόριας σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Όλες οι επιχειρήσεις  που απασχολούν αριθμό εργαζομένων μικρότερο του 50, έχουν την 

υποχρέωση να παρέχουν υπηρεσίες προστασίας & πρόληψης, (Τεχνικό Ασφαλείας ).

Η  Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Αργολίδας θα προχωρήσει άμεσα στην 

υλοποίηση σεμιναρίων επιμόρφωσης με διδακτέα ύλη ,που ορίζει η Γενική Διεύθυνση Συνθη-

κών και Υγιεινής της Εργασίας. 

Για την Γ κατηγορία, η διάρκεια του κάθε σεμιναρίου είναι 10 ώρες. Όσοι ενδιαφέρονται μπο-

ρούν να επικοινωνήσουν στο τηλ. 27520-27415 από τις 09.00 – 13.00 μ.μ. ή στα γραφεία της 

Ο.Ε.Β.Ε. Αργολίδας, διεύθυνση Τέλλου Άγρα 5, Ναύπλιο (πλησίον οδού Άργους).
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Μύρισαν τραχανά οι Βρυ-

ξέλλες στην γαστρονομική 

επίδειξη που έκανε η Λέσχη 

Αρχιμαγείρων Ελλάδος σε 

συνεργασία με την Περι-

φέρεια Πελοποννήσου, τον 

Γραφείο ΕΟΤ Βελγίου - Λου-

ξεμβούργου, και τον Σύλλο-

γο Πελοποννησίων Βελγίου.

Η Λέσχη Αρχιμαγείρων 

παρουσιάστηκε μια Πελο-

ποννησιακή σούπα από 

τραχανά με ταυτόχρονη 

μετάφραση στην Αγγλική 

και Γαλλική γλώσσα. Οι chef 

κατάφεραν να προσφέρουν 

μερίδες σούπα τραχανά, 

Πελοποννησιακό κρασί, 

χοιρινό παστό και λουκά-

νικο, κεφαλογραβιέρα και 

παστέλι σε 1000 άτομα που 

πέρασαν από την πλατεία 

των εκδηλώσεων της Πε-

ριφέρειας Πελοποννήσου. 

Επίσης έγινε επίδειξη γευσιγνωσίας 

Πελοποννησιακών κρασιών.

Το χάπενινγκ έγινε στα πλαίσια 

του“Winter Wonders” και των χρι-

στουγεννιάτικων εκδηλώσεων 

«Plaisirs d’Hiver», όπου η Ελλάδα εί-

ναι «τιμώμενη χώρα.

Το “Winter Wonders” διοργανώνε-

ται για 10η συνεχή χρονιά από τον 

Δήμο Βρυξελλών και τον Οργανισμό 

Τουρισμού Βρυξελλών. Είναι η τρίτη 

μεγαλύτερη xριστουγεννιάτικη αγο-

ρά της Ευρώπης και η προσέλευση 

κοινού υπολογίζεται σε 2,5 εκατομ-

μύρια επισκέπτες, εκ των οποίων 

20% είναι τουρίστες. Με μεγάλη και 

σημαντική διεισδυτικότητα στα εθνι-

κά άλλα και διεθνή ΜΜΕ.
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Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας μετά μουσικής και αναλύσεων στον «Δαναό»

Το άστρο της Βηθλεέμ 
Με δυο όμορφες εκδηλώσεις την 

ίδια μέρα ο Σύλλογος Αργείων «Ο 

Δαναός»  υποδέχεται το νέο έτος. 

Την Κυριακή 8 Ιανουαρίου στις 6 το 

απόγευμα κόβει την πρωτοχρονιάτι-

κη πίτα στην αίθουσα διαλέξεων του 

Μεγάρου του και στην συνέχεια ο κ. 

Σωτήριος Σοφιάς, ερευνητής, συγ-

γραφέας, θα ομιλήσει με θέμα: «Το 

άστρο της Βηθλεέμ αποκαλύπτεται».

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει συ-

ναυλία των βραβευμένων νέων σο-

λίστ, Πέτρου Στεργιόπουλου φλάου-

του, Αλέξανδρου Βελώνη πιανίστα, 

Μελίνας Καραγιάννη πιανίστα, Έρης 

Μαυροπούλη πιανίστα, και Πανα-

γιώτας Τριανταφύλλου πιανίστα, σε 

συνεργασία με το Διεθνές Μουσικό 

Σωματείο Gina Bachauer, του οποί-

ου ο Πρόεδρος κ.  Κωνσταντίνος  Π. 

Καράμπελας- Σγούρδας, Μουσικο-

λόγος- Κριτικός Μουσικής, θα απευ-

θύνει χαιρετισμό. 

«Το άστρο του  Ιησού αποκαλύπτε-

ται»

Το μυστήριο του άστρου της Βη-

θλεέμ αποτελούσε για εκατοντάδες 

χρόνια ένα ανεξερεύνητο μυστήριο. 

Προκαλούσε την έξαψη της φαντα-

σίας, τόσο στα μικρά παιδιά, όσο και 

στους μεγάλους, οι οποίοι έμεναν έκ-

θαμβοι εμπρός στο πέπλο μυστηρί-

ου που κάλυπτε αυτό το φαινόμενο. 

Η αλήθεια είναι δεν είχε δοθεί μέχρι 

και το 2005 κάποια διεξοδική και 

πειστική ερμηνεία για τη μοναδικό-

τητα, αλλά και για την σημασία του, 

τόσο από θρησκευτικής όσο και από 

αστρονομικής προσέγγισης.

Ο κ. Σωτήρης Σοφιάς, ξεκίνησε να 

μελετά αυτό το μοναδικό φαινόμενο 

του άστρου του Ιησού από την βαθιά 

του αγάπη για την αστρονομία και 

από το πάθος του για την αναζήτη-

ση του ανεξερεύνητου. Με όπλο την 

υπομονή και το μεράκι του, και « βο-

ηθούς» τα αστρονομικά του όργανα, 

πέρασε ατέλειωτες ώρες μελετώντας 

τον ουρανό, τους ουρανογραφικούς 

χάρτες και τα ιστορικά αστρονομικά 

δεδομένα, κατάφερε να καταλήξει 

σε μια ολοκληρωμένη και πλήρη με-

λέτη για το φαινόμενο του άστρου 

της Βηθλεέμ.

Ερωτήματα όπως: ποιο ήταν τελε-

σίδικα το άστρο της Βηθλεέμ, αν 

έδειξε τον προορισμό στους μάγους 

της Ανατολής, αν ήταν ακίνητο και 

στάθηκε πάνω από την φάτνη, αν 

είναι ένα ανεπανάληπτο αστρονο-

μικό φαινόμενο και βρίσκουν την 

απάντησή τους στην συγκλονιστική 

έρευνα που πραγματοποίησε. 

Ο Έλληνας ερευνητής, μας αποδει-

κνύει μέσα από το έργο του, ότι όταν 

γεννήθηκε ο Χριστός, το αστρονομι-

κό φαινόμενο που προανήγγειλε την 

γέννησή του, ήταν μοναδικό, ενώ κα-

τάφερε να προσδιορίσει με ακρίβεια 

την ημερομηνία, την ημέρα και την 

ώρα γέννησης του Θείου Βρέφους!!

Να σημειωθεί, ότι η έρευνά του έγι-

νε θερμότατα αποδεκτή στους κόλ-

πους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, με 

προεξέχοντα τον ίδιο τον Οικουμενι-

κό Πατριάρχη, αλλά και τον Αρχιεπί-

σκοπο Αθηνών.

Το βιβλίο του, το οποίο αναλύει την 

έρευνά του για το άστρο της Βηθλε-

έμ, προλογίστηκε και υποστηρίχτη-

κε από διακεκριμένους ΄Έλληνες 

αστροφυσικούς και μελετητές.

Οι γεύσεις της Πελοποννήσου 

στις Βρυξέλλες

Στο Γηροκομείο 

οι μαθητές
Τους τροφίμους του Γηροκομείου 

Ναυπλίου επισκέφθηκαν οι μαθητές 

του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Ελένη 

Γλυκοφρύδη – Λούμου, και παρου-

σίασαν την Χριστουγεννιάτικη γιορ-

τή τους.

Το πρόγραμμα της γιορτής περιε-

λάμβανε θεατρικά σκετς από τον Μι-

κρό Πρίγκηπα, τον Asterix & Obelix 

και μία σύντομη αναπαράσταση της 

χριστουγεννιάτικης ιστορίας ‘το κο-

ριτσάκι με τα σπίρτα’.

Χριστουγεννιάτικη  

Συνεστίαση
Σήμερα Πέμπτη, το Νομικό  Πρόσω-

πο  Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.  του  Δήμου  Ναυ-

πλιέων  θα  πραγματοποιήσει  Χρι-

στουγεννιάτικη  Συνεστίαση.

Η  εκδήλωση  είναι ανοικτή  για τα 

μέλη  του  Κ.Α.Π.Η. τα οποία  μπο-

ρούν  να απευθύνονται  στην  Κοινω-

νική  Λειτουργό  για  περισσότερες  

πληροφορίες.

Εκλογές 

στον Καββαδία
Ο Προοδευτικός Σύλλογος Λυγου-

ριού  «Ο Καββαδίας» πραγματο-

ποιεί Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 

2/1/2012 και ώρα 19:00 στο Πνευ-

ματικό Κέντρο του Δήμου Επιδαύ-

ρου (ισόγειο Αγίου Βασιλείου), με 

θέματα: Απολογισμός του τρέχοντος 

έτους, Ανάγνωση έκθεσης εξελε-

γκτικής επιτροπής, Αρχαιρεσίες για 

ανάδειξη νέου Δ.Σ. και εξελεγκτι-

κής επιτροπής. Παράλληλα, θα γίνει 

κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 

του Συλλόγου.
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Ένα νέο βιβλίο κυκλοφόρη-

σε πριν λίγες ημέρες η πολυ-

γραφότατη κα. Ασκληπιάδα 

Κυριακού.
Ως εκπαιδευτικός στο δημόσιο σχολείο, η κα 

Κυριακού ασχολήθηκε με εναλλακτικά εκπαι-

δευτικά προγράμματα, με διοργάνωση σχολι-

κών γιορτών καθώς και με 

ποικίλες άλλες μαθητικές 

εκδηλώσεις. Για την πραγ-

ματοποίηση τους, η σύν-

θεση του παρόντος υλικού 

είναι προσωπικό της δημι-

ούργημα, που αξιοποιήθη-

κε και παρουσιάστηκε σε 

διάφορα σχολεία που υπη-

ρέτησε. Σκοπός της είναι 

να παρουσιάσει το πρω-

τογενές της σχολικό υλικό, 

ώστε να χρησιμοποιηθεί 

από συναδέλφους της εκ-

παιδευτικούς σε μαθητικές 

δραστηριότητες, σχολικές 

γιορτές και εκδηλώσεις. Επίσης στοχεύει να 

μεταδώσει το μήνυμα ότι η ενασχόληση σο 

χώρο του σχολείου με ποικίλες δραστηριό-

τητες, να συμβάλλει στην ανάπτυξη της προ-

σωπικότητας των μαθητών, στην εκπαίδευση 

της συλλογικής δημιουργικότητας, στην ου-

σιαστική επικοινωνία και στην υπέρβαση της 

ρουτίνας στη σχολική συνθήκη.

15

Ο Πρόεδρος του Δη-
μοτικού Συμβουλίου 
Άργους-Μυκηνών 
Ιωάννης Μαλτέ-
ζος σας εύχεται να 
περάσετε με Υγεία 
και Αγάπη τις Άγιες 
αυτές ημέρες και τη 
Νέα Χρονιά.

Ο Υφυπουργός Πε-
ριβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, Γιάννης 
Μανιάτης, εύχεται 
σε όλους τους πολί-
τες της Αργολίδας « 
Καλά Χριστούγεννα» 
και «Ευτυχισμένος ο 
Καινούριος Χρόνος».

Κάρολος Ντίκενς, Αγορά Αγάπης, τρενάκι, μάγισες,το δέντρο των ευχών…

Πρωτοχρονιά στο Άργος
-Σήμερα,  Άργος, 12.30μμ., Ψηφιακό Περί-

πτερο Πολιτισμού 

(οδός Αρχαίας Βουλής, απέναντι από την 

Αρχαία Αγορά Άργους)  

« Χριστουγεννιάτικη Ιστορία». ταινία  με υπό-

τιτλους.

Το γνωστό παραμύθι του Charles Dickens: 

Κατά την Βικτωριανή περίοδο στη Βρετανία, 

ζει ο Ebenezer Scrooge, ένας άνθρωπος που 

μισεί τους ανθρώπους. Την παραμονή των 

Χριστουγέννων, θα τον επισκεφτούν τρία 

πνεύματα και … 

(είσοδος ελεύθερη) 

-Σήμερα και  Αύριο,  Άργος πεζόδρομος 

Μουσείου

«Αγορά Αγάπης» όπου σύλλογοι & φορείς 

της περιοχής διαθέτουν προϊόντα σχετικά 

με το κλίμα των γιορτών προς πώληση ή τα 

προβάλουν στην αγορά., 

- Σήμερα, Άργος, πλατεία Αγίου Πέτρου 

ΔΩΡΕΑΝ  για  παιδιά  ηλικίας  3-12 ετών:

Ένα εντυπωσιακό “Carousel”  σας περι-

μένει να σας στροβιλίσει στους ήχους της 

γιορτινής μουσικής. Βόλτες με το «Τραινά-

κι».  

Απολαύστε  την πιο γλυκιά παραδοσιακή ελ-

ληνική λιχουδιά, τους  “Λουκουμάδες”.

-Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου, Άργος , θεα-

τράκι πλατείας Αγίου Πέτρου 

«Το Δέντρο των Ευχών» του 1ου Συστήμα-

τος Προσκόπων Άργους. 11.00πμ.: Περιμέ-

νουμε να μας φέρετε τις ευχές σας. Θα τις 

μαζέψουμε όλες και θα τις κρεμάσουμε 

στο Χριστουγεννιάτικο Δέντρο.

6.00μμ.: Ελάτε να φτιάξετε ένα μεγάλο, κύκλο 

ενώνοντας τα χέρια μας γύρω από το Δέντρο 

των Χριστουγεννιάτικων ευχών & να μεταλα-

μπαδεύσουμε τη Φλόγα της αγάπης, όσο πιο 

μακριά μπορείτε στη γη, στους πλανήτες, στ` 

άστρα !!!

- Αύριο, Άργος, 6.00μμ.,  Παιδική – Νεανική 

Βιβλιοθήκη

«Φρικαντέλα. Η Μάγισσα που μισούσε τα 

Κάλαντα». Το γνωστό παραμύθι του Ευγέ-

νιου Τριβιζά θα μας παρουσιάσουν με τον 

δικό τους  !μοναδικό !  τρόπο τα παιδιά από 

το ΚΔΑΠ Νοτίου Άργους. 

Διδασκαλία, Μουσική επιμέλεια: Ματίνα Λα-

λουκιώτη [νηπιαγωγός]

Θα ακολουθήσει «Εορταστικό Θεατρικό Παι-

χνίδι» για τους μικρούς μας φίλους από την 

θεατρολόγο Ευαγγελία Φιλιππή. 

- Αύριο, Νέα Κίος, πλατεία Δημάρχου Κα-

τριλιώτη: 5.30μμ:  ¨Σώζοντας τα Χριστού-

γεννα¨ . Μουσικοχορευτική παράσταση 

από παιδιά της Ν. Κίου. 6.30μμ.: Ταχυδα-

κτυλουργός. 7.00μμ.: Παράσταση με Ζο-

γκλέρ

-Σάββατο 31 Δεκεμβρίου, Άργος 

 « Πρωτοχρονιάτικα  Κάλαντα » στους δρό-

μους της πόλης από την Δημοτική Φιλαρ-

μονική Άργους. Διευθύνει ο Αρχιμουσικός 

Αθανάσιος Αργυρόπουλος. 

-Σάββατο 31 Δεκεμβρίου, Άργος, 11.00πμ., 

θεατράκι πλατείας Αγίου Πέτρου 

 Ο “Άγιος Βασίλης”  κουβαλά μέσα στο σακί 

του, πολλές … καραμέλες !!! 

Ελάτε να παίξετε μαζί του στο  «Φουσκωτό  

Παιδότοπο» που έχει στηθεί για να καλύψει 

τις ανάγκες των παιδιών για παιχνίδι, με πρώ-

το μέλημα την ψυχαγωγία και την ασφάλειά 

των μικρών φίλων.

-Κυριακή 1 Ιανουαρίου, Νέα Κίος, 6.00μμ,  

πλατεία Δημάρχου Κατριλιώτη 

Αγιασμός – Κοπή Πίτας & μοίρασμα δώρων 

από τον Άη Βασίλη. Η Δημοτική Φιλαρμο-

νική Ν. Κίου υποδέχεται τη νέα χρονιά.

-Τετάρτη 4 Ιανουαρίου, Άργος, πλατεία 

Αγίου Πέτρου 

ΔΩΡΕΑΝ  για  παιδιά  ηλικίας  3-12 ετών: Ένα 

εντυπωσιακό “Carousel”  σας περιμένει να σας 

στροβιλίσει στους ήχους της γιορτινής μουσι-

κής. Βόλτες με το «Τραινάκι».
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16
Ένας Αργείος ομογενής τιμά τους Αμερικανούς Φιλελλήνες

Από το Άργος στις ΗΠΑ
Ο κ. Παναγιώτης Νικο λό που λος θυ μά ται ότι 

στα παι δικά του χρόνια έπαιζε με τους φί-

λους του στην αυλή του Αγίου Ιωάννη Προ-

δρόμου στο Άργος, κοντά στο μνήμα ενός 

Αμερικανού που είχε πάει στην Ελλάδα και 

πολέμησε στο πλευρό των Ελλήνων στον 

αγώνα της Ανεξαρτησίας του 1821.

Ήταν το μνημείο του με γάλου Αμε ρικανού 

φιλέλληνα Τζωρτζ Τζάρβις, του πρώτου 

που έφθασε στην επα να στατημένη Ελλά-

δα και για έξη χρόνια πήρε ενεργό μέρος 

σε μάχες και ναυ τικές αποστολές. Είχε δι-

ατελέσει σύμ βουλος του Μαυροκορδάτου 

και αργό τερα του Κολοκοτρώνη και με τον 

Καραϊσκάκη πήρε ενεργό μέρος στην μάχη 

του Φαλήρου. Πέθανε στο Άργος από πλη-

γές που υπέστη μαχόμενος το 1828. Βεβαί-

ως, ο νεαρός Παναγιώτης δεν είχε ιδέα τότε 

για τον Τζώρτζ Τζά ρβις. Έμαθε ποιος είναι 

ύστερα από μερικές δεκαετίες, όταν μετα-

νάστευσε στο Σικάγο και αφού αποσύρθη-

κε σαν συνταξιούχος από το επάγγελμα του 

εστιάτορα.

Το ενδιαφέρον ρεπορτάζ που δημοσιεύε-

ται στην ιστοσελίδα της ομογένειας estia-

tor.com, αναφέρει:

Συνταξιούχος πια, με άφθονο χρόνο στην 

διάθεσή του, την περιέργεια του κίνησε η 

ονομασία του δρόμου που ζει με την οικο-

γένεια του στο Skokie, εδώ και 25 χρόνια: 

Jarvis Ave. Ποιος ήταν αυτός; Έγραψε στον 

Δήμο του Skokie, και στην συνέχεια στην 

Πολιτεία του Ιλ λινόϊ, ζητώντας να πληρο-

φορηθεί ποιος είναι αυτός ο Jarvis.

Όταν έλαβε την απάντηση ότι πρό κει ται 

για τον ήρωα της Ελληνικής Επα νάστασης 

και θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια στο 

Άργος, πήγε στην βι βλιοθήκη και έμαθε πε-

ρισσότερα, όχι μόνο για τον Jarvis, αλλά και 

για άλ λους Αμερικανούς Φιλέλληνες που 

συ γκινηθέντες από την Επανάσταση των 

Ελλήνων, πήγαν εκεί για να βοη θήσουν και 

για να πολεμήσουν για την ανεξαρτησία της 

χώρας που έδω σε τα φώτα του πολιτισμού 

στην Αν θρω πότητα. Στην πορεία ερ ευ νών 

του, ο κ. Νικολόπουλος βρήκε στοι χεία και 

για το γιατρό Χάου και τον Λου κά Μιλτιάδη 

Μίλλερ.

Όσα περισσότερα μάθαινε ο από μαχος 

εστιάτορας, τόσο περισσότερο αισ  θανόταν 

την ανάγκη σαν πολίτης της χώ ρας του 

Τζώρτζ Τζάρβις, να κάμει κάτι για να ανα-

γνωριστεί η θυσία και η όλη προσφορά της 

Αμερικής στον αγώνα της Ανεξαρτησίας. 

Και για να δείξει στους Αμερικανούς ότι οι 

Έλληνες δεν είναι αγνώμονες, ότι δεν λη-

σμονούν ούτε την θυσία του Τζάρβις, ούτε 

των άλλων εδώ στην Αμερική που συμπα-

ραστάθηκαν στην Ελλάδα από εκείνα τα 

χρόνια μέχρι σήμερα.

Ο Ελληνομαερικανός συνταξιούχος έκαμε 

με δικά του έξοδα πολλά ταξίδια στην Ελ-

λάδα και την Δανία, από όπου ξεκίνησε ο 

Τζάρβις και είχε επαφές με επίσημους και 

άλλους για να βοηθήσουν στην συγκέ-

ντρωση υλικού για τους Αμερικανούς Φι-

λέλληνες. Επισκέφτηκε τον τάφο του Jarvis 

στο Άργος και του William Washington στο 

Ναύπλιο και συγκέντρωσε στοιχεία για 

να ολο κλήρωση το έργο που άρχισε. Και 

συναντήθηκε με τοπικούς παράγοντες, 

υπουργούς και άλλους επιστήμονες για να 

επιστήσει την προσοχή τους στην ανάγκη 

μιας αναγνώρισης της προσφοράς των 

Αμερικανών Φιλελλήνων.

Η διαπίστωση του είναι ότι η Κυ βέ ρνηση 

της Νέας Δημοκρατίας και στην συνέχεια 

του ΠΑΣΟΚ δεν έδωσαν προσοχή στην 

προσπάθειά του ή δεν την είχαν αντιληφθεί 

και το ίδιο συνέβη με την διπλωματική εκ-

προσώπηση της χώρας στην Αμερική. Οκ. 

Νικολόπουλος κατήγγειλε με αναφορά του 

στον υπου ργό Εξωτερικών την αρνητική 

στά ση του πρώην Γενικού Προξένου της 

Ελλάδος στο Σικάγο, ο οποίος στην πρα-

γματικότητα υπονόμευσε το έργο του.

Αλλά η αδιαφορία των ελληνικών Κυ-

βερνήσεων και των διπλωματικών αντι-

προσώπων τους, απογοήτευε βα θύ τατα 

τον κ. Νικολόπουλο, ο οποίος συ   νε χίζει 

αποφασισμένος και αφο σιω μένος στο 

ωραίο έργο που άρχισε με την δημιουρ-

γία της American Philhelle new Society, 

1810-1840. To Διοικητικό Συ μβούλιο με 

τσαίρμαν τον ίδιο, απο τελούν ο καθηγητής, 

αντεπιστέλλον μέ λος της Ακαδημίας Αθη-

νών κ. Στάθης Μπουροδήμος, ο ιστορικός 

κ. Alex Kostalas, η κα Sylvia Sobreina, o Dr. 

Anthony Ferguson και η καθηγήτρια κα 

Angelyn Balodimas-Bartolomei.

Στην Συμβουλευτική Επιτροπή με τέχουν η 

καθηγήτρια Χόλυ Δημη τρο πού λου ο ιστο-

ρικός κ. Κώστας Κεφαλάς και η ζωγράφος κ. 

Φρειδερίκη Παππά που έχει ζωγραφίσει τα 

πορτραίτα των Αμερικανών Φιλελλήνων, ο 

ακαδημαϊκός κ. Λίνος Μπενάκης, κ.α.

Πριν από τέσσερα χρόνια, συνε χί ζο ντας 

την προσπάθειά του με την βοή θεια της 

συζύγου του Γεωργίας, ο κ. Νικολόπουλος 

ήρθε σε επαφή με τους απογόνους του 

Τζώρτζ Τζάβρις, οι οποίοι συγκινήθηκαν με 

την προβολή του και τάχθηκαν στο πλευρό 

του. Ήδη, η οικογένεια έχει παραχωρήσει 

χώρο σε ιδιόκτητο κτήριο της στην Ουά-

σινγκτον, όπου θα εγκατασταθεί μέχρι το 

τέλος του χρόνου το γραφείο της οργάνω-

σης των Αμερικανών Φιλελλήνων.

Όπως μας είπε ο κ. Νικολόπουλος, είναι 

βαθύτατα υποχρεωμένος και ευ γνώ μων γι’ 

αυτό όπως και για την οικονομική υποστή-

ριξη του κ. Δημήτρη Μπούση, του υπεύ-

θυνου ΣΑΕ Αμερικής κ. Θεόδωρου Σπυρό-

πουλου και την κας Νίνας Δημητροπούλου. 

Και μιλά με ιδιαίτερη εκτίμηση για την 

συμπαράσταση του κ. Λίνου Μπενάκη και 

της συζύγου του κα Μαρούδα –Μπενάκη, 

πρώην Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων.

Μεταξύ εκείνων που αναγνωρίζουν την 

προσπάθειά του και συνεργάζονται μαζί 

του ο κ. Νικολόπουλος αναφέρει την κα 

Φωτεινή Τομάη, υπεύθυνη του ιστο  ρικού 

Αρχείου του υπουργείου Εξω τε ρικών της 

Ελλάδος, η οποία έγραψε ένα πολύτιμο 

βιβλίο με τίτλο «The American People’s 

Support to the Greek War of Independence 

1821».

Πρόκειται για μια εξαιρετική εργα σία που 

εξεδόθη από το Υπουργείο Εξω τερικών 

στις εκδόσεις Παπαζήση. Περι λαμβάνει πο-

λύτιμα ιστορικά ντο κουμέντα για την συμ-

βολή των Αμε ρικανών Φιλλελήνων στον 

αγώνα της Ανεξαρτησίας, μαζί με ζωγρα-

φικούς πίνακες Ευρωπαίων, κυρίως, ζωγρά-

φων και εξιστορεί την προσωπική ιστορία 

εκείνων που πήγαν στην Ελλάδα. Αναφέ-

ρε ται, επίσης, στην συμπαράσταση της 

αμερικανικής Κυβέρνησης, του Κο γκρέσου 

και του λαού στην αγώνα των Ελλήνων. Το 

βιβλίο εστάλη από τον Σύλλογο σε 25 γε-

ρουσιαστές, 42 βου λευτές, 14 Κυβερνήτες 

και 4 βιβλιο πωλεία.

Το βιβλίο αυτό παρουσίασε ο κ. Νι κο -

λόπουλος σε συγκέντρωση που οργά νωσε 

ο φιλέλλην Δήμαρχος της Aurora, δεύτερης 

μεγαλύτερης πόλης του Ιλλινόϊ κ. Wisner 

με συμμετοχή 400 ατόμων. Η συγκέντρω-

ση αυτή ήταν η πέμπτη τα τελευταία τρία 

χρόνια, μετά την Ινδια νάπολη, την Ουάσιν-

γκτον, το St. Louis και Detroit.

Αλλά η μεγαλύτερη επιτυχία του ζεύγους 

Νικολόπουλου, είναι η έκδοση, ύστερα από 

μεγάλες και επίμονες προ σπάθειες, γραμ-

ματοσήμων από την Ταχυδρομική Υπηρε-

σία των Ηνωμένων Πολιτειών, προς τιμήν 

των Αμερικανών Φιλελλήνων. Τα γραμμα-

τόσημα αυτά των 44 και 61 σεντς, είναι δια-

θέσιμα από τον οργανισμό Φιλελλήνων και 

σύντομα θα πωλούνται σε όλα τα ταχυδρο-

μεία. Ο κ. Νικολόπουλος συνιστά σε όλους 

τους ομογενείς να ζητούν τα γραμματό-

σημα αυτά από τα ταχυδρομεία και να τα 

με ταχειρίζονται στην αλληλογραφία τους. 

Πιστεύει ότι είναι ένας πολύ καλός τρό πος 

προβολής της Ελλάδος και των ιστο ρικών 

δεσμών της με την Αμερική, που εδραιώ-

θηκαν με την αυτοθυσία των παι διών της. 

Ο κ. Νικολόπουλος προ σε κλήθη στα εγκαί-

νια έκθεσης γραμ μα τοσήμων στο Ζάππειο, 

1-5 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της 160ης 

επετείου της Ελ ληνικής Ταχυδρομικής υπη-

ρεσίας.

Προ διμήνου, ο κ. και η κα Νικο λό  που λου 

συναντήθηκαν στην Ουά σι νγκτον με την 

Πρόεδρο της Βουλής των Αντι προ σώπων 

κ. Τζών Μπέτνερ και του πα ρέδωσαν υπό-

μνημα με στοιχεία από την δράση του συλ-

λόγου. Και του υπέβαλαν την πρόταση να 

εορτάζεται κάθε χρόνο την 19η Απριλίου, 

η Ημέρα Αμερικανών Φι λελλήνων. Αυτός ο 

εορτασμός έχει ήδη εγκριθεί από την Βου-

λή των Ελλήνων για όλους τους Φιλέλληνες. 

Ο Πρόεδρος της Βου λής άκου σε με ιδιαίτε-

ρο ενδιαφέρον τις ειση γήσεις και οι βοηθοί 

του ανέλαβαν να μελετήσουν τη υπόθεση.

Το ζεύγος Νικολόπουλου επισκέ φτη   κε, επί-

σης, την Ελληνική Πρε σ βεία και ενημέρωσε 

τον πρέσβη κ. Κα  σκε λά ρη και τον βοηθό 

του κ. Ιωά  ν νη Βραϊ λα. Ο κ. Νικολόπουλος 

ανα φέ ρ  θηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση στο 

εν δ ια φέ ρον της νέας Προξένου στο Σι  κά γο 

κας Ιωά ννας Ευθυμιάδου για την προ σπά-

θεια του Συλλόγου, αλλά και για την ανα-

διοργάνωση των υπηρεσιών του Προ ξε-

νείου για την καλύτερη εξυ πη ρέτηση του 

κοινού.

Για το 2012, ο κ. Νικολόπουλος προ γρα-

μμάτισε νέες εκδηλώσεις με στόχο να γί-

νει περισσότερο γνωστός ο Σύλλογος των 

Αμερικανών Φιλελλήνων, όχι μόνο στην 

ομογένεια, αλλά και στο ευρύτερο αμε-

ρικανικό κοινό. Μεταξύ άλλων, θα γίνει μια 

εκδήλωση στο Σικάγο τον Απρίλιο του 2012 

με κύρια ομιλήτρια την κα Μαρούδα-Μπε-

νάκη πρώην Πρόεδρο της Βουλής. Πάντως, 

όπως μας είπε πε ριμένει όπως η Εκκλησία 

καθώς και οι ομογενείς να υποστηρίξουν 

την προ σπάθειά του. Αλλά όπως μας τό-

νισε, δεν θα επιτρέψει στην απογοήτευση 

του να εμπο δίσει την απόφασή του να θέση 

σε γε ρές βάσεις τον σύλλογο
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Η Ομάδα Παραγωγής 

ΚΟΝΥΓΚ του Τμήμα-

τος Θεατρικών Σπου-

δών Ναυπλίου σας 

προσκαλεί στην πρώ-

τη προβολή της ται-

νίας μικρού μήκους 

Πόες στο Πνευματικό 

Κέντρο Νέας Κίου την 

Πέμπτη, 12/01/2012, 

στις 8:30μμ. Την προ-

βολή θα προλογίσει 

η Ιστορικός του κι-

νηματογράφου, Δρ. 

Κωστούλα Καλούδη, 

διδάσκουσα του Τμή-

ματος. Μετά την προ-

βολή θα ακολουθήσει συζήτηση.

Σας περιμένουμε!

Είσοδος ελεύθερη.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Πέντε νέοι άνθρωποι αναγνωρίζουν τον εαυτό 

τους ως το μοναδικό περιεχόμενο της νόησης τους, 

νοιώθοντας ότι η μοναδικότητα της ύπαρξης τους 

απειλείται από τον εξωτερικό κόσμο. Τον οικειοποι-

ούνται παραδιδόμενοι στις εμμονές τους.

Οργάνωση Παραγωγής: Εύη Φίλη

Βοηθοί Παραγωγής: Ζωή Εκίζου, Φωτεινή Ζαραφει-

άδη, Στέλλα Ατζέμη

Line Producer: 

Φωτεινή Τσαρ-

δούνη

Post-Production 

Supervisor: Κα-

τερίνα Τριχιά

CAST

Κώστας Βασιλό-

πουλος

Σοφία Γεωργιά-

δου

Κωνσ ταν τίνος 

Δεληγιώργης

Λυκούργος Πορ-

φύρης

Σοφία Φίλωνος

CREW

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Τριχιά

Β’ Σκηνοθεσία - Δ/νση Φωτογραφίας: Μαρία Μαρι-

νοπούλου

Σκηνογραφία- Ενδυματολογία: Κατερίνα Μπουρδά-

νου

Ηχοληψία- Επιμέλεια Ήχου: Φωτεινή Ζαραφειάδη- 

Στέλλα Ατζέμη

Σενάριο: Κατερίνα Τριχιά- Φωτεινή Τσαρδούνη- 

Φωτεινή Ζαραφειάδη

Σκριπτ- Κλακέτα: Ζωή Εκίζου

Still Photographer: Εύη Φίλη
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Η Εταιρεία ΟΙΚΟ-ΣΥΛΛ-ΑΝ 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΟΕ 

(ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΓΗΠΑΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ)

Σας εύχεται καλή χρονιά 

μέσα σε ένα καθαρότερο 

φυσικό περιβάλλον

To πυρηνελαιουργείο
ΑΦΟΙ ΚΟΥΦΑΚΗ Α.Β.Ε. 

εύχεται σε όλους 
καλά Χριστούγεννα 

και ευτυχισμένο το νέο έτος

«Πόες» από το Τμήμα 

Θεατρικών Σπουδών

Ο πρέσβης ζήτησε γιορτή, 

και πήρε αιτήματα
Για τον εορτασμό των 70 χρόνων από την σύσταση του κράτους 

του Καναδά επισκέφθηκε τον περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη, ο 

πρέσβης του Καναδά Ρόμπερτ Πεκ. Ο κος Πεκ ζήτησε την βοή-

θεια του Περιφερειάρχη για την διοργάνωση από κοινού μιας 

μεγάλης εκδήλωσης το 2012, με δυναμική συμμετοχή και εκπρο-

σώπηση των πολλών Πελοποννήσιων ομογενών που βρίσκονται 

στον Καναδά.

Με την ευκαιρία ο κος Τατούλης ζήτησε από τον πρέσβη, την δι-

ερεύνηση για την δημιουργία κοινού Ελληνο-Καναδέζικου τεχνο-

λογικού πάρκου στην Πελοπόννησο, με συμπράξεις στον τομέα 

της τεχνολογίας και της καινοτομίας σε μεγάλα και δυναμικά σχέ-

δια, καθώς και την δημιουργία ενός πολύγλωσσου Πανεπιστημί-

ου με επιρροή σε ολόκληρη  την περιοχή και σκοπό την προσέλ-

κυση φοιτητών από διάφορες χώρες. 
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Μέχρι τις πρωινές ώρες οι φίλοι και τα μέλη του 

ποδηλατικού συλλόγου Αργολίδας «Ορθοπετα-

λιές» ξεσήκωσαν με τους χορούς το «Καντίνσκυ» 

στο Άργος, αποδεικνύοντας πως 

τα καταφέρνουν εξίσου καλά στον 

χορό και στο ποδήλατο. Η Νατάσ-

σα Ντολιοπούλου και ο 

Άγγελος Δρίτσας (Max, 

Memory), προσφέρθη-

καν οικιοθελώς να ανα-

λάβουν τον ρόλο του 

DJ και ξεσήκωσαν τους 

πάντες με τους ρυθμούς 

τους από τις δεκαετίες 

`60, `70 και `80. Ρεσιτάλ 

έδωσαν όμως οι ποδηλά-

τισσες που υπερίσχυσαν 

κατά κράτος των ποδη-

λατών, τόσο στο κέφι 

όσο και σαν παρουσία. 

Πολλοί εκ των παρευρι-

σκομένων εξέφρασαν 

την επιθυμία να διοργα-

νωθεί πολύ σύντομα και 

δεύτερος χορός εκφρά-

ζοντας παράλληλα την 

ικανοποίησή τους για την 

ποδηλατοχορευτική 

συνάντηση. Ήδη εξε-

τάζονται οι προτάσεις 

για διοργάνωση χορού 

στο Ναύπλιο αυτή την 

φορά, αν βρεθεί κατάλ-

ληλος χώρος για την 

φιλοξενία τόσων πο-

δηλατών και φίλων του 

ποδηλάτου. Αυτό που 

προέχει, πέρα από τις 

ποδηλατοβόλτες είναι 

η διοργάνωση χορού 

κοπής της πίτας του 

συλλόγου καθώς και 

η προετοιμασία για τις 

αποκριάτικές εκδηλώ-

σεις.
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NEO ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό 
Συμβούλιο του δήμου Επι-
δαύρου σας εύχονται Καλά 
Χριστούγεννα και η νέα Χρονιά 
2012 να είναι ευτυχής και αι-
σιόδοξη, γεμάτη ελπίδα, υγεία 
και δημιουργική διάθεση.

Ο δήμαρχος Επιδαύρου 
Κων/νος Γκάτζιος 

Το ξενύχτισαν μέχρι πρωίας οι «Ορθοπεταλιές»
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Της Δήμητρας Τού-

ντα, Διαιτολόγος, Δι-

ατροφολόγος

 

Είναι ευρέως διαδε-

δομένη η πεποίθηση 

ότι η κατανάλωση 

τροφών πλούσιες σε 

καφεΐνη όπως ο κα-

φές, το τσάι, τα ανα-

ψυκτικά, η σοκολάτα 

κα προκαλούν αυξη-

μένη διούρηση, δηλαδή απομακρύνουν 

μεγάλες ποσότητες νερού από το σώμα, 

συμβάλλοντας έτσι στην αφυδάτωση 

του και επακόλουθα σε ηλεκτρολυτικές 

διαταραχές και κατά συνέπεια θα πρέπει 

να αποφεύγονται. Δεν είναι τυχαίο άλλω-

στε ότι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες 

μέχρι και πρόσφατα συνιστούσαν στους 

πελάτες τους να μην καταναλώνουν κα-

φεινούχα ροφήματα κατά τη διάρκεια 

των πτήσεων εξαιτίας της «διουρητικής» 

τους δράσης, αναγκάζοντας το σώμα να 

χάσει νερό περισσότερο από το συνηθι-

σμένο, όπως διατείνονταν στα φυλλάδια 

τους. Παλιότερες μελέτες μάλιστα δεν 

αποδίδουν διουρητική δράση μόνο στην 

καφεΐνη, αλλά και σε άλλες μεθυλξανθί-

νες όπως η θεοφυλίνη (ευρισκόμενη κυ-

ρίως στο τσάι) και θεοβρωμίνη (κυρίως 

στη σοκολάτα). Μάλιστα ισχυρίζονται ότι 

αν και η θεοβρωμίνη έχει ελαφρά διου-

ρητική δράση, η θεοφυλίνη έχει ισχυρή, 

όμοια με αυτή της καφεΐνης. Αυτό είναι 

και ο λόγος που και το τσάι θεωρείτο 

όμοια διουρητικό όπως και ο καφές. 

 

Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα αναθε-

ωρούν την κρατούσα αντίληψη και πιο 

προσεκτικά σχεδιασμένες μελέτες αλλά-

ζουν το τοπίο. Συγκεκριμένα οι Maughan 

και Griin σε πολύ πρόσφατη βιβλιογρα-

φική ανασκόπηση όλων των ερευνών 

που έγιναν στο χώρο την τελευταία 8ετία 

και δημοσιεύτηκε στο J.Human Nutrition 

and Dietetics τονίζουν ότι οι έρευνες 

που σχετίζονται με τη διουρητική δράση 

της καφεΐνης αφορούν πρόσληψη κα-

φεΐνης μεγαλύτερη από 250 mg/μέρα, 

πρακτικά μιλώντας περισσότερο από 

2-3 φλιτζάνια καφέ ή 5-8 φλιτζάνια τσάι 

ή 6 περίπου κουτάκια αναψυκτικό. Επί-

σης οι περισσότερες μελέτες που έχουν 

δείξει διουρητική δράση αφορούσαν 

άτομα που απείχαν από την κατανάλω-

ση καφεινούχων ροφημάτων. Έχει απο-

δειχθεί ότι σε άτομα που καταναλώνουν 

καθημερινά ροφήματα εμπεριέχοντα 

καφεΐνη, το σώμα προσαρμόζεται και η 

βαθμός διούρησης μειώνεται σημαντικά. 

 

Αν θέλουμε τώρα όλα αυτά να τα μετα-

φέρουμε στην πράξη μπορούμε να πού-

με ότι με τις ποσότητες καφέ, τσαγιού, 

αναψυκτικών κα, που καταναλώνονται 

από το μέσο άνθρωπο δεν υπάρχει κίν-

δυνος απώλειας υγρών καθώς ο βαθμός 

διούρησης είναι αμελητέος. Παράλλη-

λα δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι αυτά 

τα ροφήματα συνεισφέρουν και στα 

υγρά του σώματος, ενυδατώνοντας τον 

οργανισμό. Ιδιαίτερα μάλιστα κατά τις 

περιόδους που το σώμα μας χάνει με-

γάλες ποσότητες υγρών μέσω του ιδρώ-

τα (καλοκαιρινοί μήνες, αθλητές κ.α.) η 

πρόσληψη τέτοιων ροφημάτων αποτε-

λεί ικανοποιητική λύση. Έτσι για παρά-

δειγμα ένας άντρας 75 κιλών χρειάζεται 

να πάρει από διαιτητικά υγρά περίπου 

1200-1400 ml νερού. Στην πράξη αυτό 

ερμηνεύεται ως πρόσληψη 6-8 ποτηριών 

υγρών συμπεριλαμβανομένων και του 

καφέ, του τσαγιού, των αναψυκτικών, 

των ενεργειακών ποτών κα. 

 

Συμπερασματικά θα πούμε ότι τα προα-

ναφερθέντα ροφήματα , που αποτελούν 

σημαντικό κομμάτι του καθημερινού 

μας διαιτολογίου πια, δεν εμφανίζουν 

ιδιαίτερα σημαντική διουρητική δράση 

όταν καταναλώνονται σε φυσιολογικές 

ποσότητες.

Είναι τα καφεΐνούχα ροφήματα διουρητικά; Δευτερογενείς γλωσσικές διαταραχές
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Του Άγγελου 

Τράκα, Λογοθερα-

πευτής, Επιστημο-

νικός Συνεργάτης 

Κέντρου Έρευνας 

και Εφαρμογής 

Σύγχρονων Προ-

γραμμάτων Ειδικών 

Θεραπειών

Με τον όρο δευτε-

ρογενείς γλωσσικές 

διαταραχές περιγρά-

φουμε τις διαταραχές εκείνες που συν-

δέονται με κάποια σοβαρή γλωσσική, 

νοητική ή σωματική μειονεξία. Κατά 

συνέπεια οι διαταραχές αυτές δεν εντο-

πίζονται αποκλειστικά και μόνο στον 

τομέα της γλώσσας, αλλά αποτελούν 

παράμετρο κάποιον άλλων διαταραχών 

ή δυσλειτουργιών οργανικής, συναισθη-

ματική ή γενικότερα αναπτυξιακής φύ-

σης. Δευτερογενείς γλωσσικές διαταρα-

χές παρατηρούνται και στις ακόλουθες 

περιπτώσεις.

1.Νοητική καθυστέρηση    

 Τα άτομα που εμφανίζουν νοητική κα-

θυστέρηση, η οποία δηλώνεται συνήθως 

με τιμές του δείκτη νοημοσύνης κάτω 

του εβδομήντα, παρουσιάζουν αργή 

εξέλιξη σε όλους τους τομείς και παράλ-

ληλα χαρακτηρίζονται από περιορισμέ-

νη νοημοσύνη.

Η εικόνα του λόγου των ατόμων με νο-

ητική καθυστέρηση παρουσιάζει πολλα-

πλές γλωσσικές, καθώς επίσης και λεκτι-

κές μειονεξίες, δυσκολίες στην γλωσσική 

κατανόηση και έκφραση, προβλήματα 

άρθρωσης και δυσκολίες στην κατανόη-

ση και χρήση κανόνων της γραμματικής 

(σε επίπεδο τόσο συντακτικό, όσο και 

μορφολογίας). Η ανάπτυξη της σημα-

σιολογίας και της πραγματολογίας είναι 

και αυτή προβληματική για τα άτομα με 

νοητική καθυστέρηση. Ωστόσο, όταν 

ο βαθμός της νοητικής καθυστέρησης 

είναι σχετικά μικρός, τότε η συμπτωμα-

τολογία-όσον αφορά τον λόγο-μοιάζει 

περισσότερο με εκείνη των παιδιών που 

παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανά-

πτυξη και αργή εξέλιξη.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η νοητι-

κή καθυστέρηση συνυπάρχει με κάποιες 

άλλες διαταραχές ή δυσχέρειες όπως 

είναι προβλήματα ακοής, δυσκολία στη 

πρόσληψη και αξιολόγηση των κοινω-

νικών ερεθισμάτων, διαταραχές της συ-

μπεριφοράς και αργή νευρομυική εξέλι-

ξη.

Μία άλλη δευτερογενής διαταραχή της 

επικοινωνίας παρατηρείται και στην 

ακόλουθη περίπτωση του πρώιμου νηπι-

ακού αυτισμού.

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία συχνά 

χρησιμοποιείται ο όρος «ΔΙΑΧΥΤΗ ΕΞΕ-

ΛΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ», προκειμένου να 

δηλώσουμε μία κατάσταση που χαρα-

κτηρίζεται από διαταραχή της επικοινω-

νίας σε όλα τα επίπεδα.

Ο λόγος των παιδιών με αυτισμό, ή αυ-

τιστικά χαρακτηριστικά, παρουσιάζει 

μια αργή εξέλιξη, ενώ πολλοί είναι οι το-

μείς εκείνοι στους οποίους εντοπίζονται 

παρεκκλίνοντα χαρακτηριστικά. Έτσι 

πολλές φορές ο λόγος τους εμφανίζει 

διαταραχές στη χρήση και στην εκφορά 

των ήχων (με αφύσικές, θα έλεγε κανείς, 

φωνοποιήσεις), ενώ, σε μεταγενέστερα 

στάδια της ανάπτυξης, το άτομο με αυ-

τισμό παρουσιάζει ηχολαλία, μίμηση δη-

λαδή λέξεων, ή φράσεων, ή ολόκληρων 

προτάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, οι 

παραγωγές του λόγου του παιδιού είναι 

ασύμβατες με το επικοινωνιακό πλαίσιο 

της δεδομένης στιγμής, ενώ δεν φαίνεται 

να χρησιμοποιούνται οι φράσεις αυτές 

για την επίτευξη κάποιου επικοινωνια-

κού στόχου.

Η αντιστροφή των αντωνυμιών και η έλ-

λειψη αυθόρμητης χρήσης της ομιλίας 

(ακόμα και σε επίπεδο εσωτερικού λόγου 

στα πλαίσια του παιχνιδιού) είναι μερικά 

ακόμα από τα στοιχεία του λόγου των 

παιδιών με αυτισμό. Η απουσία εκφρά-

σεων του προσώπου κατά την ομιλία και 

η έλλειψη βλεμματικής επαφής με τον 

συνομιλητή, αποτελούν, επίσης, χαρα-

κτηριστικά του λόγου των παιδιών αυτών. 

Οι στερεότυπες κινήσεις, η δυσκολία στις 

συμβολικές και συνειρμικές σκέψεις και η 

επιλογή στερεότυπων, άσκοπων, επανα-

λαμβανόμενων παιχνιδιών, η εμφάνιση 

στοιχείων ψυχαναγκασμού στις συμπερι-

φορές τους, είναι επίσης εμφανείς.
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Μια σειρά ξεναγήσεων 

για το κοινό στην έκθεση 

«Γιάννης Μέτσης – Πειρα-

ματικό Μπαλλέτο Αθη-

νών» θα πραγματοποιή-

σει το Κέντρο Πολιτισμού 

«Ελληνικός Κόσμος» στη 

διάρκεια των εορτών. Τις 

ξεναγήσεις θα πραγματο-

ποιήσουν η σκηνογράφος 

Δρ. Σοφία Παντουβάκη, 

επιμελήτρια της έκθεσης 

και ο κ. Ανδρέας Ρικάκης, 

Ιστορικός Χορού και Συνι-

δρυτής του Πειραματικού 

Μπαλλέτου Αθηνών, την: 

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου, 

12.00-14.00 μμ (Σ. Παντου-

βάκη - Α. Ρικάκης), την

Τετάρτη 4 Ιανουαρίου, 

12.00-14.00 μμ(Σ. Παντου-

βάκη) και την Κυριακή 8 

Ιανουαρίου, 12.00-14.00μμ 

(Α. Ρικάκης)

Η έκθεση που διοργα-

νώνεται από το Ίδρυμα 

Μείζονος Ελληνισμού σε 

συνεργασία με το Πελο-

ποννησιακό Λαογραφικό 

Ίδρυμα αποτελεί φόρο τι-

μής στο έργο του σημαντι-

κού Έλληνα χορευτή, χο-

ρογράφου και δασκάλου 

Γιάννη Μέτση (1931-2010), 

ο οποίος στις 5 Αυγούστου 

2010 έφυγε απρόσμενα 

από τη ζωή.

Στην έκθεση παρουσιά-

ζεται άγνωστο υλικό από 

το προσωπικό αρχείο του 

Γιάννη Μέτση, το οποίο 

είχε δωρίσει ο ίδιος στο 

Πελοποννησιακό Λαογρα-

φικό Ίδρυμα, καθώς και 

υλικό από τις προσωπικές 

συλλογές φίλων και συνερ-

γατών του, το οποίο προ-

έρχεται από τις παραστά-

σεις της ιστορικής ομάδας 

«Χορευτική Ομάδα Γιάννη 

Μέτση», μετέπειτα «Πει-

ραματικό Μπαλλέτο Αθη-

νών». Συγκεκριμένα, περι-

λαμβάνονται αντικείμενα 

όπως κοστούμια, αξεσου-

άρ, μακέτες κοστουμιών, 

προγράμματα παραστά-

σεων, φωτογραφικό υλικό, 

σημειώσεις και οπτικοα-

κουστικά ντοκουμέντα. 

Τα κοστούμια που περι-

λαμβάνονται στην έκθεση 

έχουν την υπογραφή της 

σκηνογράφου-ενδυματο-

λόγου Λίζας Ζαΐμη, που 

υπήρξε συνεργάτης του 

Γιάννη Μέτση καθ’ όλη τη 

διάρκεια της καλλιτεχνικής 

δράσης της ομάδας του.

Η έκθεση, που θα διαρ-

κέσει μέχρι το Μάιο του 

2012 και είναι απαραίτητη 

η κράτηση θέσεων στο τη-

λέφωνο: 212 254 0000

20

Κάτι καινούργιο γεννιέται μέσα 

από τα site  του Δήμου Άργους. Ο 

πολίτης και ο επισκέπτης εκφράζει 

άποψη και προτείνει.  

Δύο εύχρηστα site, σας ξεναγούν 

στον πολιτισμό του δήμου μας και 

σας ενημερώνουν για τις πολιτιστι-

κές μας εκδηλώσεις. 

Ακολουθήστε τα και περιηγηθείτε 

στην παλαιότερη διαρκώς κα-

τοικούμενη πόλη της Ευρώπης, 

γνωρίστε τον πολιτισμό της και 

ενημερωθείτε για τις γιορτές της.

Η πόλη του Φορωνέα σας καλεί 

κοντά της.

Ανακαλύψτε 
τις ρίζες του 
πολιτισμού μας
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Φόρο τιμής στο χορευτή, χορογράφο και δάσκαλο Γιάννη Μέτση από το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα

Πειραματικό μπαλέτο Αθηνών
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Τελικά ήταν ή δεν ήταν αναπλιώτισα η Μιχαλού;

Ακόμα χρωστάμε κάτι στη Μιχαλού!
Του Νίκου Σαραντάκου

Η φράση «αυτός χρωστάει της Μιχα-

λούς» σημαίνει ότι κάποιος δεν είναι 

στα καλά του, ότι είναι τρελός. Η φράση 

ακούγεται συχνά και στις μέρες μας και 

μάλιστα όταν τις προάλλες ο πρόεδρος 

των βιομηχάνων Μίχαλος πρότεινε να 

εργάζονται και να πληρώνονται λιγότε-

ρο οι εργαζόμενοι, αρκετοί ήταν εκείνοι 

που δεν αντιστάθηκαν στον πειρασμό 

και είπαν ότι ο Μίχαλος χρωστάει της 

Μιχαλούς. Ποια είναι όμως αυτή η Μι-

χαλού;

Η προέλευση της φράσης έχει βασανί-

σει όχι λίγο τους μελετητές. Με το ση-

μείωμά μου αυτό έρχομαι να προσθέσω 

άλλο ένα καρφί στον σταυρό· θέλω να 

πω, αν ο αναγνώστης περιμένει να μάθει 

ποια ήταν η Μιχαλού που έδωσε το όνο-

μά της στη φράση και κέρδισε αυτήν 

την αμφίβολη αθανασία, ας μη διαβά-

σει παρακάτω. Διαβάζοντας παρακάτω, 

μόνο να ξεμάθει πράγματα μπορεί.

Σύμφωνα με μια εκδοχή που κυκλοφο-

ρεί και στο Διαδίκτυο αλλά πηγάζει από 

το βιβλίο «Λέξεις και φράσεις παροιμι-

ώδεις» του Τάκη Νατσούλη, στα χρόνια 

του Όθωνα βρισκόταν σε κάποιο σοκάκι 

του Ναυπλίου η ταβέρνα της Μιχαλούς. 

Η Μιχαλού ήταν, λέει ο συγγραφέας, πα-

ραδόπιστη και εκμεταλλεύτρια· είχε μια 

περιορισμένη πελατεία στην οποία έκα-

νε πίστωση για ένα ορισμένο διάστημα, 

όμως αλίμονο σε όποιον δεν ήταν συνε-

πής. Μετά την παρέλευση της προθεσμί-

ας, η Μιχαλού ξεφτέλιζε κυριολεκτικά 

τους άτυχους οφειλέτες της. Ανάμεσα σ’ 

αυτού ήταν και κάποιος ευσυνείδητος, ο 

οποίος αδυνατώντας να βρει χρήματα 

να εξοφλήσει τη Μιχαλού, γύριζε μέρα 

και νύχτα στους δρόμους παραμιλώ-

ντας. Και σαν κανείς ρωτούσε τους πε-

ραστικούς τι έχει αυτός ο άνθρωπος, οι 

άλλοι απαντούσαν «Αυτός χρωστάει της 

Μιχαλούς» (Νατσούλης, σελ. 99-100).

Η εκδοχή αυτή έχει βρει απήχηση, έχει 

θεωρηθεί έγκυρη και έχει αναδημοσιευ-

τεί και σε σοβαρά ή/και μεγάλης κυκλο-

φορίας έντυπα. Και φυσικά είναι εντε-

λώς αστήριχτη.

Λίγη εξοικείωση χρειάζεται με τις πα-

ροιμιώδεις εκφράσεις για να καταλάβει 

κανείς ότι η «εξήγηση» αυτή είναι κατα-

σκευασμένη εκ των υστέρων, όπως άλ-

λωστε συμβαίνει με το 90% των εξηγή-

σεων που προσπαθούν να αποδώσουν 

την αρχή μιας ιδιωματικής φράσης σε 

ένα συγκεκριμένο ιστορικό πρόσω-

πο ή επεισόδιο (έχω γράψει σχετικά). 

Όμως, πρέπει να αναγνωρίσουμε στον 

Νατσούλη ότι την ανύπαρκτη αυτή 

εξήγηση δεν την εμπνεύστηκε ο ίδιος. 

Πρόκειται για εξήγηση που κυκλοφορεί 

ευρύτερα.

Πράγματι, στην πολύ σημαντική για την 

εποχή του και για τα ελληνικά δεδομέ-

να εργασία του «Φρασεολογικά», ο Άν-

θιμος Παπαδόπουλος, που γράφει τα 

πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, αφού ανα-

φέρει ότι ο Γ. Χατζιδάκις είχε κατατάξει 

τη φράση στις «αγνώστου αρχής» φρά-

σεις και μνημονεύει περίπου την ίδια εκ-

δοχή με τον Νατσούλη, με τη διαφορά 

ότι τοποθετεί τη Μιχαλού στα πρώτα 

χρόνια μετά την απελευθέρωση, άρα 

γύρω στο 1830· κατά τα άλλα, και εδώ η 

Μιχαλού παρουσιάζεται να καταδιώκει 

τόσο επίμονα και ανελέητα τους οφει-

λέτες της, που θα έπρεπε να είναι κανείς 

τρελός για να χρωστάει της Μιχαλούς. 

Είπα πως η εργασία του Παπαδόπου-

λου ήταν πολύ σημαντική, αλλά αυτό 

δεν σημαίνει ούτε πλήρης ούτε αλάνθα-

στη. Άλλωστε έχουν περάσει κάμποσες 

δεκαετίες από τότε που την έγραψε. Το 

εντυπωσιακό όμως είναι ότι και το λεξι-

κό Μπαμπινιώτη παραθέτει την εκδοχή 

της ταβερνιάρισσας Μιχαλούς για να 

εξηγήσει τη φράση, χωρίς καν να διατη-

ρεί επιφυλάξεις: «η φράση οφείλεται σε 

φερώνυμη ξενοδόχο του Ναυπλίου το 

1830, που ήταν ιδιαίτερα απαιτητική για 

την εξόφληση λογαριασμών και χρεών», 

μας λέει.

Όταν μάζευα υλικό για το βιβλίο μου 

«Αλφαβητάρι των ιδιωματικών εκφρά-

σεων» είχα αποδελτιώσει πολλές δεκά-

δες λογοτεχνικά έργα (κυριολεκτώ: θα 

ήταν καμιά διακοσαριά) των τελευταίων 

δύο αιώνων. Είχα λοιπόν βρει στον Τυ-

χοδιώκτη του Χουρμούζη το εξής από-

σπασμα:

— Κ’ ίντα μέτρος είν’ αυτό;

— Να, μέτρος μέτρινο.

— Καλέ σεις, πας και παίζετέ με;

— Όχι, όχι, αλήθεια στο λέγω <…>

— Καλέ να ζείτε, πας και χρουστείτε της 

Μιχαλούς;

— Όχι, όχι, δεν χρεωστώ κανένα, μόνον 

θέλω να πουλήσω το πράγμα μου.

Μ. Χουρμούζης, Ο τυχοδιώκτης, σ. 132

Το «πας και» εδώ είναι αυτό που σήμερα 

λέμε «μπας και», αλλά κατά τα άλλα είναι 

σαφής η χρήση: μπας και με δουλεύεις; 

ρωτάει ο ένας, όχι λέω αλήθεια απαντά-

ει ο άλλος· βρε μπας και δεν είσαι καλά 

στα μυαλά σου; ρωτάει ο ρωμιός· όχι, 

δεν χρωστάω σε κανέναν απαντάει ο 

βαυαρός τυχοδιώκτης που δεν ξέρει τη 

ρωμέικη έκφραση.

Ο Τυχοδιώκτης του Χουρμούζη εκδό-

θηκε το 1835. Θεωρούσα ότι αυτό ήταν 

ικανό για να ανασκευάσει το μύθο της 

αναπλιώτισσας ταβερνιάρισσας Μιχα-

λούς, όταν όμως το είπα σε κάτι φίλους 

τούς είδα να δυσπιστούν. Θα μπορούσε, 

μου είπαν, κάνοντας βέβαια τον δικη-

γόρο του διαβόλου, να είχε κάνει τόσο 

ντόρο η υπόθεση της παραδόπιστης Μι-

χαλούς, που να διαδόθηκε σαν αστρα-

πή στο Ανάπλι και στο Μωριά και στην 

Αθήνα και στην υπόλοιπη απελευθερω-

μένη Ελλάδα, ώστε ο Χουρμούζης (που 

ήτανε Πολίτης) να τη βρει παροιμιακή 

και να τη βάλει στο έργο του.

Έτσι είπαν οι φίλοι μου τότε, και όσο κι 

αν το έβρισκα υπερβολικό, στο βιβλίο 

μου τελικά έγραψα απλώς ότι έχω επι-

φυλάξεις για την επίσημη εκδοχή, την 

ταβερνιάρικη, και ότι έχω αποδελτιώσει 

την έκφραση σε κείμενο του 1835.

Και το άφησα εκεί το θέμα, αλλά δεν το 

ξέχασα.

Πιάνω τις προάλλες λοιπόν να φυλλομε-

τρήσω ένα βιβλίο που περιγράφει την 

αντίδραση των πρώτων δημοτικιστών 

στην κοραϊκή «Μέση οδό» και εκεί πε-

ριλαμβάνεται η κωμωδία «Κορακιστικά» 

του Ιακωβάκη Ρίζου Νερουλού, στην 

οποία ο φαναριώτης συγγραφέας σατι-

ρίζει τους καθαριστές της γλώσσας πα-

ρουσιάζοντας δυο ήρωες που το έχουν 

βάλει αμέτι μουχαμέτι να βγάλουν αρ-

χαιοελληνικές όλες τις ξένες λέξεις (ο 

διάλογός τους θυμίζει εκπομπή σημε-

ρινού ελλαδεμπορικού παρακάναλου). 

Έχουν κι έναν υπηρέτη, τον Μικέ, που 

τον έχουν βαφτίσει Μύκη επί το αρχαιο-

πρεπέστερο. Και σε μια στιγμή που φεύ-

γουν, αγανακτεί με τις παλαβομάρες του 

αφέντη του και λέει και με το δίκιο του ο 

δόλιος ο Μικές:

Φρόνιμμα το λέσι στον τόπον μου στη 

Χχιο, το πως οι Γραμματισμένοι χρω-

στούσι της Μιχαλλούς.

(τα διπλά σύμφωνα είναι προφανώς 

προσπάθεια του συγγραφέα για φω-

νητική ορθογραφία, διότι τότε τα πρό-

φερναν οι Χιώτες, όπως τα προφέρουν 

ακόμα οι Κύπριοι)

Τι μας λέει εδώ ο ευλογημένος Μικές; 

Ότι η έκφραση «χρωστάω της Μιχα-

λούς» ήταν παροιμιακή στη Χίο. Πότε; 

Τότε που γράφτηκαν τα Κορακιστικά, 

προφανώς. Και πότε γράφτηκαν; Νω-

ρίτερα από το 1812, βρίσκω, αφού 

από τότε κυκλοφορούσαν χειρόγραφα 

στους κύκλους των λογίων της Πόλης –

και τυπώθηκαν γύρω στο 1814.

Άρα, ακόμα κι αν υπήρχε Μιχαλού τα-

βερνιάρισσα στο μετεπαναστατικό Ανά-

πλι, που πολύ αμφιβάλλω, σαφώς δεν 

είναι αυτή που έγινε αιτία να γεννηθεί η 

φράση «χρωστάει της Μιχαλούς», αφού, 

όπως είδαμε, η φράση εμφανίζεται σε 

κείμενο του 1812 και πολύ μακριά από 

την Πελοπόννησο.

Πώς όμως γεννήθηκε η φράση; Εδώ 

μόνο εικασίες έχω να πω. Και βέβαια, 

το ξέρω ότι η αβεβαιότητα δεν είναι 

τραβηχτική, αλλά δεν θα ήθελα να 

αντικαταστήσω την ταβερνιάρισσα του 

Αναπλιού με κάποιαν άλλη εξίσου φα-

νταστική συνονόματή της, ίσως προ-

ξενήτρα στην Πόλη στα τέλη του 18ου 

αιώνα!

Η φράση υπάρχει στο ανέκδοτο τμήμα 

των Παροιμιών του Ν. Πολίτη που τα 

χειρόγραφά του μένουν να σκονίζονται 

σε κάποιο υπόγειο προς δόξαν του ελ-

ληνικού κράτους που δεν βρίσκει να 

διαθέσει σ’ αυτό το εθνικής σημασίας 

έργο ούτε ένα μικρό κλάσμα των όσων 

άρπαξε με μια μονοκοντυλιά ένας από 

τους αεριτζήδες των δομημένων ομο-

λόγων. Εγώ δεν έχω πρόσβαση στα χει-

ρόγραφα του Πολίτη και δεν τα έχω δει, 

όμως τα είχε δει ο Χουρμουζιάδης, ένας 

λόγιος των αρχών του αιώνα, που είχε 

δημοσιεύσει σε ένα παλιό τεύχος του 

περιοδικού «Λαογραφία» μια συλλογή 

παροιμιών της Ανατολικής Θράκης, και 

εκεί μας λέει ότι η θρακιώτικη μορφή 

της παροιμίας υπάρχει και στο ανέκδο-

το τμήμα του Ν. Πολίτη. Όμως, ο Χουρ-

μουζιάδης καταγράφει τη φράση κάπως 

διαφορετικά:  Χρωστάει το Μιχάλη.  Η 

αιτιατική όμως εδώ πρέπει να νοηθεί ως 

μωραΐτικη γενική: χρωστάει του Μιχάλη.

Και στη δική του συλλογή ο Άνθιμος 

Παπαδόπουλος καταγράφει κι άλλες 

ιδιωματικές παραλλαγές:  χρωστάει του 

Μιχάλη  (Ήπειρος-Θεσσαλία),χρωστάει 

τον Μουχάλη  (Πόντος), στη δε Συλη-

βρία Μιχάλης λέγεται ο ελαφρόμυαλος. 

Ο Παπαδόπουλος υποθέτει ότι, όταν 

ξεχάστηκε η ιστορική αρχή της φρά-

σης δεν είναι περίεργο που τη θέση 

της Μιχαλούς πήρε ο Μιχάλης, εγώ 

όμως πιστεύω πως το αντίστροφο έγι-

νε, δηλαδή όταν διαδόθηκε η φράση 

σε περιοχές που ο Μιχάλης ή η Μιχα-

λού δεν σήμαινε τίποτα το ξεχωριστό, 

τότε εφευρέθηκε εκ των υστέρων η 

ψευτοϊστορική εξήγηση. Γιατί ειπώθη-

κε Μιχάλης ο ελαφρόμυαλος, δεν το 

ξέρω, μπορεί να είναι επιρροή από ξένη 

γλώσσα, μπορεί να βρίσκεται η αρχή σε 

κάποιο πλαστό παρηχητικό όνομα, που 

έδωσε και Μιχαλού και Μιχάλη (όπως 

έλεγαν είναι από την Πάρο για κάποιον 

που όλο έπαιρνε). Πάντως, αν Μιχάλης 

λέγεται ο αγαθούλης, τότε όποιος χρω-

στάει στον Μιχάλη ή στη Μιχαλού είναι 

δυο φορές ελαφρόμυαλος και πιστεύω 

πως εδώ βρίσκεται η αρχή της φράσης. 

Όμως αυτά είναι σκέτες εικασίες.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι καταρρίπτεται 

οριστικά η εκδοχή της ταβερνιάρισσας 

από τ’ Ανάπλι. Και ότι ξέρουμε ότι δεν 

ξέρουμε την αρχή της φράσης. Δηλα-

δή, ακόμα της χρωστάμε κάτι, της καη-

μένης της Μιχαλούς! 

Πηγή: www.sarantakos.com 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙ-

ΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δαναού 3, Άργος 212 00 

Τηλ. 27513-60700 Fax: 

27510-23506

e-mail: dimos@argos.gr

Πληροφορίες : κ. Γ.Οικονό-

μου

Άργος: 27/12/2011

Αρ.Πρωτ: 46586

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Προμήθεια 

γάλακτος για το εργατοτε-

χνικό προσωπικό του Δήμου 

έτους 2012»

O Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών 

διακηρύσσει ότι την 9/1/2012 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 

π.μ. έως 10:00 π.μ., θα διεξα-

χθεί πρόχειρος διαγωνισμός 

με κριτήριο κατακύρωσης την 

οικονομικότερη προσφορά 

για την προμήθεια γάλακτος 

για το εργατοτεχνικό προσω-

πικό του Δήμου έτους 2012, 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

43.600,00 € συμπεριλαμβανο-

μένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 

στα γραφεία του Δήμου, οδός 

Δαναού 3, Τ.Κ. 21200 Άργος, 

την παραπάνω ημέρα και 

ώρα ενώπιον της επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμού. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

καταθέσουν σφραγισμένη 

γραπτή προσφορά στο αρμό-

διο γραφείο του δήμου μέχρι 

και την 9/1/2012 (ώρες 10.00 

π.μ. – 11.00 π.μ.).

Δικαίωμα συμμετοχής στο 

διαγωνισμό έχουν όλα τα φυ-

σικά ή νομικά πρόσωπα που 

ασκούν δραστηριότητα σχε-

τική με το αντικείμενο του 

πρόχειρου διαγωνισμού, ανα-

γνωρισμένοι προμηθευτές του 

δημοπρατούμενου αντικειμέ-

νου, εγγεγραμμένοι σε οικείο 

επιμελητήριο ή επαγγελματική 

οργάνωση, καθώς και οίκοι 

που λειτουργούν νόμιμα ή 

διαθέτουν τις απαιτούμενες 

άδειες και τον απαραίτητο τε-

χνικό εξοπλισμό. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο δι-

αγωνισμό ορίζεται σε 2.180,00 

€ (ποσοστό 5% επί του προϋ-

πολογισμού μελέτης συμπερι-

λαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και 

θα απευθύνεται στο Δήμο Άρ-

γους-Μυκηνών. Σε περίπτωση 

που ο διαγωνισμός δεν διεξα-

χθεί την παραπάνω ημέρα, θα 

διεξαχθεί την 12/1/2012 ημέ-

ρα Πέμπτη στον ίδιο τόπο και 

την ίδια ώρα.

Για περισσότερες πληροφορί-

ες σχετικά με τους όρους και 

τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

στο διαγωνισμό καθώς και 

την παραλαβή της τεχνικής 

μελέτης και της διακήρυξης οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στο Δήμο κα-

θημερινά κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες (αρμόδιοι κ. 

Γ.Οικονόμου & Θ.Νικολοπού-

λου τηλ. 27513-60736, 60757).

Ο Δήμαρχος 

Άργους-Μυκηνών

Δημήτριος Καμπόσος

ΑΔΑ: 45Ψ14690Β4-08Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕ-

ΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡ-

ΓΟΥΣ

ΑΡΓΟΣ 28-12-2011

ΑΡ. ΔΙΑΚ.: 19

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Αρ-

γους με την υπ’ αριθμ. 21η 

/01-11-2010 (Θέμα 13ον ) 

απόφασή του, την  υπ’αριθ.

π ρ ω τ . 1 2 4 4 0 / 2 8 - 0 9 - 2 0 1 0 

Κ.Υ.Α και σύμφωνα με τις 

διατάξεις των Ν.2286/95, 

2362/95,2741/99,3918/2011 

και των Π.Δ.  60/07,118/07   , 

προκηρύσσει πρόχειρο δια-

γωνισμό για την προμήθεια 

ΕΝΤΥΠΩΝ  CPV 22820000-4  

για χρονικό διάστημα ενός 

(1) έτους  προϋπολογισμού 

10.000,00 € συμπεριλαμβανο-

μένου του Φ.Π.Α και με κριτή-

ριο κατακύρωσης την χαμηλό-

τερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διενεργη-

θεί στο Άργος και ενώπιον 

επιτροπής στα γραφεία του 

Γενικού Νοσοκομείου Άργους 

στις 5/02/2012 ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 12.00. Ημερομηνία 

κατάθεσης προσφορών στις 

4/02/2012 και ώρα 14.00, άλ-

λως δεν θα γίνονται δεκτές και 

θα επιστρέφονται.

Περισσότερες πληροφορίες, 

κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, 

στα γραφεία του Νοσοκομεί-

ου κον Μπενεχούτσο ή στο 

τηλέφωνο 2751064172 ή FAX 

2751064170.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΡΓΟΥΣ 

& ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ-

ΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙ-

ΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & 

ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ναύπλιο 27 - 12 -2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την υπ΄ αριθ. 1125/14-12-

2011 απόφαση του Περιφερει-

άρχη Πελοποννήσου, το έργο 

της 3ης Υποκατηγορίας με τα 

παρακάτω στοιχεία κατατά-

χθηκε στην 4η Υποκατηγορία 

της  Β΄ Κατηγορίας της Κ.Υ.Α. 

15393/2332/2002: 

Ονομασία – Είδος έργου: 

«Σταθμός ανεφοδιασμού 

οχημάτων με αέρια καύσιμα, 

υφιστάμενο πρατήριο υγρών 

καυσίμων με υπαίθριο πλυντή-

ριο-λιπαντήριο που βρίσκεται 

εκτός οικισμού Κουτσοποδίου  

στη θέση «Κοκκινιά» επί της 

επαρχ. Οδού Άργους – Στέρ-

νας  της Π.Ε. Αργολίδας»

Φορέας υλοποίησης του έρ-

γου: Θεοδόσιος Μπουλαμάκης

Αρμόδια σε θέματα περιβάλ-

λοντος Υπηρεσία: Περιφέρεια  

Πελοποννήσου - Γενική Δ/νση 

Αναπτυξιακού Προγ/σμού, Πε-

ριβάλλοντος & Υποδομών - Δ/

νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδισμού. Αρμόδια υπηρε-

σία για την παροχή στοιχείων: 

Τμήμα Περ/ντος και Υδροοικο-

νομίας  Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

Εφημερίδα δημοσίευσης της 

ανακοίνωσης:   ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

κ.α.α.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΧΕΙΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΟΚΟΙΠΑΝ (Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλ-

ληλεγγύης Ναυπλιέων)

Δ/νση: Ηρακλέους 6 Ναύπλιο τκ 21100

Πληροφ 27520-23353 & Καλούδη Μαρία

Ναύπλιο  23-12-2011

Αριθμός  Πρωτ: 1322

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (2 ΜΗΝΩΝ)

Ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν  έχοντας υπ όψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροπο-

ποιηθεί και ισχύουν.

2) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-

σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

ΦΕΚ 87/τ΄Α΄/7-6-2010).

3) την υπ αρ 66/19-12-2011 ομόφωνη απόφαση του Δ/Σ η οποία έλα-

βε νομιμότητα . 

4) τις ανάγκες του ΝΠΔΔ για την εύρυθμη λειτουργία του.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου 2 ΜΗΝΏΝ, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών 

των παιδικών και βρεφικών σταθμών  του Δήμου Ναυπλίου, που 

εδρεύει στο Ναύπλιο, και συγκεκριμένα  ΕΞΙ  6 θέσεων υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης ΥΕ-16 (καθαρίστριες), , ΔΥΟ 2 θέσεων μαγείρων ΔΕ-32, 

ΟΚΤΩ 8 θέσεων βοηθών βρεφοκόμων ΔΕ,  και  ΕΠΤΑ 7 θέσεων  ΤΕ - 

Βρεφονηπιοκομίας η ΠΕ - Νηπιαγωγών 

για κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών αναγκών στην τρέχουσα σχολι-

κή χρονιά με σύμβαση ΔΥΟ (2) μηνών. 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής : Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συ-

μπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, αυτοπροσώπως, είτε 

με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιο-

δότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα 

γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΟΚΟΙΠΑΝ  

(Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου 

Ναυπλιέων) Ηρακλέους 6 απευθύνοντας την στο Γραφείο Διεύθυνσης 

κα Μαρία Καλούδη στο τηλ. επικοινωνίας: 27520-23353). 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τριήμερη και αρχίζει από 

την ανάρτηση της παρούσας χώρο ανακοινώσεων του Νομικού Προ-

σώπου από 03-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως και την ΠΕΜΠΤΗ 5- ΙΑΝΟΥΑΡΙ-

ΟΥ 2012.

Απαραίτητα δικαιολογητικά: Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Αίτηση (Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτή-

σεων στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση).

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό μονίμου 

κατοικίας.

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.

Ο πρόεδρος της Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.

Δημήτριος Γ. Μπακέας

Το Τεχνικό Πρόγραμμα 

του Δήμου  Άργους – Μυκηνών για το έτος 2012
Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου  

Άργους – Μυκηνών για το έτος 

2012 θα αποτελέσει μαζί με τον 

προϋπολογισμό και τον Στρατηγικό 

Σχεδιασμό της τριετίας 2012-2014, 

το βασικότερο εργαλείο για την εύ-

ρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη 

του Δήμου μας, βάσει της μέχρι σή-

μερα εμπειρίας και σύμφωνα με το 

πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής.

Το υπό κατάρτιση Τεχνικό Πρό-

γραμμα είναι η φυσική συνέχεια 

των προηγούμενων ετών και θα 

εκπονηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες 

της Δημοτικής Αρχής και το πρό-

γραμμά της για την προοπτική των 

έργων στην πόλη, μετά την νέα δια-

μορφωθείσα κατάσταση του Καλλι-

κρατικού  Δήμου για το άμεσο και 

απώτερο μέλλον, τις προτάσεις των 

τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων 

καθώς και τις αρχές του Επιχειρησι-

ακού Σχεδίου του Δήμου Άργους 

– Μυκηνών. Έχει συνταχθεί σύμ-

φωνα με τις τελευταίες εξελίξεις 

στα χρηματοδοτικά προγράμματα 

της Πολιτείας, λαμβάνοντας υπόψη 

τις δυνατότητες απορρόφησης και 

ετοιμότητας της Τεχνικής Υπηρεσί-

ας καθώς και την δύσκολη οικονο-

μική συγκυρία στη χώρα μας.

Περιλαμβάνει:

Βελτίωση των κτιριακών εγκατα-

στάσεων των σχολικών μονάδων. 

Έργα βελτίωσης πλατειών και κοι-

νοχρήστων χώρων. Έργα ύδρευσης 

και αποχέτευσης. Κατασκευές νέων 

παιδικών χαρών και αναπλάσεις 

υφιστάμενων. Έργα αντιπλημμυρι-

κής προστασίας. Εγγειοβελτιωτικά 

έργα. Βελτίωση της αγροτικής οδο-

ποιίας των Δημοτικών Ενοτήτων 

για την εξυπηρέτηση αγροτών. 

Έργα οργάνωσης της κυκλοφο-

ρίας (μελέτες, εκτέλεση μελετών, 

τροποποίηση στην κυκλοφοριακή 

μελέτη και ασφαλείς σχολικές δια-

δρομές). Έργα για την συντήρηση 

και βελτίωση των αθλητικών εγκα-

ταστάσεων. Βελτιώσεις οδών και 

πεζοδρομίων για την ασφαλή διέ-

λευση και την αναβάθμιση της ποι-

ότητας ζωής των δημοτών. Επεκτά-

σεις Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού. 

Βελτίωση δημοτικών κτιριακών 

εγκαταστάσεων. Διαμορφώσεις και 

επεκτάσεις πολιτιστικών χώρων και 

έργα για την ηλεκτρονική εξυπηρέ-

τηση των πολιτών.

Ειδική έμφαση και προτεραιότητα 

δίνεται σε έργα αναπτυξιακά, τα 

οποία θα αναμορφώσουν ευαίσθη-

τους και σημαντικούς τομείς της 

ζωής των δημοτών, όπως η παιδεία, 

η ανάπλαση του αστικού περιβάλ-

λοντος, η βελτίωση της ποιότητας 

ζωής, η ύδρευση, η βελτίωση των 

περιβαλλοντικών συνθηκών κλπ. 

Έτσι, έχουν προβλεφθεί: η ανέγερ-

ση νέων σχολικών συγκροτημάτων 

στο Άργος αλλά και σε δημοτικές 

ενότητες. Έργα ολοκληρωμένης 

αστικής ανάπλασης του ιστορικού 

κέντρου του Άργους. Έργα ύδρευ-

σης της δημοτικής ενότητας Λέρ-

νας. Έργα αποχέτευσης της δημοτι-

κής ενότητας Λέρνας, αλλά και των 

βορείων περιοχών του Δήμου μας. 

Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέρ-

γειας και βιοκλιματικών αναβαθμί-

σεων. Δημιουργία νέων παιδικών 

χαρών.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειος χώρος στο 

παλιό Ναύπλιο (Βελλίνη 3 – όπισθεν 

δημαρχείου), κατάλληλος για γρα-

φείο ή κατάστημα. Πληροφορίες τηλ. 

6976015480, 6974298144

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 35 τ.μ. 

πλήρως επιπλωμένο, με καινούργια 

ηλεκτρικά, με κλιματισμό και αυτόνο-

μη θέρμανση, στην οδό Άργους στο 

Ναύπλιο. Τηλ. 6948309742

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3άρι διαμέρισμα ευ-

ρύχωρο στην Αθήνα – Κυψέλη, οδός 

Μυτιλήνης 40. Κατάλληλο για φοιτη-

τάς. Τιμή λογική. Τηλ. 27520 28467

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία, επιπλω-

μένη, στην Ασίνη (όπισθεν Δημοτικού 

Σχολείου), διώροφη, 178 τ.μ., με κήπο 

2.000 τ.μ., αποτελούμενη από δύο 

ημιανεξάρτητα οροφοδιαμερίσματα, 

μεγάλες βεράντες, τραπεζαρία, σα-

λόνι, 3 υπνοδωμάτια, 2 κουζίνες, 2 

λουτρά, αποθήκες, με κεντρική θέρ-

μανση. Πληροφορίες 6977083666.

Ενοικιάζεται Γκαρσονιέρα στην Αθή-

να-Κυψέλη, επιπλωμένη, ρετιρέ, με-

γάλη βεράντα, ήσυχη με εξώπορτα 

ασφαλείας, κατάλληλη για φοιτητή-

φοιτήτρια από την Αργολίδα. Τιμή 

280 Ευρώ. Πληροφορίες 2752025177, 

6973676716

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα στο Ναύ-

πλιο. Τηλ. 2752028467

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέρισμα σε 

διώροφοι κατοικία στη Νέα Κίο 110 τμ 

με 2 υπνοδωμάτια σαλοτραπεζαρία, 

τζάκι, κουζίνα και WC  χωρίς  κοινό-

χρηστα με αυτόνομη θέρμανσηκαι 

κλιματισμό λουξ κατασκευή τηλ. 

6977215292 .

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στο Άρ-

γος, 90 τ.μ., με αυτόνομη θέρμανση, 

χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ. 2751068592, 

6934443160

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα πρώτου 

ορόφου 97 τμ., τεσσάρι Μαρτινεί-

ας και Π. Πατρών Γερμανού, 350,00 

ευρώ. Ναύπλιο. Τηλ. 6932468787

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι στο Ναύπλιο. Τηλ. 

2752028467

Στο Άργος ενοικιάζεται γραφείο 50τμ, 

2ος όροφος κεντρικό Νικηταρά 8, δί-

πλα στον ΟΤΕ. Πληρ. 2751042192

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ισόγειος  χώρος στο 

παλιό Ναύπλιο (Όθωνος 13) κατάλ-

ληλος για γραφείο ή και κατάστημα. 

Πληροφορίες τηλ. 27520-27847 και 

6944-677607.

Ενοικιάζεται 4αρι (2 υ/δ, καθιστικό, 

κουζίνα, 2 w/c) 90 T.M, πλησίον γη-

πέδου Ναυπλίου, 10ετιας, διαμπερές, 

αυτόνομη θέρμανση, α/c, μεγάλο 

μπαλκόνι - τέντες σε μικρή και ήσυχη 

οικογενειακή πολυκατοικία. Τηλ επι-

κοινωνίας 6937678788

Ενοικιάζεται 2αρι επιπλωμένο και 

εξοπλισμένο στο ισόγειο, χωρίς κοι-

νόχρηστα, στην περιοχή Κούρτη. 

Πληροφορίες στο 6973248494, κος 

Γιώργος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα, στο Ναύ-

πλιο. Τηλ. 2752 0 28467

Ενοικιάζεται 2αρι με αυτόνομη θέρ-

μανση, ψύξη χωρίς κοινόχρηστα. τηλ 

27510 61710 και 6979029561

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου 

3άρι διαμπερές, με αυτόνομη θέρ-

μανση χωρίς κοινόχρηστα. τηλ 27510 

61710 και 6979029561.

Ενοικιάζεται δυάρι επιπλωμένο 

στην Κυψέλη, πλησίον ΑΣΟΕ. Τηλ.: 

6977705603

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 120 τμ, επί 

της οδού Δαναού 32 στο Άργος. 1ος 

Όροφος, βεράντες, τέντες, αυτόνο-

μη θέρμανση, φρεσκοβαμμένο. Τηλ.: 

6976015480

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρο, 

70 τ.μ στο Εμπορικό Κέντρο, με πρό-

σοψη στην Ασκληπιού στο Ναύπλιο. 

Τηλ:27520-23995, κιν: 6977-989237

Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα 

(πρώην Ωδείο «Δίεσις») 70 τ.μ. με 1 

θέση στάθμευσης, στο κέντρο του 

Άργους, κατάλληλο για φροντιστή-

ριο, ιατρείο, λογ/κό, δικ/κό κ.α. γρα-

φείο. Πληροφορίες: 27510 21414, 

6942 855660

Ενοικιάζεται κατάστημα Tσώκρη 26, 

Άργος. Τηλ. 2751068609

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου 

μονοκατοικίας με 2 κρεβατοκάμα-

ρες, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, αυτό-

νομη θέρμανση και κλιματιστικά. 

τηλ. 6944 707640, 27510 51042

Ενοικιάζεται κατάστημα – ευκαιρία 

διαμορφωμένο και πλήρως εξο-

πλισμένο 550 τμ και αποθήκη 150 

τμ Ασκληπιού 133 – Άρια. Ενοίκιο 

3.500. Τιμή αποζημίωσης 55.000. Τηλ 

6972831710

Ενοικιάζεται χώρος Ισόγειος110 τμ 

για κατάστημα mini Market, φροντι-

στήριο, Φαρμακείο ή για κατοικία σε 

νεόκτιστη οικοδομή στην οδό Ηρο-

δότου έναντι πλατείας, στην περιοχή 

Κούρτη. Τηλ.: 6984622959

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 3αρι στο 

εμπορικό κέντρο του Άργους, στον 

1ο όροφο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 

για περισσότερες πληροφορίες : 694 

8866589 κος Γιώργος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ μεζονέτες 50 τ.μ. και 

140 τ.μ. αντίστοιχα, στο Τολό, δίπλα 

στη θάλασσα. Τηλ. 6972240183

ΝΑΥΠΛΙΟ - ENOIKIAZETAI  Γκαρσο-

νιέρα studios - 42 m3 (υπερυψωμέ-

νο ισόγειο) εσωτερική - βγαίνει σε 

κήπο Ασκληπιού 33 και Μπούτου 

2 απέναντι από το Super Market LIDL. 

Πλήρως επιπλωμένη με όλα τα απα-

ραίτητα έπιπλα όπως αναδιπλούμενα 

κρεβάτια για 5 άτομα - σαλόνι πολυ-

θρόνες – καρέκλες - βιβλιοθήκες – κα-

σέλες - ντουλάπες – φωτιστικά κ.ά. Με 

όλες τις ηλεκτρικές και βοηθητικές 

συσκευές Με είδη εστίασης και είδη 

οικιακής χρήσης Διαθέτει στοιχεία 

εσωτερικής διακόσμησης όπως πάσο 

(bar) - ξυλεπενδύσεις – ψευδορο-

φές – διακοσμ. πέργκολα, έγχρωμα 

μαρμάρινα δάπεδα και άλλα στοι-

χεία. Ενοίκιο: Eυρώ 300. κος Σπύρος  

6977.452000 + 6937.847555 κα Πόπη 

6947.877160 + 2752.061659

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 

επί της οδού Ασκληπιού στην Άρια, 

εσωτερικός χώρος 110 τμ και προαύ-

λιος χώρος 200 τ.μ. Tηλ.:6973436723

ENOIKIAZΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 35τμ 

επιπλωμένη στο Ναύπλιο, τιμή 350 

ευρώ. Τηλ. 6946 746564.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα επι-

πλωμένα και μη, δυάρια και τριάρια 

με κεντρική θέρμανση, Α/C, ηλιακά, 

ανακατασκευασμένα, στο Τολό. Τηλ. 

6936822068

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Πωλούνται διαμερίσματα 76τ.μ. 

και μεζονέτες 116τ.μ. στην περιο-

χή Ροδίου Ναυπλίου. Ολα με στε-

γασμένα γκαράζ και ανεξάρτητα 

καλοριφέρ χωρίς κοινόχρηστα. 

Πληροφορίες :  Γιάννης Ρεκού-

μης 6944893544, 2752023534.

Πωλούνται διαμερίσματα νεόκτιστα 

σε απόσταση 200μέτρων από το Νο-

σοκομείο Άργους. Τηλ.: 6947267865

Χ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑ-

ΤΑΣΤΗΜΑ 38 τ.μ. ΝΑΥΠΛΙΟ (οδός 

Αργοναυτών 11 - Ν. Βυζάντιο). ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ. (27520)29396 - κινη-

τό 6944842844 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΦ. 

ΗΛΙΑ 13 - ΝΑΥΠΛΙΟ

ΝΕΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ (οδός 

Χαρμαντά 11 - Ν. Βυζάντιο) ΠΩΛΟΥ-

ΝΤΑΙ: 1/Διαμέρισμα 88 τμ Τριάρι (2 

υ/δ) 2/Διαμέρισμα 53 τμ Δυάρι (1 υ/δ)

3/Διαμερισμα 55 τμ Δυάρι (1 υ/δ) 4/

Διαμέρισμα 57 τμ Δυάρι (1 υ/δ) Όλα 

με θέση στάθμευσης στην πυλωτή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ τηλ.: (27520) 29396 

- κινητό: 6944842844 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 13 - ΝΑΥΠΛΙΟ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μεταχειρισμένα σε καλή 

κατάσταση α) παιδικό κάθισμα αυτοκι-

νήτου για 0-3 χρονών, β) κούνια, γ) πόρ-

τες ασφαλείας για σκάλες, δ) καρότσι 

με τρεις ρόδες, ε) έπιπλο αλλαξιέρα. Κα 

Βιλιάνα. Τηλ. 2752 0 26260.

ΖΗΤΗΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ναύπλιο. Ζητείται κοπέλα να εργα-

στεί σε εστιατόριο – μπαρ. Σέρβις ή 

μπαρ. Τηλ. 6977074820

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αναλαμβάνω υπεύθυνα την φύλαξη 

παιδιών μόνο στο Άργος. Κα Δήμη-

τρα. Τηλ. 6974010974

Φιλόλογος παραδίδει μαθήματα σε 

Άργοσ- Ναύπλιο, με εξειδίκευση 

στην έκθεση. Τιμές προσιτές. Τηλ. 

6972330317

Εκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών 

κτιρίων, διαμερισμάτων, καταστημά-

των. Πληροφορίες :  Γιάννης Ρεκού-

μης 6944893544, 2752023534.

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ κειμένων. Λί-

γες ή πολλές σελίδες, επίσημα ή 

ανεπίσημα προσωπικά έγγραφα, 

εργασίες, διατριβές, σημειώσεις, 

αποσπάσματα κλπ, δακτυλογρα-

φούνται και διαμορφώνονται ως 

έγγραφα κειμένου. Τηλ. 2752 0 

22257, 6976511108

Κυρία αναλαμβάνει την φροντίδα και 

φύλαξη παιδιών, στην περιοχή Ναυ-

πλίου. Τηλ. 6945525435

Τελειόφοιτη οικονομικής σχολής πα-

ραδίδει μαθήματα σε παιδιά Δημοτι-

κού – Γυμνασίου 6 ημέρες την εβδο-

μάδα. 8 ευρώ / ώρα (Δημοτικό), 10 

ευρώ / ώρα (Γυμνάσιο). 6943993555 

κ΄ καθηγήτρια φιλόλογος παραδίδει 

μαθήματα σε παιδιά Δημοτ – Γυμνασ 

– Λυκείου κ΄ σε παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες σε προσιτές τιμές. 697 82 

13309.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα σε 

μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου σε 

χαμηλές τιμές. Τηλ. 6978623695.

Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και 

Η/Υ από Χημικό Μηχανικό. Ιδιαίτε-

ρα μαθήματα και βοήθεια στο σπίτι, 

σε προσιτές τιμές, για μαθητές Δη-

μοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ. 

6944735600

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΣΚΑΦΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΙSSAN TIDA ΜΑΎΡΟ 1600 

κυβικά του 2008. τηλ.27510 24185

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΞΙ, S 80 VOLVO, έδρας 

Άργους, με ή χωρίς το αυτοκίνητο. 

Τηλ. 6944243424

ΔΙΑΦΟΡΑ

Πωλούνται Μελίσσια και μελισσοκο-

μικά υλικά. Τηλ.27510 67198 όλες τις 

ώρες και 2751069204(μόνο βραδινές 

ώρες)

Αγοράζω παντός τύπου νόμισμα χρυ-

σό. Εχεμύθεια. Τηλ. 6972240183

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ κουταβάκια Σέντερ. Τηλ. 

Επικοινωνίας 2752024191

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης. Πρακτο-

ρείο ΟΠΑΠ. Μακαρίου 25. Άργος. Τηλ. 

2751062811

Πωλούνται ξύλα από ελιά έτοιμα για 

τζάκι. Τηλ. 6978107581

Χάθηκαν στην περιοχή Δαλαμανάρας 

δίπλωμα οδήγησης και άδεια τρα-

κτέρ. Όποιος γνωρίζει ας επικοινωνή-

σει στο 6972708478.

HIGH FIDELITY. Αγοράζονται δίσκοι 

βινυλίου 33, 45 και 78 στροφών, μεμο-

νωμένα ή ολόκληρες συλλογές. www.

highidelity.com.gr

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΜΑΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3άρι, ευρύχωρο 95 τετραγωνικά, στην οδό 

Ασκληπιού στο Ναύπλιο. Δύο υπνοδωμάτια, WC, ηλιόλουστο, 

τζάκι, τέντες, ανοιχτό σαλόνι με κουζίνα, A/C, Θέα στο Παλαμή-

δι. Τηλ. 694 55 25435, 2752 0 29860



απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Έλα να φεύγει ο παλιός 

ο χρόνος, νάρθει… ο νέος!!!

Διαφορές

Τελικά μετά από μια ενδελεχή έρευνα των ημερών για τις 

διαφορές μεταξύ των δύο φύλων καταλήξαμε στα ακόλου-

θα συμπεράσματα

1. Οι γυναίκες έχουν το γονίδιο του συνδυασμού των χρω-

μάτων. Ξέρουν ποιο χρώμα ταιριάζει με ποιο. 

Οι άντρες σκέφτονται ότι αφού το κόκκινο είναι ωραίο και 

το πράσινο επίσης, γιατί να μη βάλουμε δυο ωραία χρώ-

ματα μαζί. 

2. Οι άντρες μιλάνε με προτάσεις 

και οι γυναίκες με παραγράφους. 

Οι άντρες αρχίζουν μια πρότα-

ση...και οι γυναίκες την τελειώ-

νουν. 

3. Οι γυναίκες μπορούν να θυ-

μούνται κάθε λέξη του διάλογου 

που έγινε πριν από ένα μήνα ανά-

μεσα σε αυτές και τον σύντροφό 

τους. 

Οι άντρες μπορούν να θυμούνται 

την τελική ταχύτητα αυτοκίνητων 

που δεν πρόκειται να αποκτή-

σουν. 

4. Οι γυναίκες μπορούν να κατα-

λάβουν τις άλλες γυναίκες. 

Οι άντρες ποτέ. 

5. Οι γυναίκες έχουν ενσωματω-

μένο ημερολόγιο στον εγκέφαλο 

που τους επιτρέπει να θυμούνται 

όλες τις επετείους. 

Αυτό απουσιάζει από τον εγκέ-

φαλο των αντρών. 

6. Στους γάμους οι γυναίκες πρώτα κλαίνε και μετά μεθάνε. 

Οι άντρες πρώτα μεθάνε και μετά... κλαίνε. 

7. Οι άντρες έχουν το γονίδιο που τους επιτρέπει να ακούνε 

το άνοιγμα μιας μπύρας από τρία δωμάτια μακριά. 

8. Οι γυναίκες μπορούν να μυρίσουν βρόμικα αθλητικά πα-

πούτσια από 300 μέτρα 

Οι άντρες μόνο αν τους τα βάλεις κάτω από την μύτη τους 

και αν δεν είναι τα δικά τους. 

9. Όταν κάποιος αγοράζει καινούριο αυτοκίνητο οι άντρες 

τον ρωτάνε τι μάρκα είναι και οι γυναίκες τι χρώμα. 

10. Οι άντρες πληρώνουν για κάτι που τους χρειάζεται 300 

euro ενώ αξίζει 100. 

Οι γυναίκες πληρώνουν 100 euro για κάτι που αξίζει 300 και 

δεν το χρειάζονται. 

11. Οι γυναίκες τρώνε τσόλι όταν 

τους αρέσει, οι άντρες πάντα, για 

να αποδείξουν ότι μπορούν. 

12. Οι γυναίκες θα μπορούσαν 

να χρησιμοποιήσουν το σεξ για 

να καταφέρουν αυτό που θέ-

λουν. 

Οι άντρες δεν θα μπορούσαν, 

επειδή αυτό που θέλουν είναι το 

σεξ. 

 13. Οι άντρες θεωρούν ότι 2 η 

ώρα το πρωί είναι καλή ώρα για 

να κοιμάται κανείς. 

Οι γυναίκες θεωρούν την ίδια 

ώρα κατάλληλη για να μιλήσουν 

για τη σχέση τους. 

14. Οι γυναίκες έχουν το «να πά-

ρει, τελειώνει το χαρτί υγείας στο μπάνιο και πρέπει να το 

αντικαταστήσω» γονίδιο. 

Οι άντρες έχουν το «να πάρει, μου φέρνεις χαρτί υγείας;» 

γονίδιο. 

15. Οι γυναίκες θυμούνται όλα τα ρούχα που έχουν φορέσει 

την τελευταία δεκαετία. 

Οι άντρες δεν θυμούνται τι φορούσαν την προηγούμενη 

μέρα αν δεν κοιτάξουν στο πάτωμα.

Προς κ. Διευθυντή ΔΕΗ 

Κύριε Διευθυντά σήμερα ενημερώθηκα για τις κατηγορίες οι 

οποίες μπορούν να εξαιρεθούν από το Ειδικό Τέλος Ακινήτων το 

οποίο περικλείεται στο λογαριασμό της ΔΕΗ... 

Κύριε Διευθυντά το Νοέμβριο του 2007 ήμουν ένας από τους 

φίλους του ΠΑΣΟΚ που ψήφισε  

τον Γιώργο Παπανδρέου για πρόεδρο του κινήματος. 

Τον Οκτώβριο του 2009 προσήλθα στις κάλπες και ψήφισα 

ΠΑΣΟΚ. 

Σήμερα έχω την εντύπωση ότι η κυβέρνηση που έχουμε είναι 

προϊόν δημοκρατικών διαδικασιών και ότι θα βγάλει τη χώρα από 

τη στενωπό. Όπως καταλαβαίνετε μπορώ να υπαχθώ στην κατη-

γορία των (διανοητικά) αναπήρων άνω του 80% και ως εκ τούτου 

ζητώ την εξαίρεσή μου από το Ειδικό Τέλος Ακινήτων.


