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Διαμαρτυρίες σε Άργος και Ναύπλιο για το νέο μνημόνιο
Σελ. 9

Προβληματισμοί σε Μανιάτη, 
Ανδριανό, Αναγνωσταρά 
από τη διάσπαση των κομμάτων

Χωρίς κολυμβητήριο κέρδισε μετάλλια η 10χρονη
Δυο χρυσά μετάλλια στη χειμερινή ημερίδα της Πε-
ριφέρειας Πελοποννήσου, που έγινε στην Τρίπολη 
κέρδισε η δεκάχρονη κολυμβήτρια του Ναυτικού 
Ομίλου Ναυπλίου Αντωνία Ντρούλια, στέλνοντας 
ένα ηχηρό μήνυμα προς το δήμο: «Δώστε Λύση».
Το κολυμβητήριο παραμένει κλειστό από τον Δε-
κέμβριο και οι αθλητές είτε έχουν σταματήσει την 
προπόνηση είτε αναγκάζονται να πηγαίνουν στα 

κολυμβητήρια της Κορίνθου και της Τρίπολης για 
να αθλούνται.
Από την πλευρά του πάντως ο δήμαρχος Π. Ανα-
γνωσταράς αφού συγχαίρει την αθλήτρια απαντά 
ότι σε αυτή την οικονομική συγκυρία είναι αδύνατο 
να διατεθούν χρήματα για την κάλυψη της λειτουρ-
γίας του Κολυμβητηρίου.

Σελ. 20 

Χρ. Γραμματικόπουλος:

Γιατί δεν πρέπει να κλείσουν το ΙΚΑ 
Ναυπλίου και Κρανιδίου

Την πλήρη αντίθεσή του στο κλεί-
σιμο του υποκαταστήματος ΙΚΑ 
Ναυπλίου και οποιουδήποτε άλλου 
υποκαταστήματος διατύπωσε ο επι-
κεφαλής της παράταξης «Ναύπλιο 
Νέα Ελπίδα» Χρ. Γραμματικόπουλος, 
προβάλλοντας σειρά επιχειρημάτων.
Την ίδια ώρα ξεσηκώνονται ο δήμος 

Ναυπλίου, το Εργατικό Κέντρο, το 
ΠΑΜΕ και φυσικά οι εργαζόμενοι του ΙΚΑ.

Σελ. 13

Παρελθόν από την ΝΔ αποτελεί πλέον ο Γιάννης Μανώλης, ο 
οποίος προχτές με επιστολή του διαχώρισε την θέση του απ την 
τωρινή ηγεσία της ΝΔ. 
Το μετέωρο βήμα του Αναγνωσταρά, η αγωνία επανεκλογής του 
Μανιάτη, η αβεβαιότητα του Ανδριανού και ο ρόλος των μικρών 
κομμάτων στην Αργολίδα συνθέτουν ένα νέο πολιτικό παζλ.

Σελ 3

Λαϊκή Βιοκαλλιεργητών
Την δημιουργία 
λαϊκής αγοράς 
όπως και σε 
άλλους δήμους 
εκτός Αργολίδας 
ζητούν οι βιοκαλ-
λιεργητές Πελο-
ποννήσου από 
τους δήμους του 
νομού. Οι λαϊκές 
αυτές λειτουρ-
γούν συνήθως 
μια μέρα πριν τις 
παραδοσιακές 
λαϊκές.

σελ.8

Άναψε 
Φωτιές
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Σε δρόμους του Άργους μια άλλη ερωτική άποψη
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Τους προειδοποίησε μια, 
τους τα είπε δυο την τρίτη 
και φαρμακερή εγκατέλειψε 
στα κρύα του λουτρού τον 
Αντώνη Σαμαρά και άνοιξε 
πανιά προς την ελευθερία 
του μέχρι την ένταξή του σε 
εκκολαπτόμενο κόμμα.
Παρελθόν από την ΝΔ απο-
τελεί πλέον ο Γιάννης Μα-
νώλης, ο οποίος προχτές με 
επιστολή του διαχώρισε την 
θέση του απ την τωρινή ηγε-
σία της ΝΔ. τονίζοντας μετα-
ξύ άλλων ότι:«Απαντώντας 
στο δίλημμα που έθεσε ο 
πρόεδρος, μετά από υπόδει-
ξη του Άρη, “ή ψηφίζετε και 
στηρίζετε το μνημόνιο, ή οι 
δρόμοι μας χωρίζουν και 
διαγράφεστε”, δηλώνω πως 
πράγματι οι δρόμοι μας χω-
ρίζουν. Εμείς παραμένουμε 
σταθεροί στο δρόμο που ο 
πρόεδρος χάραξε και ακο-
λουθούμε δυο χρόνια. Αυτός 
επέλεξε να αλλάξει δρόμο, 
κάνοντας τη μεγάλο στροφή, 
διαγράφοντας το 1/3 της κοι-
νοβουλευτικής ομάδας και 
απειλώντας τα στελέχη, ότι 
αν δεν γίνουν δηλωσίες υπέρ 
του μνημονίου, δεν θα εί-
ναι στα ψηφοδέλτια της ΝΔ. 
Συνεχίστε χωρίς εμάς κύριε 
πρόεδρε, χέρι χέρι με τους 
κυρίους Βενιζέλο και Παπαν-
δρέου. Άλλωστε, δεν έχετε 
πια καμία διαφορά».
Όπως φυσικά ήταν αναμενό-
μενο η δήλωση εγκατάλει-
ψης της ΝΔ από τον Γ. Μανώ-
λη προκάλεσε την αντίδραση 
του φίλου του αλλά και προ-
έδρου της ΝΟΔΕ Αργολίδας 
Δημήτρη Σχοινοχωρίτη, ο 
οποίος έκανε την ακόλουθη 

δήλωση: 
«Τη στιγμή που η Νέα Δη-
μοκρατία αγωνίζεται να 
αποτρέψει τα χειρότερα και 
ιδιαίτερα σε βάρος των χα-
μηλόμισθων και των χαμηλο-
συνταξιούχων, ο κ. Μανώλης 
στρέφεται εναντίον της. Τη 
στιγμή που η Ελλάδα βρί-
σκεται στο χείλος του γκρε-
μού, ο κ. Μανώλης μοιάζει να 
αγνοεί τι συμβαίνει ή να μην 
καταλαβαίνει τι γίνεται. 
Λυπούμαστε ειλικρινά… 
Η ιστορία θα δείξει ποιος 
έμεινε αταλάντευτος και 
ποιος υπέκυψε στον εύκολο 
λαϊκισμό».

Μήνυμα σε Αναγνωσταρά

Η προσπάθεια επιστροφής 
της ΝΔ στην κυβέρνηση, 
κάθε άλλο παρά εύκολη φαί-
νεται πως θα είναι, αφού η 
πολυδιάσπαση απειλεί να 
τινάξει στον αέρα κάθε προ-
σπάθειά της. Οι υποψήφιοι 
να συμμετάσχουν στο ψη-
φοδέλτιό της διαρκώς και 
αυξάνουν με τους λεγόμε-
νους «Σαμαρικούς» να έχουν 
σαφές προβάδισμα. Στην 
κατηγορία αυτή δεν ανήκει 
όμως ο Δήμαρχος Ναυπλιέ-
ων Παναγιώτης Αναγνωστα-
ράς, που παρά την επιθυμία 
του να βρεθεί στο ψηφοδέλ-
τιο της ΝΔ δείχνει ιδιαίτερα 
συγκρατημένος μέχρι να ξε-
θολώσει το εσωκομματικό 
πεδίο. Σημαντικό ρόλο παί-
ζει και η σχέση του με τον 
Νίκο Χρόνη, δεξί χέρι του 
κ. Αναγνωσταρά για τετρα-
ετίες στον Δήμο, αλλά και 
επιστήθιο φίλο του Γιάννη 
Μανώλη. Η σχέση αυτή ενέ-

τεινε την φήμη πως ο Νίκος 
Χρόνης μετέφερε μήνυμα 
στον δήμαρχο Ναυπλιέων να 
περιμένει τις εξελίξεις πριν 
ανακοινώσει την οριστική 
απόφασή του για συμμετο-
χή στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ. 
Ο πρώην αντιδήμαρχος μι-
λώντας στον «α» διέψευσε 
κάθε μεσολάβηση λέγοντας: 
«Είμαι χρόνια φίλος με τον 
Γιάννη Μανώλη. Κάθε μέρα 
μιλάμε μαζί στο τηλέφωνο, 
αλλά αυτό δεν σημαίνει τί-
ποτα. Και εγώ στην θέση του 
το ίδιο θα έκανα, όμως παρα-
μένω στην ΝΔ. Δεν φεύγω, 
να φύγουν οι…ξένοι», χωρίς 
όμως να διευκρινίσει ποιους 
υπονοεί.
Η πιθανή ύπαρξη δύο ή και 
τριών κομμάτων προερχομέ-
νων απ την ΝΔ διευκολύνει 
άτομα με αναγνωρησημό-

τητα, όπως ο σημερινός δή-
μαρχος Ναυπλιέων να διεκ-
δικήσουν βουλευτική έδρα, 
αφού οι απώλειες τόσο της 
Έλσας, όσο και του Ανδρια-
νού θεωρούνται δεδομένες 
μετά την ψήφιση του μνη-
μονίου μαζί με τον βουλευτή 
του ΠΑΣΟΚ και υφυπουργό 
της δοτής κυβέρνησης Πα-
παδήμα.

Στο στόχαστρο ο Μανιάτης

Στο στόχαστρο των αντιδρά-
σεων των πολιτών κατά των 
κυβερνητικών επιλογών έχει 
βρεθεί συχνά ο υφυπουρ-
γός περιβάλλοντος Γιάννης 
Μανιάτης. Η αύξηση της 
φρούρησής του δείχνει πως 
και ο ίδιος έχει αρχίσει να 
«φοβάται» τις αντιδράσεις 
των συμπολιτών του που 
τον αντιμετωπίζουν πλέον 
ως συνένοχο των δεινών 
τους. Απ την άλλη πλευρά 
το ΠΑΣΟΚ, δείχνει να μην 
μπορεί να βγάλει μπροστά 
νέους άφθαρτους υποψηφί-
ους, αφού κανείς δεν δείχνει 
πρόθυμος να θυσιαστεί για 
να μετριάσει τις απώλει-
ες του κόμματος. Μεγάλα 
ερωτηματικά υπάρχουν για 
τον ρόλο των μικροτέρων 
κομμάτων αφού τα ποσο-
στά των δημοσκοπήσεων 
είναι πολύ μεγαλύτερα της 
οργανωτικής τους υπόστα-
σης. Όμως μέχρι την ημέρα 
των εκλογών πολλά θα μπο-

ρούσαν να αλλάξουν. Τώρα 

πότε θα γίνουν εκλογές, κα-

νείς δεν ξέρει πραγματικά. 

Ο κ. Σαμαράς τις προσδιό-

ρισε μέσα στον Απρίλη προ-

κειμένου να μην έχει άλλες 

απώλειες και να φοβηθούν 

οι εσωκομματικοί αντίπαλοί 

του πως δεν θα προλάβουν 

να προετοιμαστούν για την 

εκλογική τους αναμέτρηση, 

Στο ΠΑΣΟΚ ακόμα δεν έχει 

ξεκαθαρίσει η ιστορία των 

υποψηφιοτήτων, ενώ στην 

Αριστερά τα πράγματα δεί-

χνουν πιο έτοιμα με εξαίρε-

ση τον ΣΥΡΙΖΑ που κινδυ-

νεύει να μετατραπεί εξ ων 

συνετέθη. Σημαντικά προ-

βλήματα αντιμετωπίζει και 

ο ΛΑΟΣ του Καρατζαφέρη 

μετά την διαγραφή Βορίδη, 

Γεωργιάδη που φλερτάρουν 

με την ΝΔ και την κίνηση 

Καμμένου. Σταθεροί εμφα-

νίζονται οι Οικολόγοι Πρά-

σινοι, αλλά χωλαίνουν οργα-

νωτικά, όπως στην Αργολίδα 

που από πολιτική διαφωνία 

χάσανε 3 ιδρυτικά στελέχη 

τους τα οποία φλερτάρουν 

πλέον με τον χώρο των αντι-

εξουσιαστών και μαζί μ αυτά 

διαλύθηκε και η τοπική ορ-

γάνωση, αφού οι «νεότεροι 

στο κόμμα» δεν είχαν καμία 

απολύτως επιρροή στο εκλο-

γικό σώμα.
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Άνω κάτω τα κόμματα με τις διαγραφές των βουλευτών και τις αποχωρήσεις

Την έκανε κι ο Μανώλης

Λιγότερα χρήματα στους Δήμους από το 2013

Ψαλιδίζουν αντιδημάρχους
Περίπου 35 εκατ. ευρώ αναζη-
τεί το υπουργείο Εσωτερικών 
ώστε να τηρήσει τη δέσμευσή 
του   προς την ΚΕΔΕ και να μη 
μειωθεί ο αριθμός των αντι-
δημάρχων. Η σχετική διάταξη, 
πέρασε στο πολυνομοσχέδιο 
του υπουργείου για το μνημό-
νιο 2, ωστόσο θα επιχειρηθεί 
να μην περιληφθεί στον εφαρ-
μοστικό νόμο. Σύμφωνα με πη-

γές του ΥΠΕΣ  η συγκεκριμένη 
διάταξη στο πολυνομοσχέδιο 
του υπουργείου Εσωτερικών 
που βρίσκεται αυτή τη στιγμή 
σε διαβούλευση με τους εκ-
προσώπους δημάρχων και πε-
ριφερειαρχών θα καταργηθεί. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει, όπως 
διαβεβαιώνουν οι ίδιες πηγές, 
ότι ακόμη κι αν δεν εξευρεθούν 
τα σχετικά κονδύλια, η μείωση 

δεν πρόκειται να εφαρμοστεί 

πριν από την 1.1.2013. Δεν εί-

ναι όμως ακόμη σαφές αν τα 35 

εκατ. ευρώ από την μείωση του 

αριθμού των αντιδημάρχων πε-

ριλαμβάνονται στη περικοπή 

των 115 (ΚΑΠ, συμβασιούχοι) ή 

πρόκειται για πρόσθετη μείωση 

των κονδυλίων για την Αυτοδι-

οίκηση.
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Το τελικό σχέδιο νόμου

Το δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι εί-

ναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο δήμαρχος και 

στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ 

ύλην και κατά τόπο. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται 

στα όρια μιας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων της παρ. 

1 του άρθρου 2 του παρόντος.

Ο αριθμός των αντιδημάρχων ορίζεται ως εξής: Σε δήμους με 

πληθυσμό έως πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους ορίζεται ένας 

(1) αντιδήμαρχος. Στους δήμους με πληθυσμό από πέντε χι-

λιάδες έναν (5.001) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους 

ορίζονται έως δύο (2) αντιδήμαρχοι. Στους δήμους με πληθυ-

σμό από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) έως πενήντα χιλιάδες 

(50.000) κατοίκους ορίζονται έως τρεις (3) αντιδήμαρχοι. Από 

πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) έως εκατό χιλιάδες (100.000) 

κατοίκους ορίζονται έως τέσσερις (4) αντιδήμαρχοι. Στους δή-

μους με πληθυσμό εκατό χιλιάδες έναν (100.001) κατοίκους 

έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους ορίζονται έως 

πέντε (5) αντιδήμαρχοι. Στους δήμους με πληθυσμό άνω των 

200.000

κατοίκων ορίζονται έως έξι (6). Ο αριθμός των αντιδημάρχων 

αυξάνεται κατά έναν (1)- εάν ο αριθμός των δημοτικών ενο-

τήτων που συνενώθηκαν είναι από πέντε (5) έως και οκτώ (θ), 

κατά δυο (2) εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων είναι από 

εννέα (9) έως και δώδεκα (12) και κατά τρεις (3) εάν ο αριθμός 

των δημοτικών ενοτήτων είναι δώδεκα (12) και ανώτερος.

Στους δήμους της παραγράφου του άρθρου 2 του ν, 3Θ52/20Ί0 

ο αριθμός των αντιδημάρχων είναι ίσος με τον αριθμό των δη-

μοτικών κοινοτήτων και μπορεί να αυξηθεί κατά δύο (2)….»

Αλλαγές στους Αντιδημάρχους και στις χρηματοδοτήσεις Δήμων και Περιφέρειας

Θολό τοπίο λόγω 

τρόικας για λεφτά
 

Σε αναμονή για την ψήφιση του 
νέου νόμου για τοπική ανάπτυξη, 
τα οικονομικά των ΟΤΑ κλπ, βρί-
σκονται οι δήμοι και η Περιφέρεια. 
Ο υπουργός Εσωτερικών Τάσος 
Γιαννίτσης δε θέλησε να δεσμευθεί 
για τίποτα για τις χρηματοδοτήσεις 
των ΟΤΑ, καθώς, όπως είπε «ούτε 
το ίδιο το υπουργείο γνωρίζει τι 
θα γίνει και όλα εξαρτώνται από τη 
συμφωνία κυβέρνησης-τρόικας».
Εν τω μεταξύ όλα δείχνουν πως θα 
καταργηθεί το ταμείο αποκεντρω-
μένης διοίκησης ταμείο, που στην 
ουσία αμφισβητούσε τον αναπτυ-
ξιακό ρόλο των αιρετών περιφε-
ρειών.Συγκεκριμένα, αποσύρεται 
το άρθρο 22 σύμφωνα με το οποίο 
δημιουργείται σε κάθε αποκεντρω-
μένη διοίκηση ένα ταμείο νομικού 
προσώπου ιδιωτικού δικαίου με 
την επωνυμία «Ταμείο Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης...», σκοπό 
του οποίου θα είναι «η διαχείριση 
πιστώσεων του προγράμματος 
δημοσίων επενδύσεων, χρηματο-
δοτήσεων φορέων του δημόσιου 
τομέα και άλλων νομικών προσώ-

πων, χρηματοδοτήσεων προερ-
χομένων από προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων 
διεθνών οργανισμών και λοιπών 
φορέων του εξωτερικού, οι οποίες 
αφορούν αναπτυξιακά προγράμ-
ματα στους τομείς αρμοδιότητας 
των αποκεντρωμένων διοικήσε-
ων».Την κάθετη αντίθεσή του, εξέ-
φρασε, εξάλλου, και το σύνολο των 
περιφερειαρχών και για το άρθρο 3 
του σχεδίου νόμου, που προβλέπει 
τη λειτουργία Περιφερειακών Γνω-
μοδοτικών Επιτροπών. Οι περιφε-
ρειακές (γνωμοδοτικές) επιτροπές 
από υποχρεωτικές  γίνονται προαι-
ρετικές (σχετική απόφαση λαμβά-
νει η ίδια η περιφέρεια).
-Η μείωση των αντιδημάρχων από 
υποχρεωτική γίνεται προαιρετική, 
και αποφασίζεται από τους ίδιους 
τους δήμους.
-Επανέρχεται το παλαιό καθεστώς 
και η κατηγορία για παράβαση 
καθήκοντος, που αντιμετωπίζουν 
πολλοί δήμαρχοι για μικροπαρα-
λείψεις των υπηρεσιών, θα αφορά 
στο αν ο δήμαρχος από δόλο ή 

παράλειψη προκάλεσε οικονομική 

ζημία στο δήμο.

- Μεγαλύτερη συμμετοχή των 

δήμων στους ΦοΔΣΑ, καθώς οι 

δήμαρχοι ζητούν οι Σύνδεσμοι να 

είναι διαβαθμικοί. Πρόκειται για το 

μόνο σημείο που υπάρχει διαφω-

νία με τους περιφερειάρχες.

Ως προς τις διορθώσεις σε δια-

τάξεις που έχουν προκαλέσει τη 

διαφωνία της Αυτοδιοίκησης, 

αποφασίστηκε η σύσταση μεικτής 

επιτροπής, η οποία έως την Παρα-

σκευή θα προχωρήσει στις συμ-

φωνημένες και απαραίτητες διορ-

θώσει,ς με βάση τις προτάσεις της 

ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, και θα υποβά-

λει τις τελικές προτάσεις για τα επι-

μέρους θέματα του σχεδίου νόμου. 

Στο ίδιο μήκος κύματος είχε κινηθεί 

και κατά τη συνάντηση ο υπουργός 

Εσωτερικών τονίζοντας ότι «ομάδα 

εργασίας θα εξετάσει και τα υπό-

λοιπα θέματα ώστε μέχρι τα τέλη 

της εβδομάδας να   συμπληρωθεί 

το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο».



ΠΕΜΠΤΗ 16.02.12
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Στου κουφού την πόρτα

Μάταια ο Δημήτρης Αθανασάκος καλού-
σε τους Αργείτες να ξεκολλήσουν απ τον 
καναπέ και να συμμετάσχουν στην δια-
δήλωση της Κυριακής στην Αθήνα. Οι πε-
ρισσότεροι απολάμβαναν τον καφέ τους 
λες και δεν έτρεχε τίποτα. Φαίνεται πως η 
κρίση δεν έχει ακόμα επηρεάσει την Αργο-
λίδα και πως αν έρθει με τόσους αδιάφο-
ρους θα την βρει απροετοίμαστη, οπότε 
άστα να πάνε.
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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 Κύκνειο άσμα για 

το ΠΑΣΟΚ τη Ν.Δ. και 

τα παρακλάδια τους

ΠΑΡΕΛΘΟΝ αποτελούν το ΠΑΣΟΚ και η 

Νέα Δημοκρατία, μετά τις τελευταίες εξελί-

ξεις με τις διαγραφές των μελών τους, που 

δεν ψήφισαν το νέο μνημόνιο. Το τέλος 

της μεταπολίτευσης έφτασε. Επισήμως, και 

παρά τις προσπάθειες του δικομματισμού 

να επιβιώσει, η πολιτική σκηνή μετασχη-

ματίζεται και νέοι κομματικοί σχηματισμοί 

θα βγουν μπροστά αργά ή γρήγορα.

ΗΤΑΝ η αρχή του τέλους των δύο κομμά-

των που κυριάρχησαν στην Ελλάδα από 

το 1974 μέχρι σήμερα, των 

κομμάτων που είναι υπαίτια 

της δυσχερούς κατάστασης 

στην οποία βρίσκεται η 

χώρα και οι πολίτες της.

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ήδη 

μετασχηματίζεται και μπαί-

νει σε μια καινούργια φάση, 

σε αχαρτογράφητα νερά.

ΤΟ ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑ των δύο αυτών κομ-

μάτων αλλά και των παρακλαδιών τους 

που ξεφυτρώνουν, ήρθε με τις σημαντι-

κές απώλειες που υπέστησαν κατά την 

ψηφοφορία της Κυριακής. Τραυματισμένα 

πλέον, με απώλειες σημαντικές τα δύο 

μεγάλα κόμματα που κυριάρχησαν στα 

χρόνια της μεταπολίτευσης και έχοντας 

απέναντί τους τον κόσμο που υποφέρει, 

θα προσπαθήσουν για τελευταία πιθανόν 

φορά να διεκδικήσουν την ψήφο μας – αν 

φυσικά καταφέρουν να υπάρχουν ως πολι-

τικοί σχηματισμοί μέχρι τις εκλογές.

ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ είτε γίνουν τον Απρίλη, 

είτε αργότερα, θα είναι ιδιαίτερα δύσκο-

λες τόσο για τους υποψήφιους που θα 

εκτεθούν για να τους ψηφίσουμε προσπα-

θώντας να μας πείσουν για όσα απίστευτα 

έχουν πράξει τα κόμματά τους και οι ίδιοι, 

όσο και για τους πολίτες που θα πρέπει να 

επιλέξουν με κριτήριο την σωτηρία της 

χώρας.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ δυνάμεις, παράλληλα, 

που δημιουργούνται από τις στάχτες των 

μέχρι σήμερα πολιτικών σχηματισμών, σε 

καμία περίπτωση δεν πρέπει να θυμίζουν 

τα κόμματα της μεταπολίτευσης και τον 

τρόπο λειτουργίας και δράσης τους, αλλά 

να φέρουν την άνοιξη που περιμένει ο 

ταλαίπωρος κόσμος αυτής της χώρας. Και 

βέβαια επ΄ ουδενί δεν πρέπει να συμπερι-

λάβουν στους κόλπους τους και στο επι-

τελείο τους ούτε πρόσωπα ούτε πολιτικές 

από το …παρελθόν.
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Τι συμβαίνει με την ΔΕΠΟΣ;

Το θέμα της παραχώρησης τμή-ο θέμα της παραχώρησης τμή-
ματος της έκτασης της πρώην ΔΕ-
ΠΟΣ στο Δήμο Ερμιονίδας φέρνει 
με ερώτησή του στη βουλή ο βου-
λευτής Γιάννης Ανδριανός.
Η παραχώρηση της ΔΕΠΟΣ στον 
δήμο αποτελεί πάγιο αίτημα της 
τοπικής κοινωνίας και θεωρείται 
ότι θα συμβάλει καθοριστικά στην 

κάλυψη των αναγκών της περι-
οχής σε υποδομές.Ανάμεσα στις 
προτεινόμενες χρήσεις του τμή-
ματος της έκτασης είναι και η ανέ-
γερση νέου Δημοτικού Σχολείου 
στο Πόρτο Χέλι καθώς το υφιστά-
μενο, σύμφωνα με ομόφωνο σχε-
τικό ψήφισμα του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Ερμιονίδας, έχει τελείως 

ανεπαρκείς υποδομές και λυόμε-
νες αίθουσες.Η έκταση της ΔΕΠΟΣ 
έχει κινδυνεύσει στο παρελθόν 
πολλές φορές να χαθεί, αλλά την 
τελευταία στιγμή γλίτωνε.
Εδώ και καιρό δεν έχουν ακουστεί 
κάποιες εξελίξεις. Αλήθεια τι συμ-
βαίνει τελικά εκειπέρα;

Υ.Ζ.



Η ενοποίηση 
των νοσοκομείων
Από αναγνώστη μας πήραμε και 
δημοσιέυουμε την παρακάτω επι-
στολή σχετικά μα το θέμα της ενο-
ποίησης των δυο νοσοκομείων:
«Κύριε διευθυντά , διαβάζοντας το 
σχόλιο σας για την ενοποίηση των 
δυο νοσοκομείων θέλω να σας επι-
σημάνω τα παρακάτω:
Καλώς ή κακώς στην Αργολίδα για 
λόγους που δεν είναι της παρούσης 
αναπτύχτηκαν δυο νοσοκομεία. Η 
διοικητική ενοποίηση σαν μέτρο 
είναι σωστή αλλά μόνο μέχρι εκεί 
από πλευράς κτιριακών υποδομών 
κανένα από τα δυο νοσοκομεία δεν 
είναι ικανά να ανταποκριθούν στις 
αυξημένες ανάγκες παροχής υπη-
ρεσιών υγείας στην Αργολίδα. Άρα 
το συμπέρασμα ότι αποψιλώνο-
ντας το Ναύπλιο και γιγαντώνοντας 
το Άργος με τις παρούσες κτιριακές 
συνθήκες δεν θα υπάρχει το επιθυ-
μητό αποτέλεσμα. 
Χρειάζεται ισοκατανομή ιατρικού 
και νοσηλευτικού προσωπικού 
δεδομένων και των επενδύσεων 
σε κτίρια που έγιναν και στα δυο 
νοσοκομεία και μια ενιαία διοίκη-
ση που θα αναπτύξει ενιαία και τις 
υποστηρικτικές υπηρεσίες (εστία-
ση, πλυντήρια, τεχνικοί κλπ). Ιδιαί-
τερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί 
στο Ναύπλιο στο επείγον περιστα-
τικό λέγω των επισκεπτών που έχει 
ακόμα και σε αυτήν την δύσκολη 
περίοδο».

Υ.Ζ.

Καταγγέλλουν χάος 
στο νεκροταφείο
Αλαλούμ επικρατεί στο νεκροτα-
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Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύ-
ονται στον «Αναγνώστη Πελοποννή-
σου» δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις 
απόψεις της εφημερίδας. Απαγορεύε-
ται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή 

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

Tαυτότητα

φείο Ναυπλίου, όπως καταγγέλλε-
ται στην εφημερίδα μας.
Όποιος θέλει κάνει αλλαγές ή πα-
ρεμβάσεις στους τάφους.
Όποιος εργάτης ή μάστορας - χω-
ρίς έλεγχο από τον δήμο - τοποθε-
τεί μάρμαρα και πλάκες, χωρίς να 
υπάρχει μια ομοιογένεια και χωρίς 
να εφαρμόζονται κάποιοι κανόνες.
Ο υπεύθυνος του δήμου, μάλλον θα 
έπρεπε να εξετάσει με την δέουσα 
προσοχή το θέμα. Αφενός δημι-
ουργούνται πικρίες μεταξύ των 
συγγενών των νεκρών, αφετέρου 
σε μεγάλο μέρος του νεκροταφείου 

υπάρχουν μνημεία τα οποία πρέπει 
να προστατεύονται.

Υ.Ζ.
 

Φάουλ ή σκοπιμότητα;
Την τελευταία στιγμή ενημέρωσε 
τις εφημερίδες το γραφείο τύπου 
της περιφέρειας σχετικά με την δι-
οργάνωση της ενημερωτικής συνά-
ντησης στην Τρίπολη για την υλο-
ποίηση του Προγράμματος «Τοπικά 
Σχέδια για την Απασχόληση».
Η σχετική ανακοίνωση έφτασε στις 
εφημερίδες την ίδια ημέρα που 

πραγματοποιήθηκε η συνάντηση, 
δηλαδή χθες.
Πώς σκέφθηκαν οι φωστήρες που 
το έστειλαν, δεν ξέρω να σας πω. 
Δεν ήθελαν κόσμο και δημοσιο-
γράφους εκειπέρα ή …ξέχασαν να 
στείλουν το δελτίο τύπου;
Πάντως στόχος της συνάντησης 
ήταν η ευαισθητοποίηση και ενη-
μέρωση των τοπικών κοινωνικών 
και οικονομικών φορέων, για τις 
προϋποθέσεις και τους όρους συμ-
μετοχής  τους στο Πρόγραμμα.
Υπενθυμίζουμε ότι τα Τοπικά Σχέ-
δια για την Απασχόληση στοχεύουν 
στη δημιουργία θέσεων απασχόλη-

σης για ανέργους, με την ενεργο-
ποίηση και κινητοποίηση των το-
πικών φορέων για τη δημιουργία 
Αναπτυξιακών Συμπράξεων.
Οι θέσεις απασχόλησης θα προ-
κύψουν από τη διάγνωση εξειδι-
κευμένων αναγκών των τοπικών 
κοινωνιών και την ανάδειξη των 
αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις 
περιοχές παρέμβασης.

Υ.Ζ.

Θα γίνει 
το εκθεσιακό κέντρο;
Την επίσπευση των διαδικασιών 

για την δημιουργία του εκθεσια-
κού και εμπορικού κέντρου Αργο-
λίδας ζήτησαν πρόσφατα τα μέλη 
της νέας διοικούσας επιτροπής του 
Επιμελητηρίου από τον αντιπερι-
φερειάρχη Τάσο Χειβιδόπουλο σε 
συνάντηση που είχαν μαζί του.
Υπήρξε κοινή πεποίθηση και των 
δύο πλευρών ότι χρειάζονται να 

αναληφθούν συντονισμένες δρά-

σεις για την προστασία του επιχει-

ρηματικού κόσμου μέσα στις δύ-

σκολες οικονομικές συγκυρίες που 

διανύουμε.

Υπενθυμίζουμε ότι εδώ και καιρό 

έχει ξεκινήσει μια κοινή προσπά-

θεια από το Επιμελητήριο Αργολί-

δας σε συνεργασία με την Νομαρ-

χιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας και 

την HELEXPO για την δημιουργία 

του εκθεσιακού και εμπορικού κέ-

ντρου, που θεωρείται ένα έργο που 

μπορεί να αποτελέσει σημαντικό 

βήμα ανάδειξης του τόπου μας και 

των ντόπιων επιχειρηματιών.

Για να δούμε θα δει το θέμα ζεστά 

ο Τάσος;

Υ.Ζ.  

Όχι λουκέτο, αλλά ανα-

βάθμιση της κτηματικής
Λουκέτο ετοιμάζεται να βάλει η 

κυβέρνηση στην Κτηματική Υπη-

ρεσία που βρίσκεται στο Ναύπλιο 

και να την μεταφέρει στην Τρίπολη, 

με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 

πολλά προβλήματα. Πρόσφατα μά-

λιστα το θέμα αναδείχθηκε με σχε-

τική διαμαρτυρία του δημοτικού 

συμβουλίου Ναυπλίου. 

Εντωμεταξύ με ερώτησή του στον 

Υπουργό Οικονομικών Ευ. Βενιζέ-

λο, ο Βουλευτής Γιάννης Ανδρια-

νός, ζητά όχι μόνο να μην κλείσει η 

υπηερία αλλά και να αναβαθμιστεί.

Όπως τονίζει η ανακοίνωση της επι-

κείμενης αναστολής της λειτουργί-

ας της Κτηματικής Υπηρεσίας Νο-

μού Αργολίδας και της μεταφοράς 

της στην Τρίπολη έχει προκαλέσει 

έντονες αντιδράσεις και δικαιολο-

γημένη αναστάτωση μεταξύ των 

πολιτών της Αργολίδας.

Η Κτηματική Υπηρεσία είναι όχι 

μόνο απαραίτητο να συνεχίσει τη 

λειτουργία της στην Αργολίδα, 

αλλά είναι αναγκαίο να αναβαθμι-

στεί με την περαιτέρω στελέχωσή 

της με το απαραίτητο και κατάλ-

ληλο προσωπικό για την επιτέλε-

ση του σημαντικού της έργου, σε 

μια περιοχή που έχει αναπτυξιακές 

δραστηριότητες, οι οποίες καθι-

στούν επιτακτική τη λειτουργία της 

Υπηρεσίας στο Νομό.

Επισημαίνεται ότι τη μη αναστολή 

της λειτουργίας της Κτηματικής 

Υπηρεσίας Νομού Αργολίδας ζητά 

με ψήφισμά του και το Δημοτικό 

Συμβούλιο Δ. Ναυπλιέων».

Υ.Ζ.

Απολογισμός 
Τατούλη
Την Δευτέρα θα κάνει τον πρώτο του 
απολογισμό σε ειδική συνεδρίαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο 
Πέτρος Τατούλης.
Η ειδική συνεδρίαση θα ξεκινήσει 
στις 4μμ στο Αποστολοπούλειο 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 
Τρίπολης.
Εκτός από τον απολογισμό των 
πεπραγμένων της Περιφερειακής 
Αρχής Πελοποννήσου έτους 2011, θα 
παρουσιαστεί και η ετήσια έκθεση του 
Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και 
της Επιχείρησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 
Γιώργου Μπουλούκου.
Ο ένας χρόνος της αιρετής περιφέρειας στην 
Πελοπόννησο ήταν ιδιαίτερα …ταραχώδης σε 

πολλούς τομείς.
Σχεδιασμός έχει γίνει για πολλά θέματα, αλλά στα 
περισσότερα δεν υπάρχουν ορατά αποτελέσματα, 
αφού αφενός είναι ακόμα είναι νωρίς, αφετέρου 
είναι άδεια τα ταμεία.
Ο απολογισμός Τατούλη αναμένεται με μεγάλο 
ενδιαφέρον. 

Y.Z.



Να διαφυλάξει την ηρεμία, τη 
σταθερότητα και την ομαλό-
τητα στη ζωή του Ιδρύματος 
καλεί το σύνολο της Πανεπι-
στημιακής κοινότητας, ο Πρύ-
τανης του Πανεπιστημίου Πε-
λοποννήσου Καθηγητής Θ. Π. 
Παπαθεοδώρου.
Ο κος Παπαθεοδώρου θεωρεί 
ανησυχητική εξέλιξη την μα-
ταίωση των εκλογών, τονίζο-
ντας ότι εντάσσεται στο γενι-
κότερο πλαίσιο της σημερινής 
κρίσης που επηρεάζει τους θε-
σμούς, αλλά έχει, επίσης, τρο-
φοδοτηθεί, καιρό τώρα, από 
το κλίμα έντασης και οξύτητας 
που καλλιεργήθηκε σε σχέση 
με τα Πανεπιστήμια, από την 
άρνηση έγκρισης των προϋπο-
λογισμών των Ιδρυμάτων και 
τις συνέπειες αυτών των πολι-

τικών. Επισημαίνει ακόμα ότι 
«Στις κρίσιμες ώρες που περ-
νάει η χώρα χρειαζόμαστε τα 
Πανεπιστήμια όρθια, δυναμικά 
και παραγωγικά, με ουσιαστι-
κό ρόλο στην ανασυγκρότηση 
της κοινωνικής συνοχής.
Η ελληνική κοινωνία χρειάζε-
ται τα Πανεπιστήμια για να ξα-
ναγεννήσουν την ελπίδα για το 
μέλλον και να διασφαλίσουν το 
δημόσιο αγαθό της Παιδείας.
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννή-
σου δεν έχει την πολυτέλεια 

εσωτερικών συγκρούσεων. Η 
κοινότητά του παραμένει ενω-
μένη και προσηλωμένη στην 
αποστολή της».
Τέλος, επισημαίνει ότι η Πα-
νεπιστημιακή κοινότητα ανα-
μένει  από την πολιτική ηγε-
σία του Υπουργείου Παιδείας, 
να συμβάλει έμπρακτα στην 
αποφόρτιση του τεταμένου 
κλίματος και στην εμπέδωση 
της  εμπιστοσύνης με τα Πανε-
πιστήμια για την υπέρβαση της 
κρίσης.

Ποιοι έκαψαν 
την Αθήνα;
ΕΙΝΑΙ πραγματικά αστείο να βλέπει κανείς τους 
Μπλογκάδες να ξεσπούν κατά όσων εκείνοι 
υποπτεύονται πως μπορεί να έκαψαν τις τράπε-
ζες και τα ενεχυροδανειστήρια στην Αθήνα, την 
μέρα της λαϊκής οργής, όταν οι εκλεκτοί τους 
«έκαιγαν» όχι μόνο την οικονομία της χώρας και 
τον «πατριωτισμό» του Έλληνα, αλλά και την ίδια 
την ιστορία και αυτοί οι ίδιοι, ως ηλεκτρονικοί 
κουκουλοφόροι, εκμεταλλευόμενοι την ανωνυ-
μία του διαδικτύου, βάλουν κατά παντός αλλά 
και εισπράττουν παράνομες διαφημίσεις, χωρίς 
να αποδίδουν τους φόρους.
ΔΕΝ στηρίζω τα φαινόμενα κοινωνικής βίας, 

αλλά όταν βρεθείς στην παγίδα 
της πολιτείας και απειλείται η ζωή 
σου, αμύνεσαι. Αμύνεσαι με ότι 
βρεις μπροστά σου γιατί πέρα 
απ την αναγνώριση των κόπων 
κάποιων, βάζεις την ίδια την ζωή. 
Και οι μπάτσοι σε οδηγούσαν με 
τις πρακτικές τους σ αυτό το δί-
λημμα, ή αμύνεσαι με κάθε τρόπο 

ή πεθαίνεις από ποδοπάτημα ή τα καρκινογόνα 
χημικά.
ΚΙ ΟΜΩΣ, οι νεροκουβαλητές του σάπιου κατε-
στημένου, που από τις ψεύτικες ανταποκρίσεις 
των αχρείων καθεστωτικών ΜΜΕ πληροφορού-
ντο τι «συνέβαινε» έτρεξαν να δείξουν με το 
δάχτυλο τους κατασκευασμένους ενόχους. Την 
ίδια στιγμή ο Παπουτσής δεν έλεγε κουβέντα για 
τον ξεφτιλισμό της χώρας απ την διακυβέρνησή 
της απ το κόμμα του, παρά μόνο για κάποιους 
που «έβαλαν φωτιά» στην Αθήνα και ο Σαμαράς 
«πως θα τους βγάλει την κουκούλα με τα χέρια 
του».
ΠΟΙΟΣ μικροαστέ, Παπουτσή έκαψε την Αθήνα; 
Αυτός που έβαλε την φωτιά για να διαφύγει ή 
αυτός που τόσα χρόνια οπλίζει το χέρι της λαϊ-
κής οργής με τις πολιτικές επιλογές της κυβέρ-
νησης του κόμματός σου; Ποιος καλαματιανέ 
πολιτικέ φοράει κουκούλα; Αυτός που διαγρά-
φει τα μέλη του επειδή ψήφισαν το Μνημόνια 
(Ντόρα) ή αυτός που τα διαγράφει επειδή δεν το 
ψήφισαν την Κυριακή;
ΟΙ ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΕΣ άρχισαν να φοβούνται την 
άνοδο της κομμουνιστικές αριστεράς, εκείνης 
που για μια ακόμα φορά ήταν απούσα φυλάσ-
σοντας την Ομόνοια ή αδυνατώντας να μαζέψει 
μερικές εκατοντάδες κάτω απ τα πανό της. Μιας 
κατεστημένης αριστεράς που αδυνατεί να δια-
χειριστεί την κρίση και αποτελεί πλέον δεκανίκι 
σε ένα σύστημα που καταρρέει.
ΟΙ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ βγήκαν την Κυριακή. Αυτοί που 
φώναζαν πως θα μας σώσουν επέλεγαν την 
υποτέλεια και τον εξευτελισμό μας. Επέλεγαν 
να στηρίξουν το τραπεζικό κατεστημένο που 
χρόνια τώρα υπηρετούσαν φορώντας κουκούλα 
για να μην αναγνωρίζουμε ποιοι κρύβονται από 
πίσω. Τώρα όμως ξεκουκουλώθηκαν από μόνοι 
τους και απ` την φωτιά που οι ίδιοι άναψαν 
δύσκολα θα ξεφύγουν.

Vita Civilis
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Λαϊκή Βιοκαλλιεργητών
Την δημιουργία λαϊκής αγοράς 
όπως και σε άλλους δήμους 
εκτός Αργολίδας ζητούν οι βι-
οκαλλιεργητές Πελοποννήσου 
από τους δήμους του νομού. Οι 
λαϊκές αυτές λειτουργούν συ-
νήθως μια μέρα πριν τις παρα-
δοσιακές λαϊκές. Συγκεκριμένα 
στην επιστολή τους οι βιοκαλ-
λιεργητές αναφέρουν:
«Είμαστε Βιοκαλλιεργητές Πε-
λοποννήσου που παράγουμε 
οργανικά πιστοποιημένα τρό-
φιμα και κάνουμε προσπάθεια 
για να διατηρήσουμε το περι-
βάλλον ζωντανό και καθαρό 

και να δώσουμε στον κόσμο 
καθαρά και υγιεινά τρόφιμα. 
Τον τελευταίο χρόνο έχουμε 
ξεκινήσει τη δημιουργία αγο-
ρών βιολογικών προϊόντων για 
την απευθείας επαφή με τους 
καταναλωτές και για να είναι 
πιο προσιτές οι τιμές των προ-
ϊόντων μας χωρίς μεσάζοντες.
Στην Πάτρα και στην Καλαμά-
τα που συνεργαστήκαμε με 
την εκεί τοπική αυτοδιοίκηση 
υπήρξε θετική αποδοχή από 
τους καταναλωτές και λει-
τουργούμε σε χώρους που μας 
παραχωρήθηκαν δύο φορές 

την εβδομάδα. Παρακαλούμε 

όπως μας επιτρέψετε να δη-

μιουργήσουμε και στην πόλη 

σας παρόμοια αγορά σε χώρο 

και χρόνο που θα συμφωνή-

σουμε. Με την βεβαιότητα ότι 

συμβάλετε στην εξυπηρέτη-

ση των κατοίκων της πόλης 

σας που είναι βιοκαταναλωτές 

αλλά δίνοντας βήμα και στους 

βιοκαλλιεργητές παραγωγούς 

που στο Δήμο σας είναι αρκε-

τοί, ελπίζουμε να δείτε θετικά 

το αίτημα μας».

Παπαθεοδώρου: Ανησυχητική εξέλιξη την ματαίωση των εκλο-

γών για την ανάδειξη εσωτερικών μελών Συμβουλίου Ιδρύματος

Χρειαζόμαστε όρθια τα Πανεπιστήμια
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Την επαναλειτουργία της γραμ-
μής Κόρινθος Ναύπλιο ζήτησε 
να συζητήσει το συμβούλιο της 
τοπικής κοινότητας Ναυπλίου 
τη Δευτέρα η  Ειρήνης Μελισ-
σινού εκπρόσωπος της ΑΛΛΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ.  Με ομόφωνη από-
φαση του το τοπικό συμβούλιο 
έκανε δεκτή τη πρόταση και το 
θέμα αναμένεται να τεθεί  πλέον 
προς συζήτηση στο δημοτικό 
συμβούλιο του Δήμου Ναυπλι-
έων. 
Όπως τόνισε στην πρόταση της 
η κα. Ειρήνης Μελισσηνού, θε-
ωρεί «ότι η επαναλειτουργία 
της γραμμής του ΟΣΕ Κόρινθος 
– Ναύπλιο είναι απόλυτα προς 
το συμφέρον των κατοίκων του 
Ναυπλίου που θέλουν να με-
τακινούνται από και προς την 
Αθήνα. Επίσης, θεωρούμε ότι 
είναι και προς το συμφέρον των 
επισκεπτών του Ναυπλίου, οι 
οποίοι με τραίνο θα μπορούσαν 
να επισκέπτονται το Ναύπλιο 
εύκολα, γρήγορα,  με ασφάλεια, 
φθηνά και χωρίς τη χρήση αυτο-
κινήτου. Με αυτό τον τρόπο θα 
μπορούσε να περιοριστεί και το 
πρόβλημα που δημιουργείται 

λόγω της αυξημένης κυκλοφο-
ρίας τα Σαββατοκύριακα και με 
ταυτόχρονη λειτουργία του δα-
νειστικού ποδήλατο το Ναύπλιο 
να είναι ένας σημαντικός εναλ-
λακτικός προορισμός μικρού 
κόστους μεταφοράς. Να μην ξε-
χνάμε και τα γνωστά περιβαλλο-
ντικά οφέλη από την προτίμηση 

της χρήσης των Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς (και κύρια του τραί-
νου) σε σχέση με τα μέσα ιδιωτι-
κής χρήσης.
Μέσω της ανταπόκρισης του 
προαστιακού σιδηρόδρομου 
και της γραμμής του ΟΣΕ Κόριν-
θος – Ναύπλιο, η οποία γινόταν 
σε ελάχιστα λεπτά, μπορούσαν 

οι επιβάτες να μεταφερθούν με-
ταξύ Ναυπλίου και Αθήνας πολύ 
γρήγορα και πολύ φθηνά. Αυτή 
η δυνατότητα παρόλο που η 
ανακαίνιση των γραμμών μετα-
ξύ Κορίνθου και Ναυπλίου έγινε 
τόσο πρόσφατα, εντούτοις τα 
δρομολόγια μετά από λίγο στα-
μάτησαν. 

Αναφερόμενη στο κατά πόσο 
μπορεί να ξαναμπεί σε λειτουρ-
γία το τρένο, μετά την πολύμηνη 
διακοπή του ύστερα από το δυ-
στύχημα στον Αχλαδόκαμπο και 
το ασύμφορο κόστος λειτουργί-
ας του, η εκπρόσωπος της Άλλης 
Πρότασης υπογράμμισε:
«Η επαναλειτουργία της γραμ-
μής δεν είναι αδύνατη ούτε 
απίθανη. Σήμερα που ο ΟΣΕ 
επανεξετάζει την δυνατότητα 
επαναλειτουργίας της γραμμής 
οι φορείς της πόλης του Ναυπλί-
ου με επικεφαλής το Δήμο πρέ-
πει να πιέσουν προς αυτή την 
κατεύθυνση. 
Ο Δήμος Ναυπλιέων, όμως, 
δεν έχει την πολυτέλεια να μέ-
νει αδρανής για ένα θέμα που 
είναι τόσο σημαντικό για την 
πόλη μας. Αντίθετα, πρέπει όσο 
γίνεται να χρησιμοποιήσει την 
κοινωνική και πολιτική του   πί-
εση ώστε πράγματι η γραμμή να 
μπορέσει να λειτουργήσει ξανά. 
Για αυτό το λόγο καταθέτουμε 
πρόταση στο τοπικό συμβούλιο 
Ναυπλίου, ώστε το θέμα να μπο-
ρέσει να συζητηθεί στο επίπεδο 
του δημοτικού συμβουλίου». 

9

Αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες σε Άργος και Ναύπλιο για το νέο μνημόνιο

Κρέμασαν πανό στην Ακροναυπλία

Την αναγκαιότητα επαναλειτουργίας της Γραμμής του ΟΣΕ συζητά το Ναύπλιο

Να ξανασφυρίξει το τραίνο

Με διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες κατά της ψήφι-
σης του νέου μνημονίου αντέδρασαν πολίτες3 και 
φορείς στο Ναύπλιο και στο Άργος.
Εντυπωσιακή ήταν η κίνηση του ΚΚΕ να αναρτήσει 
ένα τεράστιο πανό στην Ακροναυπλία.
Τόσο στο Ναύπλιο όσο και στο Άργος έγιναν δι-
πλές συγκεντρώσεις, μία του ΚΚΕ και ΠΑΜΕ και μία 
ξεχωριστή από πολίτες.
Στο Ναύπλιο έγινε συγκέντρωση του συντονιστι-
κού φορέων στην πλατεία του δημαρχείου. Με 
σύνθημα για  να μην περάσει η δανειακή σύμβα-
ση οι διαμαρτυρόμενοι παρέμειναν πολλές ώρες 
στην πλατεία και ενημέρωναν τους περαστικούς.
Πολλές και ξεχωριστές κινητοποιήσεις διοοργά-
νωσαν το ΠΑΜΕ και η ΠΑΣΥ Αργολίδας. Έκαναν 
κατάληψη στα καταστήματα της Εθνικής και Εμπο-
ρικής Τράπεζας Ναυπλίου, πραγματοποίησαν συ-
γκετρώσεις στην πλατεία Καποδίστρια και στην 
συνέχεια έκαναν πορεία στους δρόμους της πόλης 
με σημαίες, πανό.
Την Παρασκευή) έγινε συγκέντρωση στο Άργος 
την οποία συνόδευε αυτοκινητοπομπή και κατά-
ληψη στα γραφεία του Δήμου Άργους και στο κα-
τάστημα της Εμπορικής Τράπεζας.
Το Σάββατο έγινε αυτοκινητοπομπή από τις Ερ-
γατικές Κατοικίες Ναυπλίου και μέσω Πρόνοιας 
κατέληξε στην πλατεία Καποδίστρια, όπου έγινε  
νέα συγκέντρωση και πορεία και πάλι στο Παλιό 
Ναύπλιο.
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H σβούρα και το μνημόνιο 2.
Πέμπτη βράδυ, τελευταίο ραντεβού στο θεραπευτήριο ο Νίκος με τον πατέρα του τον 
Δημήτρη. Ο Νίκος αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα επικοινωνίας αλλά με συστηματι-
κό πρόγραμμα και την ενεργή εμπλοκή των γονιών του στο πρόγραμμα είναι έτοιμος, 
με ένα χρόνο καθυστέρηση να πάει στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Με τον 
πατέρα του ήμασταν και συμμαθητές και υπάρχει μια  σχετική οικειότητα. Σήμερα τα 
προβλήματα επικοινωνίας τα είχε ο πατέρας το βλέμμα του αλλού, η συμπεριφορά 
του συγχυσμένη και οι λεκτικές του αναφορές άσχετες με τις θεραπευτικές ασκήσεις. 
-Δημήτρη μου φαίνεται ότι είσαι αλλού σήμερα.(Του είπα στο τέλος της συνάντησης) 
-Και πώς να μην είμαι ρε Βασίλη, ( οι φλέβες στο λαιμό φανέρωσαν την έντονη κυκλο-
φορία αίματος το πρόσωπο του κοκκίνισε ).Με τα ταμεία δεν ξέρω τι γίνεται, περικοπή 
έχει γίνει στο μισθό μου, την Δευτέρα δεν ξέρω αν θα έχουμε χρεοκοπήσει , ζω μια κα-
θημερινή τρέλα δεν αντέχω άλλο. Μόνη παρηγοριά μου ότι ο Νικόλας μου θα πάει στο 
Δημοτικό τον Σεπτέμβρη αν υπάρχουν ακόμα σχολεία. Και ο δικός σου δεν πάει πρώτη 
του χρόνου; Ρε το φαντάζεσαι να είναι και τα παιδιά μας συμμαθητές; ( Ένα χαμόγελο 
έσκασε στα χείλη του και μετά χτυπά το κεφάλι του) Να τον χαίρεσαι τον Χαραλάμπη, 
σήμερα δεν γιορτάζει; Με το άγχος δεν δουλεύει τίποτα από μνήμες. 
-Είστε οι τελευταίοι, θα πάω και εγώ τελευταίος καλεσμένος στην γιορτή του! 
-Να τον χαίρεσαι τα λέμε το Σάββατο . Άντε Νικόλα σήκω να φύγουμε να προλάβει να 
πάει και ο κύριος Βασίλης στο σπίτι του. 
Φτάνοντας ποδηλάτης στο ολυμπιακό περίπτερο, βλέπω τον Χάρη να τακτοποιεί τα 
εξωτερικά του προϊόντα και ακούω την φωνή του. 
-Να τον χαίρεσαι. ( Φρενάρω και με χαιρετάει και βλέπω την νέα σειρά από σβούρες, 
συναρμολογούνται από πλαστικά και μεταλλικά κομμάτια και 
τις ρίχνουν τα παιδιά μέσω ενός μηχανισμού.) 
-Καινούργια σειρά; 
-Ναι. Χαμός γίνεται με τούτες.
-Πιάσε μία. ( Όσα δώρα και να έχει πάρει ο Χαραλάμπης, όταν 
φύγουν οι καλεσμένοι θα κάνει την μαγική ερώτηση.) 
-Μπαμπά είχε τίποτα καινούργιο το περίπτερο σήμερα; 
Μπαίνοντας στο σπίτι, φίλοι συγγενείς κουμπάροι έχουν κάνει 
ένα ημικύκλιο γύρω από το μικρό τραπεζάκι με την γυάλινη 
επιφάνεια. Γιαγιά και εγγονός με πάθος έχουν επιδοθεί σε 
σβουρομαχία.  Ενώ ρίχνει με επιδεξιότητα την τελευταία του 
σβούρα, ο Χαραλάμπης βλέπει την πορτοκαλί τσάντα του πε-
ριπτέρου. Και άμεση διεκδικητική ήταν η ερώτηση του. 
-Τι καινούργιο είχε το περίπτερο σήμερα μπαμπά; (Το χέρι 
απλωμένο έδινε σήμα δώσε μου, σε χρόνο μηδέν την συναρ-
μολόγησε και την βάζει στην μάχη για την γιαγιά του. Τελικά 
την κέρδισε) 
-Γιαγιά έχεις γίνει πολύ καλή!!! Μπορεί κάποτε να με νικήσεις ( 
Της λέει με καμάρι γιατί αυτός την έχει εκπαιδεύσει.) 
-Για μαζέψτε τις σβούρες ώρα για φαγητό. ( Φώναξε η μαμά 
του και άρχισε να μαζεύει σε ένα κουτί την σβουριστή περι-
ουσία του. )
-Εμείς Χαράλαμπε όταν ήμασταν μικροί με τον μπαμπά σου 
είχαμε άλλες σβούρες. 
-Δηλαδή τι εννοείς θείε Προκόπη; 
-Ήταν από ξύλο με ένα καρφί στην άκρη, τις τυλίγαμε με σκοινί και τις πετάγαμε. 
Τα λόγια του αδελφού μου με πήγαν σχεδόν σαράντα χρόνια πίσω. Τότε αγοράζαμε 
ξύλινες σβούρες από το μαγαζί του Σταυρόπουλου λίγο πιο κάτω από το καφενείο του 
πατέρα μου. Θαυμάσιο παιγνίδι, τις βάφαμε και με δικά μας χρώματα, η κάθε σβού-
ρα είχε ξεχωριστό στόλισμα. Η σβούρα του Γιώργου ήταν διαφορετική από την δικιά 
μου, του Προκόπη κ.ο.κ. Μέσα από το απλό παιγνίδι φαινόταν η δημιουργικότητα και 
η μοναδικότητα του καθενός . Κάτι το οποίο είναι αδύνατο να γίνει με τις σύγχρονες 
σβούρες.
-Ξέρεις με τι άλλο έπαιζαν ο θείος σου και ο μπαμπάς σου Χαράλαμπε, με το βίρι βίρι .
-Τι ήταν αυτό γιαγιά ; 
-Παίρνανε το στρογγυλό καπάκι από τις κονσέρβες του άνοιγαν δυο τρύπες, του περ-
νούσαν σκοινί και αφού το στόλιζαν μπορούσαν να το περιστρέφουν πολύ γρήγορα. 
-Για θυμήσου και τις σαΐτες και τους χαρταετούς με αλευρόκολλα που μας έμαθε να 
φτιάχνουμε ο Παναγιώτης ο Ζάκας ( Ένα γείτονας παππούς, δεξιοτέχνης στα «ιπτάμε-
να» παιγνίδια. Είπε ο θειος Προκόπης .)
-Εγώ μεγαλύτερο κέφι έκανα το καλαμένιο αμάξι, μου έφτιαξες με σύρμα  τιμόνι το 
έβαλες στην μια άκρη του καλαμιού και μου έβαλες δυο ρόδες στην άλλη , εκείνο το 
καλοκαίρι πρέπει να έκανα ατέλειωτα χιλιόμετρα στα στενά της γειτονιάς. Και το άλλο 
που μου άρεσε πολύ ήταν ο τροχός από παλιά λάστιχα που το σέρναμε με ένα κομμάτι 
ξύλο και κέρδιζε όποιος το πήγαινε πιο μακριά ή έκανε τον καλύτερο χειρισμό επιδε-
ξιότητας.
-Γιατί με του βόλους για θυμήσου τι μάχες γίνονταν στην άπλα του Μπένου στην οδό 
Ασπίδος.  
-Μπαμπά (είπε ο θείος Προκόπης) δεν πας να ρωτήσεις στον Σταυρόπουλου, μπορεί 

να έχει καμιά παλιά σβούρα. Τέτοια μαγαζιά συνήθως είναι λαο-
γραφικά μουσεία. 
Η αναφορά στα παιγνίδια της παιδικής μας ηλικίας με χαλάρωσε. 
Η γιορτή τελείωσε ευχάριστα . Την άλλη μέρα ξεκίνησε ο καθημε-
ρινός μαραθώνιος. 
Η Παρασκευή και το Σάββατο ήταν ιδιαίτερα ψυχολογικά φορτω-
μένες ημέρες. Οι γονείς των παιδιών ήταν κυριολεκτικά αλλού. Ο 
τηλεοπτικός τρόμος των δελτίων ειδήσεων είχε κάνει πολύ καλά 
την δουλειά τους. Τα μάτια τους γεμάτα απελπισία, τα λόγια τους 
σχεδόν είχαν μόνο μια αναφορά την αναμενόμενη καταστροφή της Δευτέρας. Ένοιω-
θα ότι η παρατεταμένη καταθλιπτική επίθεση των ενήλικων αγωνιών είχε αρχίσει να με 
επηρεάζει, το γκρίζο χρώμα είχε αρχίσει να κυριαρχεί στην όραση μου.
Σάββατο πρωί δεύτερο ραντεβού ο συμμαθητής μου ο Δημήτρης με τον Νικόλα τον 
γιό του. Ο Νίκος έλαμπε από χαρά γιατί είχε παραλάβει άλλη μια καινούργια σβούρα 
από το περίπτερο του Χάρη, και θα την άνοιγε αν ήταν καλό παιδί στο τέλος της συ-
νάντησης μας. Η όραση μου πήρε ξανά χρώματα βλέποντας το πονηρό χαμόγελο του 
Νίκου αλλά σκοτείνιασα ξανά όταν είδα το βλέμμα του πατέρα του. Στα μάτια του ζω-
γραφίζονταν ένας τρόμος , μια απελπισία , ένα θυμωμένο παράπονο , ο παραλυτικός 
φόβος της καταστροφής που δεν μπορεί να ελέγξει. Τον κοίταξα ανήσυχος. 
-Τι με κοιτάς, δεν πάει άλλο μας πάνε για καταστροφή, τι αργός τι ξαφνικός θάνατος;  ( 
Τα δελτία ειδήσεων είχαν κάνει την δουλειά τους.) 
-Θα τους νικήσουμε όλους μπαμπά ( του λέει ο Νίκος και κάνει την φανταστική κίνηση 
ότι ρίχνει την σβούρα του ) 
Εκείνη την στιγμή χτυπάει το κινητό μου τηλέφωνο και στην οθόνη του διαβάζω Παπ-

πούς Νίκος. 
-Δημήτρη δώσε μου ένα λεπτό γιατί με καλεί ο πατέρας μου . 
-Έλα το βρήκα το παιγνίδι που ήθελες ( ακούω τον πατέρα μου 
από το κινητό τηλέφωνο, τα λόγια του ένα λεκτικός σουρεαλι-
σμός σε σχέση με την πραγματικότητα που με περιέβαλε εκεί-
νη την στιγμή) .
-Τι πράγμα ; 
-Σου βρήκα το παιγνίδι ( Το μυαλό μου πήγε στο κακό. Έχω 
κλείσει εδώ και χρόνια τα σαράντα, αν ο πατέρας μου νομίζει 
ότι είμαι 5-6 χρονών και μου πήρε κάποιο παιγνιδάκι, το μυαλό 
σου μόνο σε εγκεφαλική δυσλειτουργία πάει.) 
-Μπαμπά είσαι καλά ποιο παιγνίδι; 
-Το παιγνίδι που ήθελες ( ε τώρα άρχισα να ανησυχώ, αλλά 
αμέσως χαλαρώνω) πήγα στον Σταυρόπουλο , έψαξε για ώρα 
ο Λάκης, βρήκε μια σβούρα ξύλινη, θα στην αφήσω σπίτι. 
-Εντάξει ( Έβαλα τα γέλια και τώρα ήταν ο Δημήτρης που με 
κοιτούσε με απορία, έπρεπε να του εξηγήσω). Δεν θα το πιστέ-
ψεις ο πατέρας μου βρήκε μια ξύλινη σβούρα από αυτές που 
παίζαμε παιδιά με το σκοινί ( Ένα χαμόγελο άρχισε να ζωγρα-
φίζεται στα μάτια του Δημήτρη , τα μάτια του ζωντάνεψαν, ξα-
ναβρήκαν την έγχρωμη όραση. ) 
- Από εκείνες που αγοράζαμε σε ένα μαγαζί λίγο πιο κάτω από 
το καφενείο. 

-Ακριβώς στο ίδιο μαγαζί το έχει τώρα ο γιός  του παλιού ιδιοκτήτη. ( Τα χέρια του Δη-
μήτρη έκαναν φανταστικές κινήσεις σαν να πέταγε την παιδική του ξύλινη σβούρα, ο 
Νικόλας τον κοιτούσε με απορία) . 
-Είχα φτιάξει μία με κάτι σχέδια …..
-Εκείνη με τα πουλιά λες ( η μνήμη έκανε την δουλειά της, ο Δημήτρης έλαμπε από 
χαρά) 
-Βασίλη μας επιτρέπεις να κάνουμε μια ζαβολιά; 
-Ότι θες ( με είχε παρασύρει η χαρά του και είχα ενθουσιαστεί ). 
-Θα ακυρώσουμε το ραντεβού για να πάμε…
-Μα εγώ θέλω να ανοίξω την σβούρα μου …( είπε παραπονιάρικα ο Νίκος γιατί προϋ-
πόθεση ήταν να ολοκλήρωνε σωστά την συνάντηση μας).
-Να την ανοίξεις και τώρα, θέλω να  πάμε στο μαγαζί που πήγε ο μπάρμπα Νίκος να 
βρω και εγώ μια δικιά μου!!!!
Η ακύρωση της θεραπευτικής συνεδρίας και η αναζήτηση της παιδικής σβούρας είχαν 
πολύ μεγάλο θεραπευτικό αποτέλεσμα στον πατέρα Δημήτρη. 

*Ζούμε πολύ δύσκολες μέρες, από παντού μας απειλούν με εικόνες, διαγγέλματα και 
οικονομικά μέτρα. Όλα αυτά απαντούν σε ένα κριτήριο ποσότητας. Ο μόνος τρόπος 
για να ξεφύγουμε από την παραλυτικό φόβο του ποσοτικού περιορισμού είναι να ανα-
ζητήσουμε κριτήρια ποιότητας. Αν δεν χάσουμε την μοναδικότητα και ετερότητα του 
Προσώπου μας, ( ποιοτικό κριτήριο) μπορούμε να τους πολεμήσουμε ακόμα και με τις 
παιδικές μας σβούρες, η κάθε  μια μοναδική και ανεπανάληπτη για τον καθένα μας…
**Η ιστορία έχει φανταστικά στοιχεία, αλλά πράγματι ο πατέρας μου το προηγούμενο 
Σάββατο βρήκε μια παλιά σβούρα στο παλιό γνωστό κατάστημα, όταν του το είπαμε 
στην γιορτή του Χαραλάμπη μάλλον σαν αστείο .Και με πήρε τηλέφωνο …για το παι-
γνίδι μου!!!
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Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου
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Του Γιάννη 

Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογί-
ας στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών

Από την έκτακτη εισφορά 

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 καταλαβαί-

νουν τι εννοούν, ποιόν ευνοούν και τι 

τους 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, γεωργακικοί 

το 2009 και τώρα Παπαδημικοί. Τον 

εαυτό τους ανατρέπουν συνεχώς ή μή-

πως μισούν τον όποιον τους ευεργετεί;

4. Μήπως μόνον αν πτωχεύσουμε θα έχουμε την ευκαιρία 

(και την ανάγκη) αλλαγής του αξιακού μας συστήματος; 

Μήπως η τεχνητή διάσωση της χώρας θα διαμορφώσει 

–ίσως- άλλους όρους οικονομικού παιχνιδιού, αλλά θα 

αφήσει 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 ηθικο-

λογούντες για τα βάσανα του λαού, μας αρκεί να πληρώ-

σουν τους διαφυγόντες φόρους; Δεν πρέπει να τιμωρη-

θούν –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 συνειδή-

σεων 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 συ-

νεχίσουν να μετράνε τους νεκρούς τους και να φοβούνται 

να κάνουν πράξη τους παραδείσους που τόσο εύκολα τά-

ζουν;

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.

Τους κυνήγησαν 

μέχρι την Λαμία
Μέχρι την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας έφτασαν οι αστυνομικοί του 
Τμήματος Ασφαλείας Ναυπλίου παρακολουθώντας δύο Ρομά που με-
τέφεραν ηρωίνη.
Πρόκειται για έναν 48χρονο άντρα και μια γυναίκα 45χρονη, οι οποίοι 
μετέφεραν με αυτοκίνητο που επέβαιναν 1.965 γραμμάρια ηρωίνης.
Οι αστυνομικοί αξιοποιώντας πληροφορίες που είχαν και ύστερα από 
οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, πραγματοποίησαν έρευνα στο 
αυτοκίνητο και βρήκαν τα ναρκωτικά.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Κατηγορούνται για 27 κλοπές μετασχηματιστών σε περιοχές του Άργους και του Ναυπλίου

Βρέθηκαν οι δράστες 

που ρήμαξαν την ΔΕΗ
Μεγάλες δουλειές είχαν ανοίξει κλέ-
βοντας τους μετασχηματιστές της 
ΔΕΗ τρεις αλλοδαποί, που προκάλε-
σαν ζημιές συνολικής αξίας τουλάχι-
στον 250.000 ευρώ.
Πρόκειται ουσιαστικά για μια εγκλη-
ματική ομάδα –όπως χαρακτηρί-
στηκε από την αστυνομία – που 
διέπραξε συνολικά 27 κλοπές μετα-
σχηματιστών. 
Χρειάστηκε πολύς καιρός και μια 
οργανωμένη αστυνομική επιχείρη-
ση, μετά από αξιοποίηση πληροφο-
ριών και συντονισμένες έρευνες για 
να φτάσουν οι Αστυνομικές Αρχές 

στους δράστες, που διέπρατταν τις 
κλοπές των μετασχηματιστών της 
Δ.Ε.Η στην ευρύτερη περιοχή του 
Άργους και του Ναυπλίου.
Πρόκειται για τρεις Πακιστανούς, ηλι-
κίας 30, 28, και 22 ετών αντίστοιχα, 
όλοι μέλη της εγκληματικής ομάδας, 
σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε 
δικογραφία για σύσταση εγκληματι-
κής οργάνωσης, για διακεκριμένες 
περιπτώσεις κλοπής και για διακεκρι-
μένες περιπτώσεις φθοράς.
Η αστυνομική επιχείρηση για τη 
σύλληψη των τριών αλλοδαπών σχε-
διάστηκε και οργανώθηκε από την 

Αστυνομική Διεύθυνση Αργολίδας 

και συμμετείχαν αστυνομικοί του 

Τμήματος Ασφαλείας Άργους, του 

Τμήματος Ασφαλείας Ναυπλίου, της 

Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής 

Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε) Αργολί-

δας και της Ομάδας Δίκυκλης Αστυ-

νόμευσης (ΔΙ.ΑΣ) Αργολίδας. 

Οι αστυνομικοί έφτασαν στους δρά-

στες, όταν προσπάθησαν να ακινητο-

ποιήσουν Ι.Χ επιβατηγό αυτοκίνητο, 

στο οποίο επέβαιναν οι τρεις αλλο-

δαποί στο Νέο Ηραίο.

Οι δράστες αντιλαμβανόμενοι την 

παρουσία των αστυνομικών, εγκα-

τέλειψαν το όχημα και τράπηκαν σε 

φυγή, πλην όμως μετά από έρευνες, 

εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.

Στο πορτμπαγκάζ του οχήματος βρέ-

θηκε και κατασχέθηκε χαλκός, βά-

ρους 200 κιλών, που όπως προέκυψε 

προερχόταν από 2 μετασχηματιστές  

τους οποίους είχαν αφαιρέσει από το 

Νέο Ηραίο Αργολίδας. 

Στην κατοχή των συλληφθέντων 

βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσ-

σερα κινητά τηλέφωνα, δύο κάρτες 

Τράπεζας, δύο κάρτες SIM. Επιπλέον 

κατασχέθηκε και το Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο 

στο οποίο επέβαιναν.

Από την έρευνα προέκυψε ότι από 

τον Δεκέμβριο του 2011, οι συλλη-

φθέντες, είχαν διαπράξει άλλες 26 

περιπτώσεις κλοπών μετασχηματι-

στών στην ευρύτερη περιοχή του 

Άργους και του Ναυπλίου Αργολίδας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον 

Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ναυ-

πλίου. 

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα 

Ασφαλείας Άργους σε συνεργασία με 

το Τμήμα Ασφαλείας Ναυπλίου, ενώ 

οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου 

να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή 

των δραστών και σε άλλες παρόμοι-

ες πράξεις.
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Ομόφωνο ψήφισμα εκδόθηκε 
από το δημοτικό συμβούλιο του 
Ναυπλίου, κατά του ενδεχόμε-
νου κλεισίματος του υποκατα-
στήματος του ΙΚΑ Ναυπλίου. 
Το θέμα ήρθε προς συζήτηση 
στο δημοτικό συμβούλιο της 
Δευτέρας, όπου παραβρέθηκαν 
εργαζόμενοι οι οποίοι ήταν ιδι-
αιτέρως ανήσυχοι.
Σύμφωνα με πληροφορίες που 
ακούστηκαν στο δημοτικό συμ-
βούλιο, στον σχεδιασμό του ΙΚΑ 
για τα υποκαταστήματα που θα 
μείνουν ανοιχτά σε όλη την επι-
κράτεια απουσιάζουν τα υπο-
καταστήματα του Ναυπλίου και 
του Κρανιδίου.
Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν 
στον αρχικό σχεδιασμό προβλε-
πόταν ότι θα κλείσει το ΙΚΑ του 
Άργους. Μάλιστα σε δημοσίευ-
μα του «Αναγνώστη» πριν από 
πολύ καιρό είχε δημοσιοποιηθεί 
η πρόθεση του υπουργείου να 
κλείσει το ΙΚΑ του Άργους.
Απ΄ ότι φαίνεται δημιουργείται 
πλέον αντιπαλότητα στις δύο 
πόλεις σχετικά με το ποια θα 
κρατήσει το υποκατάστημα.
Στο ψήφισμα του δημοτικού 
συμβουλίου Ναυπλίου τονίζεται 
ξεκάθαρα ότι ο δήμος είναι αντί-
θετος στο κλείσιμο του ΙΚΑ, ενώ 
αποφασίστηκε επιτροπή που θα 
αποτελείται από τους επικεφα-
λείς των δημοτικών παρατάξε-
ων και εκπροσώπους του ΙΚΑ να 
επισκεφθεί τους αρμοδίους.

Το Εργατικό Κέντρο

Η διοίκηση του Εργατικού Κέ-
ντρου Ναυπλίου, θεωρεί ανεπι-
θύμητους στο Ναύπλιο, όσους
συνέπραξαν ή σιώπησαν ή ανέ-
χτηκαν αυτήν την πρωτοφανή 
γα την ιστορία του νεώτερου 
ελληνικού Κράτους αχαρακτήρι-
στη πράξη. Σε ανακοίνωση που 
εκδόθηκε τονίζεται:
 «Η εργατική τάξη αλλά και η 
ευρύτερη πλειονότητα των κα-
τοίκων της περιοχής με μεγάλη 
ανησυχία και οργή πληροφορή-
θηκε ότι ένας νέος δημοσιονο-
μικός Καλλικράτης πρόκειται να 
εφαρμοσθεί σε βάρος τους.
Έγκυρες πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι το Υπ. Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που 
κανονικά θα έπρεπε να μετονο-
μασθεί σε Υπουργείο κατεδά-
φισης του κοινωνικού κράτους, 
έχει αποφασίσει να καταργήσει 
τις υπηρεσίες του ΙΚΑ Ναυπλίου 
και Κρανιδίου και να λειτουργή-
σει εφ’ εξής μόνον στο Άργος.
Το πρωτοφανές αυτό αντικοινω-

νικό σχέδιο γίνεται κατ’ εφαρμο-
γή του κατάπτυστου και αντε-
θνικού μνημονίου.
Διαμαρτυρόμαστε έντονα γιατί 
υπήρξαν Έλληνες μερικοί από 
τους οποίους κατάγονται από τη 
περιοχή μας, που αποφασίζουν 
ή συνηγορούν ή έστω ανέχο-
νται να συμβεί αυτό το έγκλημα 
εις βάρος των γερόντων, των 
αναπήρων, των παιδιών, των 
γυναικών και άλλων ευπαθών 
ομάδων του ιστορικού μας δή-
μου και της ευρύτερης περιοχής 
ευθύνης του Εργατικού Κέντρου 
και δη του Κρανιδίου. Όλοι αυ-
τοί είναι αναγκασμένοι να προ-
σέρχονται για τις καθημερινές 
αλλά και επείγουσες ανάγκες 
τους στο Άργος ξοδεύοντας 
τα χρήματα που δεν έχουν, τον 
χρόνο που δεν τους περισσεύει 
και αφήνοντας όλες τις παρα-
γωγικές και κοινωνικές τους 
δραστηριότητες. Αποκρούουμε 
μετά βδελυγμίας την ανατριχια-
στική αυτή προοπτική. Καλούμε 
τους αρμοδίους να την μαται-
ώσουν αμέσως και δηλώνουμε 
ότι αν παρ΄ ελπίδα συμβεί αυτό 
το έγκλημα εις βάρος της κοινω-
νίας μας είμαστε όλοι υποχρε-
ωμένοι να απαγορεύσουμε την 
είσοδο στο περιφερειακό διαμέ-
ρισμα Αργολίδας και στην πόλη 
μας, όλων όσων συνέπραξαν ή 
σιώπησαν ή ανέχτηκαν αυτήν 
την πρωτοφανή γα την ιστορία 
του νεώτερου ελληνικού Κρά-
τους αχαρακτήριστη πράξη.
Τέλος, καλούμε όλους τους φο-
ρείς της πόλης να πάρουν θέση 
στο μείζονος σημασίας αυτό ζή-
τημα.

Το ΚΚΕ  

Εντωμεταξύ, σε επαγρύπνηση 
καλεί τους εργαζόμενους και 
τους συνταξιούχους το ΚΚΕ για 
το ενδεχόμενο λουκέτου στο 
ΙΚΑ Ναυπλίου. Όπως τονίζεται 
σε ανακοίνωση που εκδόθηκε 

«Κατά 33% μειώνονται οι διοι-
κητικές μονάδες του ΙΚΑ, όπως 
προβλέπει σχέδιο της διοίκησής 
του, μαζί με αυτή που ήδη έχει 
κάνει τον περασμένο Οκτώβρη. 
Το κλείσιμο μονάδων συνοδεύει 
η ρητή πρόβλεψη για σύνδεση 
του μισθού με την παραγωγικό-
τητα.
Κριτήριο της λεγόμενης αναδι-
άρθρωσης δεν είναι οι ανάγκες 
των ασφαλισμένων (εργαζομέ-
νων και συνταξιούχων). Αντιθέ-
τως είναι οι ανάγκες του αστικού 
κράτους να υπηρετήσει αποτε-
λεσματικότερα το κεφάλαιο ή, 
όπως με «κομψό» τρόπο αναφέ-
ρει ο διοικητής του ΙΚΑ, «ο σχε-
διασμός του νέου οργανωτικού 
μοντέλου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει 
παράμετρο την οικονομία λόγω 
δημοσιονομικής στενότητας». 
Όλα αυτά σημαίνουν ότι η κα-
τάργηση των υπηρεσιών (που 
επιβαρύνει τους ασφαλισμέ-
νους) είναι μέρος της συνολικό-
τερης πολιτικής που στόχο έχει 
να φορτώσει στις πλάτες των 
εργαζομένων τις συνέπειες τις 
καπιταλιστικής κρίσης. Για τους 
ασφαλισμένους η μείωση θα 
σημάνει μεγαλύτερη ταλαιπω-
ρία ειδικά σε όσους κατοικούν 
σε αγροτικές περιοχές.
Σύμφωνα με στοιχεία του 
ΙΚΑ,  τον Οκτώβρη του 2011 τα 
παραρτήματα ανέρχονταν σε 
120 και μέχρι σήμερα έχουν ήδη 
κλείσει τα 40. Συνολικά προβλέ-
πεται να απομείνουν 54. Δη-
λαδή, μετά την υλοποίηση του 
παραπάνω σχεδιασμού (που 
μιλά για 75 παραρτήματα) θα 
ακολουθήσει και άλλος για το 
κλείσιμο 21 ακόμα παραρτημά-
των, ένα από τα οποία είναι και 
το παράρτημα του ΙΚΑ Ναυπλί-
ου, που μεταφέρεται στο Άργος.
Επίσης, το σχέδιο περιλαμβά-
νει το στόχο της «σύνδεσης της 
αμοιβής με την παραγωγικότη-
τα. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να 

γίνει χρονισμός κάθε εργασί-
ας  (σ.σ. να μετατραπεί σε κάτι 
μετρήσιμο, όπως η χρονική 
διάρκειά της)  προκειμένου να 
ορισθούν δείκτες». Μέτρο που 
στόχο έχει την εντατικοποίηση 
της εργασίας, η οποία ήδη συμ-
βαίνει καθώς  τα τελευταία δύο 
χρόνια το προσωπικό έχει μειω-
θεί κατά 16% και «η κατάσταση 
επιδεινώνεται από μία δυναμική 
συνεχούς μείωσης του προσω-
πικού». Μάλιστα, σε ενημερω-
τικό σημείωμα της διοίκησης 
του ΙΚΑ, τον Οκτώβρη του 2011, 
αναφέρεται πως «το προσωπικό 
συνεχώς μειώνεται και οι εργα-
σίες αυξάνονται».
Αποδεικνύεται ότι ο οργανισμός 

λειτουργεί όχι με κριτήριο την 

εξυπηρέτηση των ασφαλισμέ-

νων και την προσφορά ικανο-

ποιητικών υπηρεσιών, αλλά ως 

κρατικός καπιταλιστής που υπο-

λογίζει ως κόστος την ασφάλεια 

των εργαζομένων.

Οι ασφαλισμένοι, οι συνταξιού-

χοι με την κατάργηση και συγ-

χώνευση των δημόσιων μονά-

δων του ΙΚΑ, θα αναγκάζονται 

να μετακινούνται σε μεγάλες 

αποστάσεις και να υφίστανται 

μεγάλη ταλαιπωρία από την 

έλλειψη προσωπικού, λόγω της 

κρατικής στάσης πληρωμών και 

προσλήψεων». 
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Πλειάδα επιχειρημάτων από 
Γραμματικόπουλο για το ΙΚΑ
Τη θέση του ότι δεν πρέπει κατ’ ουδέ-
να τρόπο να κλείσει το υποκατάστημα 
του ΙΚΑ στο Ναύπλιο, διατύπωσε κατά 
τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου ο Δημοτικός 
Σύμβουλος και επικεφαλής της Δη-
μοτικής Παράταξης «ΝΑΥΠΛΙΟ ΝΕΑ 
ΕΛΠΙΔΑ» κ. Χρ. Γραμματικόπουλος. 
Παράλληλα, επισήμανε την πλήρη 
αντίθεσή του στο κλείσιμο οιουδήπο-
τε άλλου υποκαταστήματος ΙΚΑ στο 
Νομό Αργολίδος, τονίζοντας τις δυσάρεστες συνέπειες που θα 
είχε μία τέτοια ενέργεια τόσο για τους ασφαλισμένους συμπολί-
τες μας όσο και συνολικά για την οικονομία της περιοχής. Ανα-
λυτικότερα ο κ. Γραμματικόπουλος είπε τα εξής:
«…Οποιαδήποτε σκέψη απ’ όπου κι αν αυτή προέρχεται αναφο-
ρικά με κλείσιμο του υποκαταστήματος ΙΚΑ στο Ναύπλιο είναι 
απαράδεκτη για τους εξής λόγους:
1) Διότι θα επιφέρει τεράστια ταλαιπωρία στους ασφαλισμέ-
νους του ΙΚΑ, οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι να ταξιδεύουν 
από πόλη σε πόλη ακόμα και για την απλούστερη διεκπεραίωση 
υποθέσεών τους. 2) Διότι θα αποτελέσει πλήγμα οικονομικής 
φύσεως στην πόλη του Ναυπλίου, αφού μία τόσο σημαντική 
παροχή υπηρεσιών σε κοινωνικό και παραγωγικό επίπεδο θα 
πάψει να υφίσταται. 3) Διότι είναι αδιανόητο η πρώτη πρωτεύ-
ουσα της νεότερης Ελλάδος και ταυτοχρόνως πρωτεύουσα του 
Νομού να μην έχει υποκατάστημα ΙΚΑ. Τη στιγμή μάλιστα όπου 
ο Καλλικρατικός Δήμος Ναυπλιέων απαριθμεί πληθυσμό 34.000 
κατοίκων, με ότι αυτό σημαίνει σε κάλυψη αναγκών.
Για όλους τους παραπάνω λόγους συμφωνώ με την έκδοση 
ψηφίσματος διαμαρτυρίας εκ μέρους του Δημοτικού μας Συμ-
βουλίου, ενώ παράλληλα προτείνω δυναμική παρέμβαση εκ 
μέρους μας προς όλους τους θεσμικούς φορείς που σχετίζονται 
με το θέμα.
 Τέλος, επιθυμώ να επισημάνω και το γεγονός ότι εμείς δεν 
προτιθέμεθα να μπούμε σε διαδικασίες αντιπαλότητας με άλ-
λες πόλεις, όχι μόνο γιατί δεν μας το επιτρέπει συνολικά η 
κουλτούρα μας ως Δήμος Ναυπλιέων αλλά και διότι θεωρούμε 
εντελώς άδικο να κλείσει το οποιοδήποτε υποκατάστημα ΙΚΑ 
σε οποιαδήποτε πόλη του Νομού μας. Επομένως, οφείλουμε να 
λειτουργήσουμε όλες οι πόλεις μαζί ενωμένες. Δεν πρέπει, δε, 
να ξεχνούμε ότι όταν κλείνει ένα υποκατάστημα σημαίνει ότι 
αυξάνεται κι άλλο η ανεργία στον τόπο μας».

Αντιδρούν έντονα οι εργαζόμενοι, το Εργατικό Κέντρο και ο δήμος

Κλείνει το ΙΚΑ Ναυπλίου και Κρανιδίου;
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Το πρόβλημα των ναρκω-
τικών σε περίοδο κρίσης
«Το πρόβλημα των ναρκωτικών και 
η αντιμετώπιση του σε περίοδο οι-
κονομικής και κοινωνικής κρίσης» εί-
ναι το θέμα της ημερίδας που πραγ-
ματοποιεί η Περιφερειακή Ένωση 
Δήμων Πελοποννήσου, την Τετάρτη 
22 Φεβρουαρίου στην αίθουσα του 
Βουλευτικού στο Ναύπλιο. Η ημερί-
δα θα ξεκινήσει τις 17.00μμ.

Διάλεξη για το αρχαίο 
δράμα στο Χάρβαρντ
Διάλεξη με θέμα «Το αρχαίο δρά-
μα: ανάμεσα στο κείμενο και την 
παράσταση» θα πραγματοποιήσει 
η Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος 
Θεάτρου, Σχολή Καλών Τεχνών, Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης Ελένη Παπάζογλου την Τετάρτη 
22 Φεβρουαρίου και ώρα 19.00, στο 
Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Harvard στο Ναύπλιον 
(αίθουσα διαλέξεων «Οικογενείας 
Νίκου Μαζαράκη»).
Η  ομιλία εντάσσεται στο πλαίσιο του 
“Events Series 2012” του Κέντρου.

Η Λήκυθος με τις μνήμες 
του Π. Λυγίζου
Μια ακόμα ποιητική συλλογή από 
τον Πέτρο Λυγίζο είδε το φως δημο-
σιότητας βγαλμένη αυτή την φορά 
από την Λήκυθο των αναμνήσεων. 
Όπως αναφέρει ο ίδιος ο ποιητής: 
«Όταν ήμουν πολύ νέος, θεωρούσα 
τον εαυτό μου ποιητή κι είχα για το 
λόγο αυτό μιαν έ παρση. Αργότερα 

κατάλαβα πως 
δεν ήμουν ποιη-
τής ωστόσο μου 
έμεινε η έπαρση, 
γιατί νόμι ζα πως 
θα μπορούσα να 
γίνω.
Τώρα πια που 
έχω παραιτηθεί 
απ’ αυτή τη φι-
λοδοξία, νιώθω 
πολύ καλύτερα. 
Και νομίζω πως 

το κέρδος μου -γράφοντας- ήταν 
αυτό.
Όσο για τη Λήκυθο με τις Μνήμες, 
γράφτηκε πριν από πέντε χρόνια με 
την ψυχική ένταση της φυγής από 
έναν τόπο που αγάπησα και που 
αγά πησε κι εμένα: το Λυγουριό. Το 
ποίημα αυτό είναι ένας τρόπος να 
δείξω την ευγνωμοσύνη μου στους 
ανθρώπους που με δέχτηκαν για 
τόσο καιρό στην καθημερινότητα 
τους. Ακόμη, είναι ένας χαιρετι σμός 
που απευθύνω με συγκίνηση σε όλες 
και ό λους που συναναστράφηκα.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι του 
Γυμνασίου, αγαπημένοι μου μαθητές 
κι όσοι άλλοι μοιράστηκα μαζί σας 
έστω μια στιγμή, Σας ευχαριστώ».

Αποκριάτικη μάσκα στην 
Πλατεία Συντάγματος

Tο Σάββατο από τις 10.30 πμ έως τη 1.30 
μμ, η Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλε-
ξάνδρου Σούτζου (παράρτημα Ναυπλίου), 
το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα «Β. 
Παπαντωνίου» και η Βιβλιοθήκη Ανθός διορ-
γανώνουν ανοιχτό εργαστήρι κατασκευής 
αποκριάτικης μάσκας στην Πλατεία Συντάγ-
ματος!
Σε περίπτωση που ο καιρός δεν είναι με το 
μέρος μας, θα συναντηθούμε στο Τριανόν. 
Κάθε φορέας θα προτείνει διαφορετική κατα-
σκευή προσωπείου και θα έχει από μία ώρα 
στη διάθεση του.
Ώρες διεξαγωγής : 
10. 30-11.30 : Πελοποννησιακό Λαογραφικό 
Ίδρυμα «Β. Παπαντωνίου» 
11.30-12.30 : Βιβλιοθήκη Ανθός 
12.30-13.30 : Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο 
Αλεξάνδρου Σούτζου (παράρτημα Ναυπλίου)
Στις κατασκευές μπορούν να συμμετέχουν 
όσα παιδιά το επιθυμούν.

ΙΣΩΣ, ΑΥΡΙΟ HÆVEN / I
N A BETTER WORLD 

Στον Δον Κιχώτη  

Η ταινία «Ίσως Αύριο» της 
Σουσάνε Μπίερ με τους 
Μίκαελ Πρέσμπαρντ, Τρί-
νε Ντίρολμ, Ούλριχ Τόμ-
σεν, Γουίλιαμ Γιόνκ Νίλ-
σεν, Μάρκους Ρίγκαρντ, 
Γουίλ Τζόνσον, κέρδισε 

το Όσκαρ ξενόγλωσσης τανίας το 2010, προσπερ-
νώντας στο νήμα τόσο τον «Κυνόδοντα» όσο και το 
«Μέσα Από Τις Φλόγες», δύο ταινίες που επίσης έχουν 
προβληθεί από τον κοινωνικό χώρο Δον Κιχώτης. 
Υπόθεση: Η ταινία διαδραματίζεται σε ένα στρατόπεδο 
προσφύγων στην Αφρική, αλλά και σε μια επαρχιακή 
πόλη της Δανίας, όπου κυριαρχεί η ανιαρή καθημερινό-
τητα. Οι ζωές δύο οικογενειών διασταυρώνονται και μια 
ασυνήθιστη, αλλά και ριψοκίνδυνη φιλία ανθίζει. Όμως 
η μοναξιά, η θλίψη και οι αδυναμίες παραμονεύουν. 
Πολύ σύντομα, η φιλία αυτή μετατρέπεται σε μια επικίν-
δυνη συμμαχία και σε μια αμείλικτη καταδίωξη, όπου οι 
ζωές όλων κινδυνεύουν.

Μετά την πρωτοχρονιάτικη πίτα της Πολιτιστι-
κής Αργολικής Πρότασης έπονται χοροί

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η γιορτή 
που οργάνωσε ο Σύλλογος για την 
κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας. 
Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα και η ζε-
στή φιλοξενία βρήκαν θερμή αντα-
πόκριση από τους φίλους, που - κυ-
ριολεκτικά- κατέκλυσαν την αίθουσα 
του θεάτρου της οδού Ατρέως. Ανά-
λογη ανταπόκριση αναμένεται να 
δείξουν τα μέλη και οι φίλοι του Συλ-
λόγου στις επόμενες εκδηλώσεις: 

α) Το Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου στις 
8 το βράδυ στο κέντρο «ΠΑΝΤΑΖΗΣ» 
στο Κεφαλάρι θα πραγματοποιηθεί 

ο αποκριάτικος χορός του Συλλόγου 
με πολύ καλό φαγητό, με καλλιτε-
χνικό πρόγραμμα και προϋποθέσεις 
για παραδοσιακό ξεφάντωμα. Θα 
κληρωθούν πλούσια δώρα. Για προ-
σκλήσεις επικοινωνήστε με τα μέλη 
του Δ.Σ. του Συλλόγου ή με το τη-
λέφωνο 27510 20419 (Βιβλιοπωλείο 
Τάκη Ουλή). Τιμή πρόσκλησης 18 
ευρώ.

β) την Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 
και ώρα 8 το βράδυ η θεατρική  μας 
ομάδα θα παρουσιάσει σε πρεμιέρα 
θεατρική παράσταση με το έργο του 

Ιάκωβου Καμπανέλλη «Παραμύθι 

χωρίς όνομα» σε σκηνοθεσία του Νι-

κόλα Ταρατόρη. Η παράδοση  επιτυ-

χιών της θεατρικής ομάδας εγγυάται 

μια καινούργια επιτυχία. Η παράστα-

ση και - όσες θα ακολουθήσουν- θα 

δοθεί στο θεατράκι του Συλλόγου 

(Ατρέως 36Α –Γεφύρια- Άργος). Για 

εισιτήρια μπορείτε να επικοινωνήσε-

τε με τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου 

ή με το τηλ. 27510 20419. Μπορείτε 

όμως να τα προμηθευτείτε και στην 

είσοδο της αίθουσας θεάτρου.
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Ο Καζάκης στην Κίο

Το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο 
Ε.ΠΑ.Μ. Αργολίδας διοργα-
νώνει εκδήλωση με κεντρικό 
ομιλητή τον Δημήτρη Καζά-
κη, οικονομολόγο και μέλος 
της πολιτικής επιτροπής του 
Ε.ΠΑ.Μ. με θέμα: «Η μη ανα-
γνώριση και άρνηση πληρω-
μής του χρέους ως αναγκαίο 
βήμα για την εθνική ανεξαρ-
τησία της Ελλάδας».
Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί 
την αύριο Παρασκευή, στις 
6.30 το απόγευμα, στο Άμμος 
καφέ (πρώην Νούφαρα) στην παραλία της Νέας Κίου.
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Συλλυπητήρια Ανακοίνωση

Ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών κ. Δημήτρης Καμπό-

σος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άργους 

Μυκηνών εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια για 

το θάνατο της Βασιλικής Γιαννούλα Κανέλου, οι-

κονόμου του αείμνηστου ευεργέτη της πόλης μας 

Παναγιώτη Κολιαλέξη.

Πάρτι μασκέ Παιδικής 

Νεανικής Βιβλιοθήκης Άργους

Η Παιδική Νεανική Βιβλιοθήκη Δήμου Άργους Μυκηνών, στα 
πλαίσια των δραστηριοτήτων της Κ.Ε.Δ.Α.-Μ,  διοργανώνει 
πάρτι Μασκέ και καλεί όλους τους φίλους της για ένα 
διασκεδαστικό πρωινό Κυριακής γεμάτο χορό και εκπλήξεις. 
Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί, στην Παιδική 
Νεανική Βιβλιοθήκη, το κέφι θα φτάσει στα ύψη με πολλή 
μουσική, με τη κατασκευή αποκριάτικων μασκών, με τη 
συντροφιά κλόουν και τα μαγικά του κόλπα και φυσικά με 
λιχουδιές και αναψυκτικά για τα παιδιά. Είσοδος: Αντί χρημάτων 
να φέρετε ένα βιβλίο από το σπίτι σας, που το έχετε διαβάσει 
και θέλετε να δώσετε την ευκαιρία και σε άλλους αναγνώστες 
να το απολαύσουν. 

Η Πίτα του Διομίδη
Mετά τον αγώνα Διομήδης – ΠΑΟΚ, ο Α. Ο. ¨Ο ΔΙΟΜΗΔΗΣ¨ 
Άργους handball, πραγματοποίησε την Κοπή της 
Πρωτοχρονιάτικης Πίτας για τους αθλητές, τα μέλη και τους 
φίλους του συλλόγου στην αίθουσα της παιδικής βιβλιοθύκης 
Άργους. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης 
Αργολίδας  Τάσσος Χειβιδόπουλος, ο Τοπικός Σύμβουλος 
της Δημοτικής Ενότητας Κουτσοποδίου  Γιώργος Σαρρής, ο 
Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΑΜ  Νίκος Δελής. 

Απόκριες στο Άργος
16 Πέμπτη - τσικνοπέμπτη
13:00 Εν Λευκώ: Μεσημεριανό 
“Τσίκνισμα” με χορό και τραγούδι 
13:00 La Bocca : «ΜΕΖΕΔΟΝΤΟΥ-
ΜΑΝΙΑ» Για χάρη του Πεζόδρο-
μου. 
Διασκεδάζουμε με μεζεδάκια και 
τα συναφή
20:00 Άρωμα Καφέ: Αποκριάτικο 
Τσικνοπάρτυ με ζωντανή μουσική
19:00 Ελληνικό: Αποκριάτικο γλέ-
ντι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Πυραμίδα
20:00 Στέρνα (αίθουσα πρώην 
Δημ. Σχολείου). Αποκριάτικο γλέ-
ντι από τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο
20:00 Jagermeister By Senso: Ελ-
ληνική λαϊκή βραδιά, Τσίκνισμα 
με Σουβλάκια 

17 Παρασκευή 
21:00 Μουσικόν Καφενείον Αένα-
ον: Αποκριάτικη Μουσική Βραδιά 
Live με Έντεχνο, 
Λαϊκό, Ρεμπέτικο, με τους Νίκο 
Πετσάκο, Μιχάλη Ροϊδη και έκ-
πληξη...
21:30 Terra Voria (Ex Dixon): Live 
σε αποκριάτικους ρυθμούς με το 
“Ελληνικό Διπλό”και 
τον Γιάννη Νανόπουλο στα πλαί-
σια του “Δυστυχώς Επτωχεύσαμε”. 
22:00 Cafe Gala: Αποκριάτικο 
Party Corpus Sano “Μπουγάδα: 
Τα άπλυτα στη φόρα”

18 Σαββάτο
11:00 θεατράκι πλατείας Αγίου 

Πέτρου  «Απονομές Επάθλων για 
το Κυνήγι του 
Χαμένου Θησαυρού» και για τις 2 
ομάδες των  μικρών & των Μεγά-
λων 
11:30 Πλατεία Αγίου Πέτρου 
Πολυθέαμα για παιδιά από τα 
“ΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ” καθώς και Απο-
κριάτικες Δημιουργίες από τα παι-
διά των ΚΔΑΠ Άργους και Νότιου 
Άργους
17.30 Κλειστό Γυμναστήριο Νέας 
Κίου: Αποκριάτικο παιδικό πάρτυ. 
Τρελό 
ξεφάντωμα με κλόουν, φουσκω-
τά, χορό  και φαγητό.
19:00 Σχινοχώρι: Αποκριάτικο 
Γλέντι από τον Πολιτιστικό Σύλ-
λογο.
19:00 Λάλουκα: Αποκριάτικο γλέ-
ντι από το Τοπικό Συμβούλιο.
21:00 Μουσικόν Καφενείον Αένα-
ον: Αποκριάτικη Μουσική Βραδιά 
Live με Έντεχνο, 
Λαϊκό, Ρεμπέτικο, με τους Νίκο 
Πετσάκο, Μιχάλη Ροϊδη και έκ-
πληξη... 
21:30 Terra Voria (Ex Dixon): Live 
σε αποκριάτικους ρυθμούς με το 
“Ελληνικό   
Διπλό” και τον Γιάννη Νανόπουλο 
στα πλαίσια του “Δυστυχώς Επτω-
χεύσαμε” 
22:00 Cafe Gala: Φωτιά στα Σαβ-
βατόβραδα 80ςς
22:00 La Bocca : Masque Party D & 
G Dancers & Gangsters La Bocca 
Maia

19  Κυριακή
11:00 Πάρτυ Μασκέ στην Παιδική 
Νεανική Βιβλιοθήκη Άργους με 
κατασκευή 
μάσκας, Κλόουν, μαγικά κόλπα, 
καραόκε, D.J’ s Music, αναψυκτικό 
και φαγητό για  τα 
παιδιά. Είσοδος:  Ένα βιβλίο από 
το σπίτι σας.
14:00 Μαλανδρένι: Παραδοσιακό 
γλέντι με φαγητό, χορούς, τρα-
γούδι και το περίφημο 
κρασί Μαλανδρενίου.  
15:00 Καρναβαλική παρέλαση 
στη Νέα Κίο Happening με Λάτιν  
χορούς. Λαικό γλέντι 
με ζωντανή μουσική, δωρεάν φα-
γητό και κρασί,  Κάψιμο του Καρ-
νάβαλου
22:00 Cafe Gala: Party Oriental “Al 
Bazaar”

21Τρίτη
21:00 Εν Λευκώ: Ο Παντελής 
Αμπατζής με τους ηθοποιούς Γ. 
Μποτσάτζογλου και 
Γεράσιμο Γεννατά σε ένα Μουσι-
κοθεατρικό ζωντανό πρόγραμμα
 22:00 Cafe Gala: Latin Party with 
Bella Ballo  & Quest Danser’s

22 Τετάρτη
21:00 Άρωμα Καφέ: Πυτζάμα 
Πάρτυ από το 1ο και 2ο Λύκειο 
‘Άργους
21:00 Jagermeister by Senso: 
Αποκριάτικο “Παιχνίδι με μπύρες”.
Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν 
μέχρι και την καθαρά Δευτέρα
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Να «κηρυχθεί» ο Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος !

Του Θανάση Παριώτη, δάσκαλος

Καλό είναι κάπου – κάπου να σταματάμε, 
να ρίχνουμε μια ματιά προς το παρελθόν, 
να συνειδητοποιούμε τα γεγονότα και να 
μπορούμε να βγάζουμε τα συμπεράσμα-
τά μας. Τα Σχολεία και οι Σχολές μας μάς 
έδωσαν αρκετές πληροφορίες, αλλά μας 
έμαθαν και τον τρόπο να αναζητούμε νέα 
στοιχεία , νέες πληροφορίες ώστε να δι-
αμορφώνουμε και την άποψή μας. Οφεί-
λουμε επίσης να έχουμε ΄Αποψη  για  όλο 
τα φάσμα της Πολιτικής Δράσης του τό-
που μας ,και τις εξελίξεις  σε Πρωτογενή , 
Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα της Οι-
κονομίας  συνολικά και σφαιρικά και όχι 
μεμονωμένα και μονοδιάστατα .
Ο Εικοστός Αιώνας μας εντυπωσίασε με 
τις μεγάλες επιτυχίες στα θέματα υγείας, 
τεχνολογίας, αυτοματισμού, τηλεπικοι-
νωνιών, μέσων μεταφοράς, διάχυση των 
επιτευγμάτων της τεχνολογίας σε μεγάλο 
μέρος του πληθυσμού του Πλανήτη Γη, 
τη μεγάλη Ρωσική Επανάσταση,  ΑΛΛΑ 
όμως σημαδεύτηκε ο προηγούμενος αι-
ώνας από μόλυνση και ρύπανση του Πε-
ριβάλλοντος  (εδάφους, αέρα, υδάτων) , 
και από τους φονικούς δύο Παγκόσμιους 
Πολέμους .
Για τον Α΄. Παγκόσμιο Πόλεμο (1914- 
1918),  διαβάζουμε ότι αιτία ήταν η αύ-
ξηση της γερμανικής δύναμης. Εκείνη 
η αύξηση είχε ως αποτέλεσμα  : 1 . Τον 
αγγλογερμανικό ανταγωνισμό , ως αντα-
γωνισμό εξοπλισμών και τον οικονομικό 
εξοπλισμό . 2 . Την αναβίωση της γαλλι-
κής πολιτικής της εκδίκησης  . 3 .Το  ρω-
σικό επεκτατισμό εις βάρος της Τουρκίας 
.  4 . Το σερβικό εθνικισμό . Κατά τον Α΄. 
Παγκόσμιο Πόλεμο τάχθηκαν αντιμέτω-
πες οι κεντρικές αυτοκρατορίες Γερμανία 
και Αυστροουγγαρία με τους συμμάχους 

τους Τουρκία και Βουλγαρία  εναντίον 
των δυνάμεων της τριπλής συνεννόησης 
, της Αντάντ  και των συμμάχων τους . 
Αφού γέμισε την Ευρώπη νεκρούς και  
ερείπια τελείωσε με τις συνθήκες των 
Βερσαλλιών, του Σαιν-Ζερμαίν, του Νεϋ-
γύ, του Τριανόν και των Σεβρών. 
Για το Β΄. Παγκόσμιο Πόλεμο γνωρίζουμε 
ότι ο άξονας Γερμανίας – Ιταλίας  άρχισε 
να προσαρτά διάφορες χώρες επικαλού-
μενος «ζωτικό χώρο» .Εκείνον τον πόλε-
μο εμείς τον ζήσαμε και με το ΄Επος του 
‘40  και με την Κατοχή  41-44 . Θρηνήσα-
με πολλά θύματα και η Χώρα μας υπέστη 
τεράστιες καταστροφές.  Το Μάϊο του 
1945 η Γερμανία καταρρέει. Με τις δύο 
ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και το 
Ναγκασάκι , παραιτείται και η Ιαπωνία 
από τις αυτοκρατορικές της βλέψεις. Ο 
Β΄. Παγκόσμιος Πόλεμος άφησε πίσω του 
τις χώρες της Ευρώπης  άλλες μερικά και 
άλλες ολοκληρωτικά καταστραμμένες.  
Η χώρα μας υπέστη ολοκληρωτική κα-
ταστροφή αφού στη συνέχεια 1946-1949 
είχε και το δράμα του εμφυλίου  πολέμου 
.
Το δεύτερο μισό του προηγούμενο αιώ-
να  δεν είχαμε παγκόσμια σύρραξη, ενώ 
κυριαρχούσε ο ψυχρός πόλεμος  μεταξύ 
των χωρών της « Δύσης » και των χωρών 
που βρίσκονταν  στη  ρωσική επιρροή, 
συνέβαιναν τοπικές συρράξεις όπως Κο-
ρέας , Βιετνάμ, Κογκό, Σομαλίας, Σερβίας, 
Αφγανιστάν, και αλλού. Τρέφαμε όλοι την 
ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα ερχόταν η 
συνεννόηση , θα επικρατούσε η Ειρήνη 
και όλοι οι Λαοί θα ζούσαν σε συνθήκες 
Αλληλεγγύης  και Κοινωνικής Δικαιοσύ-
νης.
Και ενώ οι Λαοί αισιοδοξούσαν,  αναδεί-
χτηκε η « Παγκόσμια Οικονομική Κρίση » . 
Οι Κυβερνήσεις όλων των Κρατών , όπως 
αποδείχτηκε, επέτρεψαν στις χώρες τους 
υπερχρέωση των οικονομιών τους αλλά 
και των νοικοκυριών .  Κανένας οικογε-
νειάρχης , νοικοκύρης , δε θα επέτρεπε 
στα οικονομικά της οικογένειάς του να 
οδηγηθούν σε τέτοια κατάσταση υπερ-
χρέωσης . Ξέρει πολύ καλά ο καλός οικο-
γενειάρχης ότι δεν θα δανειστεί χρήματα 
για την εξυπηρέτηση  καταναλωτικών 
αναγκών , αλλά θα δανειστεί μόνον για 
Επενδύσεις , ώστε να παράγει νέα προ-
ϊόντα και να εξασφαλίζει θέσεις εργασί-
ας. Υποθηκεύτηκε το Μέλλον του τόπου. 
΄Ηδη μας λένε, αν λένε την Αλήθεια, ότι 

χρωστάμε  410 δις. Κανένας μας βέβαια 
δεν πιστεύει αυτό το ποσό. ΄Ολοι μας πι-
στεύουμε για το διπλάσιο!  Το ερώτημα 
που τίθεται είναι πώς θα γίνει η αποπλη-
ρωμή εκείνου του ιλιγγιώδους ποσού ! Το 
Α.Ε.Π. μας λένε ότι είναι 240 δις. Ξέρου-
με ακόμη ότι το ισοζύγιο πληρωμών της 
Χώρας είναι σαφέστατα ελλειμματικότα-
το. Ξέρουμε ακόμη ότι το 38% του  πα-
ραγωγικού δυναμικού της Χώρας, χωρίς 
να υπολογίζει τον Ο.Τ.Ε. ,  ανήκει στους 
Γερμανούς  ( Επιστολή πρώην Υφυπουρ-
γού Εξωτερικών κ. Ιωάννη Καψή προς το 
περιοδικό   «focus» ). 
Πώς θα παραχθεί το κέρδος,  για να αντα-
ποκριθεί η οικονομία μας στις φοβερές 
πιέσεις των «δανειστών»  μας   , και να 
προχωρήσουμε  στην αποπληρωμή  του 
χρέους μας ; Σε παρόμοια θέση όμως βρί-
σκονται και άλλες χώρες της Ευρώπης, 
εντός και εκτός Ευρωζώνης. Σύμφωνα 
όμως με όσα υποστηρίζουν οικονομολό-
γοι και οικονομικοί αναλυτές, όλα ρυθμί-
ζονται από τους «Οίκους Αξιολόγησης» , 
οι οποίοι οι ίδιοι με τις « Αξιολογήσεις » 
τους  ανεβάζουν τα επιτόκια σε τέτοιες τι-
μές,  που φέρνουν τις χώρες σε αδυναμία 
εξυπηρέτησης του Χρέους , άρα σε Χρε-
οκοπία .
Εμείς γνωρίζουμε ότι ενταχτήκαμε στην 
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση  για Πολιτικούς λό-
γους , βέβαια, αλλά και για οικονομικούς 
: Για καλύτερες συνθήκες ζωής . Ξέραμε 
ή τουλάχιστον έπρεπε να ξέρουμε ότι 
υπήρχαν και όροι αρνητικοί. Κρίναμε 
όμως ότι το γενικό σύνολο θετικών και 
αρνητικών  έγερνε υπέρ των θετικών . 
Τώρα και εμείς, μαζί με τους άλλους Λα-
ούς οφείλουμε να απαιτήσουμε να λη-
φθούν μέτρα για τη σωτηρία μας.
Μας είπαν ότι ο Πρωθυπουργός μας είναι 
Πρόεδρος των Σοσιαλιστικών Κομμάτων 
. Πριν από λίγο καιρό είχαν πραγματο-
ποιήσει και ένα Συνέδριο . Θεωρώ  ότι 
έπρεπε να είχε τεθεί αυτό το θέμα ως 
κυρίαρχο και να δρομολογούνταν ενέρ-
γειες στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών 
για τη σωτηρία των Λαών από τους  Δα-
νειστές- Τοκογλύφους = Παγκόσμιους 
Τρομοκράτες . Είμαστε όμως και στην Ευ-
ρωπαϊκή ΄Ενωση και μάλιστα στην Ευρω-
ζώνη . Οφείλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο να μη μείνει αυτή τη στιγμή αμέτοχο 
στο ΄Εγκλημα που συντελείται κατά των 
οικονομιών των διαφόρων Λαών . Είναι 
΄Εγκλημα κατά των Λαών . Εξαπλώνεται 

: Ανεργία , Ανέχεια , Δυστυχία , απ’ τα 
οποία θα προκύψουν εγκληματικότητα , 
πείνα και οπισθοδρόμηση.
Οφείλουμε το θέμα  της Τοκογλυφικής 
Τρομοκρατίας να τεθεί στον Ο.Η.Ε. και η 
Διεθνής Κοινότητα να δραστηριοποιηθεί 
τιμωρώντας εκείνους που   απεργάζονται   
την εξαγορά όλων των Κρατών του Κό-
σμου ! Δηλαδή , τι περισσότερο επιδίω-
καν ο Χίτλερ,  και ο Μουσολίνι ; Τότε μεν 
επιδίωξαν με τα όπλα να επιτύχουν την 
επικράτηση σε όλον τον κόσμο , τώρα 
ακολούθησαν άλλη μέθοδο : Τον Οικονο-
μικό Πόλεμο : «Νόμιμα» μέσα . Οι οικονο-
μολόγοι βέβαια που γνωρίζουν το στήσι-
μο του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος 
, κατανοούν και τη «νομιμότητά» του  
μέσα από την εικονική οικονομία . Τους 
έχει ανοίξει η όρεξη και απειλούν τους 
πάντες. Συμπεριφέρονται ως ήδη νικητές 
και κυρίαρχοι . Κάπως έτσι θα αισθανό-
ταν και ο Χίτλερ όταν καταλάμβανε την 
Πολωνία, την Τσεχοσλοβακία, τη Δανία , 
την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, ενώ 
ο Μουσολίνι καταλάμβανε την Αιθιοπία, 
την Αλβανία και προχωρούσαν .
Και τότε η Διεθνής Κοινότητα συνήλθε 
και αντέδρασε !  ΄Ετσι πρέπει να αντιδρά-
σει και τώρα !
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κ. 
Μπαράκ Ομπάμα είχε πει πριν από δέκα 
μήνες : « Να ανοίξουν οι 52.000 λογαρια-
σμοί Αμερικανών Πολιτών σε ελβετικές 
Τράπεζες !» Πριν από 5 μήνες είπε ο ίδιος 
: « Να πληρώσουν εκείνοι που ευθύνο-
νται για την κρίση» . Ο Σαρκοζί στις 19 
Ιουνίου 2010 είπε : « Να κυριαρχήσουν 
οι παραγωγικές αγορές και όχι οι αγορές 
της σπέκουλας» . Τα επιχειρήματα έχουν 
κατατεθεί : Απομένει η Διεθνής  Νόμιμη 
Δράση των Παγκόσμιων Οργανισμών , 
πριν είναι πολύ αργά !
Να κηρυχθεί ο Παγκόσμιος Πόλεμος 
κατά των Τοκογλύφων – Τρομοκρατών 
, και να εξορθολογιστούν οι οικονομίες . 
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Με δεδομένη την επαναλαμβα-
νόμενη δήλωση του κ. Δημάρ-
χου «περί υπάρξεως σημαντι-
κών ταμειακών υπολοίπων», ο 
συνδυασμός «Πρόταση Ελπί-
δας» του κ. Σωτ. Κωτσοβού προ-
τείνει για μελλοντική συζήτηση 
στο Δ.Σ. τροποποιήσεων για 
ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα 
και ακόμη και τον προϋπολογι-
σμό –ενδεικτικά- των παρακάτω 
ενεργειών:
1. Αγορά  του αρχοντικού Τσώ-
κρη και αναπαλαίωσή του  για 
τη δημιουργία λαογραφικού 
μουσείου μέσα από ίδιους πό-
ρους ή και τρέχοντα προγράμ-
ματα. (Σημειώνουμε ότι το κτί-
ριο καταρρέει ..)
2. Ταυτόχρονη έρευνα ανταλλα-
γής ή αγοράς ιστορικών/διατη-
ρητέων  ακινήτων της πόλης και 
ιδίως του ακινήτου ΑΤΕ (οδός 
Δαναού) με το κτίριο Τρικούπη, 
όπου υπάρχουν τεράστιες δυ-
νατότητες αξιοποίησής του (δι-
ατηρητέο ακίνητο / ανέγερση 
κτιρίου / χώροι αναψυχής  κλπ) .  
3. Αμεση διερεύνηση στις Μυ-
κήνες για τις δυνατότητες περιέ-
λευσης στον Δήμο, του ακινήτου 

«Μυκηναίων Μέλαθρον», για το 
οποίο υπάρχουν ήδη κάποιες 
παλιές  κοινοτικές αποφάσεις. 
Σημειώνουμε ότι εκεί υπάρχουν 
τεράστιες δυνατότητες αξιοποί-
ησης (π.χ. δημιουργία κέντρου 

Έρευνας Μυκηναϊκού Πολιτι-
σμού και πολλά άλλα.)
4. Ανέγερση κτιρίου στο οι-
κόπεδο κληρονομιάς Ιωάννη 
Δέδε στην οδό Καλμούχου (ήδη 
ΚΔΑΠ), για χρήσεις δημοτικών 

υπηρεσιών ή 
φορέων (ίδιοι 
πόροι / τρέχο-
ντα προγράμ-
ματα) .
5. Ανακα-
τασκευή ή 
επισκευή ή 
π ρ ο σ θ ή κ ε ς 
του κτιρίου 
του πρώην 
Γαλ/κού Συν/
σμού (τέρμα 
Κορίνθου) για 
την απόλυτη 
χρήση του 
συνολικά από 
την ΔΕΥΑΑΡΜ 
, το εργατο-
τεχνικό προ-
σωπικό και 
την υπηρεσία 
καθαριότητας 
(ίδιοι πόροι / 
ένταξη σε τρέ-

χοντα σχετικά προγράμματα). 
Μεγαλόπνοος στόχος θα ήταν 
η κατασκευή διοικητηρίου στη 
θέση εκείνη που διευκολύνει κυ-
κλοφοριακά τους δημότες όλων 
των συνενωμένων δήμων. 

6. Οπωσδήποτε χρήση του οι-
κοπέδου (περίπου 3 στρ.) πρώ-
ην ιδιοκτησίας Σκιντζή και ήδη 
Ε.Τ.Ε. στην οδό Καποδιστρίου, 
είτε με μίσθωση, είτε ακόμη και 
με αγορά είτε με απαλλοτρίω-
ση (κοινή ωφέλεια), αρχικά ως 
χώρου δημοτικού πάρκινγκ με 
χαμηλό εισιτήριο και στη συνέ-
χεια να εξεταστεί η πιθανότητα 
ανέγερσης δημοτικού κτιρίου. 
Ήδη υπάρχει από την προηγού-
μενη δημ. αρχή εκκρεμές και 
αναπάντητο αίτημα μίσθωσης 
προς την Τράπεζα. Η έρευνα 
αυτή μπορεί να επεκταθεί και 
σε άλλους συναφείς ελεύθερους 
χώρους.
7. Άμεση διερεύνηση όλων των 
δυνατοτήτων εκμετάλλευσης 
για τον Δήμο, του ακινήτου του 
Ναυπλιακού ιδρύματος Ράδου 
(Ναυπλίου και Μεσσηνίας Αρκα-
δίας / οικόπεδο πρώην πρατηρί-
ου Γαλιάκη).  
8. Επιμέλεια, ανακαίνιση και αξι-
οποίηση για τοπικούς αλλά και 
πολιτιστικούς σκοπούς όλων 
των δημοτικών κτιριακών εγκα-
ταστάσεων σε όλες τις δημοτι-
κές και τοπικές ενότητες».

Με κοινοβουλευτική του παρέμ-
βαση προς τον Υπουργό Επι-
κρατείας Π. Καψή, ο Βουλευτής 
Ηρακλείου της Δημοκρατικής 
Συμμαχίας Λευτέρης Αυγενάκης 
έφερε στην επιφάνεια την δεινή 
οικονομική θέση στην οποία 
έχουν περιέλθει τα περιφερεια-
κά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 
Πολλές εφημερίδες, ραδιοφω-
νικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί 
έχουν αναγκαστεί να αναστεί-
λουν τη λειτουργία τους, εξαιτί-
ας της μερικής κατάργησης της 
επιδότησης στα ταχυδρομικά 
τέλη, τη μη καταβολή οφειλών 
κρατικών φορέων και ιδιωτικών 
εταιρειών για διαφημιστικά προ-
γράμματα και την άνιση κατανο-
μή της κρατικής διαφήμισης. 

Όπως προκύπτει από την απά-
ντηση του κ. Καψή η μείωση 
των δαπανών της Γενικής Γραμ-
ματείας Επικοινωνίας και Ενημέ-
ρωσης και Γενικής Γραμματείας 
Μέσων Ενημέρωσης, για τη δι-
ακίνηση εντύπων μέσω ΕΛΤΑ, 
έγινε εξαιτίας της λήψης έκτα-

κτων μέτρων αντιμετώπισης της 
οικονομικής κρίσης, όπως προ-
βλέφθηκε στο Μεσοπρόθεσμο 
Πρόγραμμα. Εντούτοις όμως, 
δεν ελήφθησαν καθόλου υπό-
ψη οι ιδιαίτερες συνθήκες που 
επικρατούν στα περιφερειακά 
Μ.Μ.Ε., αλλά ούτε η ανάγκη χι-
λιάδων αναγνωστών και θεατών 
να μαθαίνουν νέα από την ιδιαί-
τερη πατρίδα τους. 

Όσον αφορά την κρατική δια-
φήμιση ο αρμόδιος Υπουργός 
δήλωσε ότι καταβάλλεται κάθε 
δυνατή προσπάθεια για ορθή 
και διαφανή κατανομή, μέσω 
της δημοσίευσης και ανάρτη-
σης των απολογιστικών κατα-
στάσεων των διαφημιστικών 
δαπανών. Δεν είναι αρκετό θα 
προσθέταμε εμείς. Οι καταγγε-
λίες συνεχώς πληθαίνουν και 
το κράτος θα πρέπει να βρει 
τους κατάλληλους μηχανισμούς, 
προκειμένου να μην θίγονται 
συγκεκριμένα Μ.Μ.Ε.

Για το θέμα της μη καταβολής 

οφειλών δεν υπήρξε σαφής 
απάντηση και δεσμευόμαστε να 
επανέλθουμε σε αυτό το τόσο 
σοβαρό ζήτημα. 

Η ενίσχυση των Περιφερειακών 
Μ.Μ.Ε. είναι ιδιαιτέρως σημαντι-
κή, καθώς ενισχύεται ο πλουρα-
λισμός στην ενημέρωση, προ-
άγεται η Δημοκρατία, αλλά και 
αναδεικνύονται κρίσιμα τοπικά 
θέματα που δεν βρίσκουν ποτέ 
το δρόμο τους στα ενημερωτικά 
μέσα των Αθηνών. Η ρύθμιση 
των θεμάτων του Περιφερεια-
κού Τύπου έχει καθυστερήσει 
σημαντικά, εξαιτίας μάλιστα και 
των συνεχών αλλαγών στα επο-
πτευόμενα Υπουργεία. Αναμέ-
νουμε από τον κ. Καψή, ο οποίος 
είναι και ο ίδιος δημοσιογράφος 
να αφουγκραστεί τα προβλήμα-
τα των μικρών και περιφερεια-
κών Μ.Μ.Ε. και να μεριμνήσει 
ώστε να παραμείνουν η ζωντα-
νή φωνή της Ελληνικής περιφέ-
ρειας.

17
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Λεφτά Υπάρχουν

Δημοκρατική Συμμαχία: Η ενημέρωση δεν είναι προνόμιο μόνο των μεγάλων αστικών κέντρων

Υπέρ του τοπικού τύπου
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Πολλές φορές οι ποδηλάτες 
όπως και όλοι οι υπόλοιποι 
αθλητές αναλώνονται στο τι 
αξεσουάρ θα αγοράσουν ώστε 
να αυξήσουν τις επιδόσεις τους 
και αδιαφορούν για το σημα-
ντικότερο, για τα εσώρουχα 
που φορούν και που έρχονται 
πρώτα απ όλα σε επαφή με το 
δέρμα τους. Στην BeStrong.org 
βρήκαμε πολύ ενδιαφέρουσες 
πληροφορίες για τα αθλητικά 
εσώρουχα και τις οποίες σας 
παραθέτουμε:

Αθλητικά εσώρουχα

Η σωστή επιλογή των αθλητι-
κών εσωρούχων είναι θέμα κα-
θαριότητας και υγιεινής. Είναι 
το πρώτο ρούχο που έχει επα-
φή με το σώμα σας και έχει ιδι-
αίτερη βαρύτητα η σωστή επι-
λογή. Εκτός από θέμα υγιεινής, 
τίθεται και θέμα προστασίας 
των ευαίσθητων σημείων του 
σώματος από τις επιβαρύνσεις 
της αθλητικής δραστηριότητας.

Σπασουάρ

Είναι ένα εσώρουχο που υπο-
στηρίζει και προστατεύει τα 
γεννητικά όργανα των ανδρών. 
Φοριέται από τα άτομα τα 
οποία συμμετέχουν συστημα-
τικά σε προγράμματα Φυσικής 
Κατάστασης και ειδικότερα από 
εκείνα που η δραστηριότητα 
τους εντάσσεται στα ριψοκίν-
δυνα αθλήματα. Η αγορά ενός 
σπασουάρ, είναι μια από τις 
πιο παραγκωνισμένες συμβου-
λές μέσα σε ένα γυμναστήριο. 
Μπορεί να σκεφτείτε ότι αυτό το 
προστατευτικό εσώρουχο είναι 
γελοίο, αλλά πραγματικά μπο-
ρεί να σας σώσει από σοβαρά 
προβλήματα υγείας που μπο-
ρούν να προκύψουν εάν δεν το 
φοράτε. Όπως η πτώση των όρ-
χεων αφού ένας από τους σημα-
ντικούς ρόλους του σπασουάρ 
είναι η συγκράτηση και η προ-
στασία τους. Η χρησιμοποίηση 

του σπασουάρ προστατεύει και 
από τις αντίστοιχες κοίλες που 
μπορούν να δημιουργηθούν 
κατά την διάρκεια των ασκή-
σεων από διάφορες πιέσεις.  
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 
του μαλακού προστατευτικού 
ή του σκληρού προστατευτι-
κού ανάλογα με την ένταση της 
αθλητικής σας δραστηριότη-
τας. Πρέπει να φοριέται σε άμε-
ση επαφή με τα γεννητικά όρ-
γανα και προτεραιότητα πάνω 
από αυτό ένα μαγιό ή εσώρου-
χο καλής ποιότητας.

Αθλητικοί στηθόδεσμοι

Οι γυναίκες πρέπει να φορούν 
αθλητικό στηθόδεσμο ειδικά 
όταν η αθλητική τους δραστη-
ριότητα περιλαμβάνει ανα-
πηδήσεις. Ο λόγος είναι ότι 
το στήθος προστατεύεται και 
αποφεύγεται η μελλοντική του 
πτώση. Συνήθως κατασκευά-
ζεται από ένα μίγμα λίκρας και 
βαμβάκι, έτσι ώστε να είναι ελα-
στική. Αυτό βοηθαει κατά την 
διάρκεια της άσκησης, αφού 
στις κινήσεις των χεριών και γε-
νικότερα του σώματος, τεντώ-
νει άνετα χωρίς να δημιουργεί 
κανένα κινησιολογία πρόβλη-
μα.
Υπάρχουν δυο τύποι στηθόδε-
σμων, αυτοί που φόριουνται 
σαν μπλουζάκι και αυτοί που 

κουμπώνουν από μπροστά ή 
από πίσω με κόπιτσα-γάντζο. 
Ο πρώτος τύπος είναι ιδανικό-
τερος για γυναίκες με μικρό ή 
μεσαίο στήθος αφού είναι πολύ 
σφιχτό και συμπιέζει τα δυο στή-
θη σαν μια ενιαία μάζα. Ο δεύ-
τερος τύπος είναι ιδανικότερος 
για γυναίκες με μεγάλο ή πολύ 
μεγάλο στήθος. Ο τύπος αυτός 
δημιουργήθηκε για να συγκρα-
τεί το κάθε στήθος ξεχωριστά 
μέσα σε αντίστοιχη θήκη, έτσι 
δεν επηρεάζεται από το πόσο 
μεγάλο ή βαρύ είναι το στήθος.  
Όλοι οι αθλητικοί στηθόδεσμοι 
έχουν τιράντες στους ώμους 
για καλύτερη υποστήριξη και 
άνεση. Οι τιράντες, ειδικότερα 
αυτών των στηθόδεσμων που 
κουμπώνουν με κόπιτσα είναι 
φαρδύτερες από το κανονικό 
για καλύτερη ασφάλεια και υπο-
στήριξη του στήθους. Πολύ ση-
μαντικό, οι αθλητικοί στηθόδε-
σμοι να είναι κατασκευασμένοι 
από τέτοιο υλικό ώστε να αφή-
νει το δέρμα να αναπνέει. Όταν 
επιλέγετε αθλητικό στηθόδε-
σμο θυμηθείτε τρία πράγματα: 
Να είναι κατάλληλος για φυσι-
κές δραστηριότητες.
Να είναι άνετος.
Να έχει την κατάλληλη ποιότη-
τα. 
 

Εσώρουχα ιδρώτα 

Τα συνηθισμένα εσώρουχα από 
βαμβάκι μπορεί να είναι ιδανι-
κά για την καθημερινή ζωή, δεν 
είναι όμως ότι καλύτερο κατά 
την διάρκεια της αθλητικής 
δραστηριότητας, ιδίως όταν 
υπάρχει αρκετή εφίδρωση. Το 
πρόβλημα με το βαμβάκι είναι 
ότι κατακρατά την υγρασία σε 
επαφή με το σώμα. Το καλύτε-
ρο είναι να αγοράσετε εσώρου-
χα από ειδικά υλικά (πολυπρο-
πυλένιο και πολυεστέρα) που 
απομακρύνουν τον ιδρώτα από 
το σώμα, μεταφέροντάς τον στο 
επόμενο στρώμα των ρούχων. 

Αθλητικές κάλτσες

Σίγουρα γνωρίζετε τις κλα-
σικές βαμβακερές αθλητικές 
κάλτσες. Το βαμβάκι είναι πολύ 
φιλικό υλικό και επιτρέπει στο 
δέρμα να αναπνέει. Έχει όμως 
το μειονέκτημα να κατακρατεί 
την υγρασία από τον ιδρώτα ή 
το νερό. Αυτό έχει ως αποτέ-
λεσμα να μαλακώνει το δέρμα 
και να εμφανίζονται φουσκά-
λες. Για την αντιμετώπιση αυ-
τού του προβλήματος μπο-
ρείτε να αγοράσετε κάλτσες 
από ειδικά συνθετικά υλικά τα 
λεγόμενα ακρυλικά ή νάιλον.  
Τα υλικά αυτά επιτρέπουν την 
διαφυγή του ιδρώτα από τα 
πέλματα. Απομακρύνουν τον 

ιδρώτα και διατηρούν το πόδι 

στεγνό και δροσερό. Μπορεί με 

το νάιλον τα πόδια να μυρίζουν 

περισσότερο αλλά η προστασία 

από τις φουσκάλες είναι πολύ 

μεγαλύτερη. Τέλος μην ξεχνάτε 

ότι οι με τις νάιλον κάλτσες τα 

πόδια απαιτούν μεγαλύτερη 

περιποίηση και υγιεινή αφού 

πολύ εύκολα μπορούν να γί-

νουν αίτιο ανάπτυξης μυκητών. 

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα 

οι κάλτσες να είναι ενισχυμέ-

νες σε σημεία που δέχονται τις 

μεγαλύτερες πιέσεις, όπως η 

φτέρνα ή τα δάχτυλα, προσέχο-

ντας ταυτόχρονα τις ραφές που 

μπορούν να δημιουργήσουν 

πρόβλημα στο δέρμα. Είναι 

κάπως ακριβότερες, αλλά αντέ-

χουν πολύ περισσότερο. Όπως 

και τα παπούτσια, έτσι και οι 

κάλτσες πρέπει να εφαρμόζουν 

καλά χωρίς να γλιστράνε στο 

πόδι. Οι ειδικές αθλητικές κάλ-

τσες για το κάθε άθλημα είναι η 

καλύτερη επιλογή αφού έχουν 

κατασκευαστεί λαμβάνοντας 

οπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες του 

κάθε αθλήματος.
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Οι «Ορθοπεταλιές» συμμετέχουν στο Καρναβάλι της Ν. Κίου

Με τα ποδήλατα στην παρέλαση

Σημαντικά τα εσώρουχα για την υγεία και την προστασία των αθλουμένων

Αθλητικά εσώρουχα και κάλτσες

Μπορεί λόγω καιρικών και πολιτικών συνθηκών οι Ορ-

θοπεταλιές να μην πήραν μέρος στις εκδηλώσεις της 

περασμένης Κυριακής στο Άργος, όμως αυτή την Κυ-

ριακή είναι έτοιμες να «σατιρίσουν» την επικαιρότητα 

συμμετέχοντας στην καρναβαλική παρέλαση της Ν. 

Κίου. Ήδη γίνονται προσπάθειες για την μεταφορά των 

ποδηλάτων εκ μέρους του Δήμου, όσων δεν θελήσουν 

να ποδηλατήσουν εκείνη την ημέρα από το Άργος στην 

Ν. Κίο, ενώ ετοιμάζεται και ειδικό άρμα. Όσοι επιθυμούν 

να συμμετάσχουν θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με την 

πρόεδρο του Συλλόγου Ειρήνη Ρέντα 6872081208
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Της Δήμητρας 

Τούντα, 

Διαιτολόγος, 
Διατροφολόγος

Η αύξηση του 
ουρικού οξέος 
πάνω από τις 
φυσιολογικές τιμές 
συνήθως οφείλεται 

στην υπερκατανάλωση τροφών που 
είναι πλούσιες σε λιπαρά και κυρίως 
τροφές ζωικής προέλευσης που 
περιέχουν πολλά κορεσμένα λιπαρά.
Η διαιτολογική αντιμετώπιση για 
να μειωθούν τα αυξημένα επίπεδα 
ουρικού οξέος απαιτεί αποχή από 
τα τρόφιμα που περιέχουν πουρίνες 
καθώς και μείωση της πρόσληψης 
λίπους και κυρίως του κορεσμένου 
λίπους.
Θα πρέπει λοιπόν να περιοριστεί η 
κατανάλωση κρέατος και κυρίως 
αυτού με υψηλή περιεκτικότητα σε 
λίπος (κρέας από αρνί, κατσίκι). Τα 
εντόσθια (συκώτι, νεφρά) θα πρέπει 
να αποφεύγονται.
Άλλα τρόφιμα που περιέχουν πουρίνες 
είναι και πρέπει να αποφεύγονται είναι 
τα φασόλια, το σπανάκι, τα μανιτάρια, 
το κουνουπίδι.
Επίσης η κατανάλωση αλκοόλης θα 
πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο 
δυνατό. 
Τροφές οι οποίες δεν επηρεάζουν 
τα επίπεδα ουρικού οξέος είναι 
τα δημητριακά, τα ζυμαρικά, τα 
γαλακτοκομικά (κατά προτίμηση με 
μειωμένα λιπαρά) και τα φρούτα. 
Οι πρωτεΐνες θα πρέπει να 
προέρχονται κυρίως από 
γαλακτοκομικά, πουλερικά και ψάρια, 
ενώ με τους υδατάνθρακες δεν 
υπάρχουν περιορισμοί και πρέπει να 
αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο 
ποσοστό της προσλαμβανόμενης 
ενέργειας (50-60%). Τα λιπίδια θα 
πρέπει να είναι κυρίως ακόρεστα, 
οπότε πρέπει να προέρχονται από 
τρόφιμα φυτικής προέλευσης.

Δίαιτα ουρικού οξέος – υπόδειγμα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ:............2100 Kcal 

ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ:.............73 γρ 

ΛΙΠΙΔΙΑ:....................69 γρ 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ:...294 γρ

Πρωινό

Γάλα ημίπαχο (1.5%) 250ml με 60γρ 

δημητριακά πρωινού 

2 φρούτα της επιλογής σας  

Καφές με 1 κ.γ. ζάχαρη

Ενδιάμεσα

Τοστ με τυρί (2 φέτες ψωμί για τοστ 

σίκαλης και 1 φέτα τυρί για τοστ)  

Χυμός πορτοκάλι 100% φυσικός, 

χωρίς ζάχαρη, 1 ποτήρι 250γρ

Γεύμα

Ζυμαρικά με σάλτσα τομάτας, 

(μαγειρεμένη με ελαιόλαδο) και 10γρ 

τυρί τριμμένο 

Σαλάτα αγγουροντομάτα με 2 κ.σ. 

ελαιόλαδο 

Ψωμί ολικής άλεσης ή πολύσπορο, 2 

φέτες (2Χ30γρ)

Ενδιάμεσα

2 φρούτα της επιλογής σας

Βραδινό

Σαλάτα, από ωμά ή βραστά λαχανικά, 

1 γεμάτο πιάτο με 2 κ.σ. ελαιόλαδο 

Τυρί φέτα όσο 1 σπιρτόκουτο (30γρ) 

Ψωμί ολικής άλεσης ή πολύσπορο, 2 

φέτες (2Χ30γρ)

Δίαιτα ουρικού οξέος - γενικές οδηγίες Φωνολογικές αποκλίσεις και μαθησιακές δυσκολίες 
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Του Άγγελου 

Τράκα, 

Λογοθεραπευτής, 
Επιστημονικός 
Συνεργάτης 
Κέντρου Έρευνας 
και Εφαρμογής 
Σύγχρονων 
Προγραμμάτων 
Ειδικών Θεραπειών

Παρόλο που η άποψη που 
υποστηρίζει την ύπαρξη 
δυσκολιών στην οπτική 
επεξεργασία προσελκύει αρκετό 
ερευνητικό ενδιαφέρον, ο τομέας 
της φωνολογίας θεωρείται εξίσου 
σημαντικός στην ερμηνεία της 
φύσης της δυσλεξίας και είναι 
εκεί, όπου στηρίζεται «Υπόθεση 
Φωνολογικής Δυσλειτουργίας» 
στη δυσλεξία.
Σύμφωνα με την υπόθεση 
αυτή, η αρχική αντιστοιχία 
ήχων-φωνημάτων επεκτείνεται 
αργότερα στο σύνδεσμο 
γραφήματος- φωνήματος, 
δίνοντας έτσι στα παιδιά μια 
τεχνική αποκωδικοποίησης 
για την ανάγνωση. Έτσι, η 
«φωνολογική αντίληψη/ 
συνειδητότητα» συνδέεται άμεσα 
με την ικανότητα ανάλυσης 
των λέξεων στα επιμέρους 
φωνήματα και στις συλλαβές, 
καθώς επίσης και στην ικανότητα 
χειρισμού των υπο-στοιχείων 
αυτών. Τα παιδιά με δυσλεξία 
εμφανίζουν μειωμένη ικανότητα 
«φωνολογικής αντίληψης « και 
κατά συνέπεια, δυσκολεύονται 
σε δραστηριότητες που απαιτούν 
π.χ. απαλοιφή ή αντικατάσταση 
φωνημάτων ή και συλλαβών από 

ψευδολέξεις για την μετατροπή 

τους σε πραγματικές λέξεις.

Παράλληλα, τα δυσλεκτικά 

παιδιά εμφανίζουν δυσκολίες 

σε δραστηριότητες με ρίμες 

(ομοιοκαταληξίες), όπως είναι 

η διάκριση και διαγραφή 

της λέξης που δεν ταιριάζει 

ηχητικά, ανάμεσα σε ένα σύνολο 

λέξεων που ομοιοκαταληκτούν. 

Ο σχηματισμός, επίσης, 

ομοιοκατάληκτων στίχων 

δυσκολεύει τα παιδιά αυτά. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των 

δυσλεκτικών παιδιών είναι η 

δυσκολία που έχουν στο να 

επαναλάβουν πολυσύλλαβες 

λέξεις ή ψευδολέξεις. Η δυσκολία 

αυτή σχετίζεται άμεσα με τις 

περιορισμένες ικανότητες 

διάκρισης ήχων και με τις 

δυσκολίες στη μνήμη. Επιπλέον, 

προβλήματα στην ανάκληση 

πολυσύλλαβων λέξεων είναι 

πιθανόν να εμφανιστούν 

πιο έντονα σε σχέση με τα 

«φυσιολογικά» αναπτυσσόμενα 

παιδιά. Οι δυσκολίες στο 

προφορικό λεξιλόγιο είναι, επίσης, 

συχνές.



Π
Ε

Μ
Π

Τ
Η

 1
6

.0
2

.1
2 Τι θα γίνει με το κολυμβητήριο Ναυπλίου που παραμένει κλειστό;

Χωρίς κολυμβητήριο κέρδισε μετάλλια

20

Δυο χρυσά μετάλλια στη χειμε-
ρινή ημερίδα της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλά-
δας και Ιονίων Νήσων για παιδιά 
10-11-12 ετών, που έγινε στην 
Τρίπολη το Σάββατο 28 και την 
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012 
κέρδισε η δεκάχρονη κολυμβή-
τρια του Ναυτικού Ομίλου Ναυ-
πλίου Αντωνία Ντρούλια.
Η μικρή κολυμβήτρια, παρό-
λο ότι το Κολυμβητήριο έκλει-
σε στις 14 Δεκεμβρίου, δεν το 
έβαλε κάτω. Ήθελε με πάθος 
να παραμείνει στον υγρό στίβο 
και συνέχισε την προετοιμασία 
της με μεγάλο κόπο και θυσίες, 
τόσο δικές της όσο και της οι-
κογένειάς της, αφού αναγκαζό-
ταν να πηγαίνει για προπόνηση 
στην Τρίπολη. Οι θυσίες της 
όμως απέδωσαν καρπούς.
Με την επιτυχία της έστειλε ένα 
ηχηρό μήνυμα για την κατάστα-
ση του Κολυμβητηρίου Ναυπλί-
ου: «Δώστε Λύση».
Η Αντωνία έπεσε στα 50 μ. ύπτιο 
και στα 50 μ. πρόσθιο και τερμά-
τισε πρώτη με τους εξαιρετικούς 
χρόνους 00:42:80 και 00:47:23 
αντίστοιχα.
Να σημειωθεί ότι στους αγώνες 
συμμετείχαν παιδιά από μεγά-
λες δυνάμεις της κολύμβησης 
της περιφέρειας Πελοποννήσου, 

που έχουν ανοιχτά κολυμβητή-

ρια και μπορούν να προπονού-

νται καθημερινά. Το μοναδικό 

κολυμβητήριο της περιφέρειας 

που παραμένει κλειστό είναι 

αυτό του Ναυπλίου, που έχει 

στείλει στο σπίτι τους και όπου 

αλλού δεκάδες παιδιά, ενώ 

ταυτόχρονα τους ακυρώνει την 

αγωνιστική δραστηριότητα.

Και το χειρότερο; Σύμφωνα τον 

Ναυτικό Όμιλο Ναυπλίου που 

δημοσιοποίησε και την επιτυχία 

της κολυμβήτριας, δεν υπάρχει 

καμιά ανακοίνωση από τους αρ-

μόδιους του ΔΟΠΠΑΤ σχετικά 

με το χρόνο επαναλειτουγίας 

του, για να ξέρουν οι αθλητές, οι 

γονείς τους, αλλά και τα σωμα-
τεία ποια θα είναι η τύχη τους 
από δω και στο εξής.
Και αναρωτιέται ο Όμιλος: 
«Αλήθεια, τα αθλήματα του 
υγρού στίβου θα γίνουν εποχι-
ακά; Θα επιστρέψουμε στη θά-
λασσα; Ο ερασιτεχνικός αθλη-
τισμός θα διαλυθεί εντελώς; 
Τα κολυμβητήρια θα παρα-
δοθούν σε ιδιώτες; (Μέχρι και 
τέτοια ακούγονται τελευταία)».

Ο δήμαρχος

Συγχαρητήρια για την επιμο-
νή, την δύναμη και το ταλέντο 
της που δοκιμάζονται σίγουρα 
στις δύσκολες σημερινές χει-
μερινές συνθήκες προπόνη-
σης στέλενει και ο δήμαρχος 
Ναυπλίου Π. Αναγνωσταράς.
Ταυτόχρονα αναφέρεται και 
στις αιτίες που παραμένει κλει-
στό το κολυμβητήριο σημειώ-
νοντας μεταξύ άλλων:
«Το κόστος προμήθειας πετρε-

λαίου για την κάλυψη της θέρ-
μανσης του νερού του Κολυμβη-
τήρίου είναι 1200 ευρώ περίπου 
την ημέρα και περισσότερο από 
100 χιλιάδες ευρώ το χρόνο μαζί 
με την συντήρηση.

Επί πολλά χρόνια αυτά τα χρή-
ματα τα διέθετε ο Δήμος Ναυ-

πλιέων μέσω της επιχορηγήσε-

ως που ερχόταν από την Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού, με ελά-

χιστη έως μηδενική συνεισφορά 

των συλλόγων.

Δυστυχώς σε αυτή την οικονο-

μική συγκυρία είναι αδύνατο να 

διατεθούν αυτά τα χρήματα για 

την κάλυψη της λειτουργίας του 

Κολυμβητηρίου, όχι μόνο στο 

Ναύπλιο, αλλά και σε ολόκληρη 

σχεδόν την Ελλάδα, όπου τα πε-

ρισσότερα έχουν κλείσει.

Πόσο μάλιστα όταν προχθές στο 

Δημοτικό Συμβούλιο υπήρξε αί-

τημα των σχολικών επιτροπών 

να καλύψει ο Δήμος την δαπάνη 

θέρμανσης των σχολείων λόγω 

με επαρκούς χρηματοδότησης 

των σχολικών επιτροπών από το 

κράτος. 

Αναρωτιέμαι αν θα βρισκόντου-

σαν 100-120 χιλιάδες ευρώ, αν 

θα έπρεπε αυτά να πάνε για την 

θερμανση του Κολυμβητηρίου 

ή την θέρμανση όλων των σχο-

λείων του δήμου, όπου φοιτούν 

χιλιάδες παιδιά..

Χωρίς να θέλουμε να υποβαθ-

μίσουμε την σημασία της άθλη-

σης των παιδιών μας για εμάς τα 

σχολεία πρέπει να είναι η πρώτη 

επιλογή». 

Ξεκίνησε το κοινωνικό παντοπωλείο των πολιτών

Πολίτες για τους πολίτες
Άρχισε από χτες την διανομή τροφίμων σε 
απόρους και το κοινωνικό παντοπωλείο πολι-
τών στην οδό Ηλέκτρας στο Άργος. Από τις 18 
οικογένειες που έχουν καταγραφεί θα εξυπη-
ρετηθούν αρχικά οι 10, αφού για τις υπόλοιπες 
εκκρεμούν στοιχεία, όπως το Ε9 προκειμένου να 
ενταχθούν πλήρως στο πρόγραμμα. Η διαφορά 
του με το παντοπωλείο του Δήμου έγκειται στο 
γεγονός ότι προωθείται η αλληλεγγύη μεταξύ 
όλων των συμμετεχόντων και αυτό εκφράζεται 
ακόμα και στον τομέα της περίθαλψης υγείας 
και της εκπαίδευσης. Ήδη εκπαιδευτικοί και μία 
γιατρός έχουν τεθεί στην διάθεση του Παντοπω-
λείου των πολιτών προκειμένου να εξυπηρετή-
σουν τους πιο αδύναμους οικονομικά της τοπι-
κής κοινωνίας μας.
Θα πρέπει να σημειωθεί, πως μετά την άρνηση 
των περισσοτέρων σουπερμαρκετ να ενισχύ-
σουν το κοινωνικό παντοπωλείο των πολιτών, σε 
αντίθεση με την στάση σου σε αυτό της δημοτι-
κής αρχής, η συλλογή των τροφίμων και ρούχων 
για τους απόρους γίνεται από το υστέρημα των 
μελών και των φίλων του.
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Τα παιδιά κάτω από τα 13 

μπορούν να είναι στο facebook; 
Ο εθισμός, η απομόνωση και η 
παιδοφιλία σοβαροί κίνδυνοι για 
τους ανήλικους που μπαίνουν σε 
σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.
Σύμφωνα με την έρευνα Social 
Networking για την Ευρώπη, το 
ένα στα πέντε παιδιά στις ηλικί-
ες 9 - 12 να διαθέτει προσωπικό 
προφίλ στο ίντερνετ «Αφήστε 
τα 13χρονα να χρησιμοποιούν 
ελεύθερα την ιστοσελίδα μου» 
είπε ο 24χρονος ιδρυτής του 
Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, 
βάζοντας έτσι το φιτίλι σε έναν 
παγκόσμιο διάλογο για το κατά 
πόσο θα πρέπει να αρθούν οι 
νομικές απαγορεύσεις που αφο-
ρούν παιδιά κάτω των 13 ετών. 
Με το ένα στα πέντε παιδιά στις 
ηλικίες 9 - 12 να διαθέτει προ-
σωπικό προφίλ, σύμφωνα με την 
έρευνα Social Networking για την 
Ευρώπη, φαίνεται πως, παρά τις 
απαγορεύσεις, η διεισδυτικότητα 
του Facebook σε αυτές τις ηλικίες 
δύσκολα ελέγχεται. Οι κίνδυνοι 
όμως, στους οποίους εκτίθενται 
απασχολούν γονείς και αρμόδι-
ους φορείς.

Το Facebook καταστρατηγεί 

το δικαίωμα των παιδιών στην 

αθωότητα

«Οταν βλέπουμε όλο και περισσό-
τερα 8χρονα και 9χρονα στην Ελ-
λάδα να έχουν δικό τους προφίλ, 
θα πρέπει να είμαστε σε επαγρύ-
πνηση» λέει ο κ. Γεώργιος Κορ-
μάς, εκπρόσωπος του Ελληνικού 
Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, 
υπεύθυνος της Γραμμής Βοήθει-
ας 800 11 800 15 και επιστημο-
νικός συνεργάτης της Μονάδας 
Εφηβικής Υγείας Β’ Παιδιατρικής 
Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών.  
«Η εμπειρία από τις επισκέψεις σε 
σχολεία όλης της Ελλάδας δείχνει 
ότι σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά 
δεν μπορούν να διαχειριστούν το 
Facebook. Το βλέπουν σαν παιχνί-
δι, δεν μπορούν όμως να καταλά-
βουν πόσο επικίνδυνο είναι» προ-
σθέτει. Τα περισσότερα παιδιά 
που φτιάχνουν προφίλ, δίνοντας 
ψευδή ηλικία, δηλώνουν εύκολα 
το όνομα, την διεύθυνση και τις 
δραστηριότητές τους, όπως πού 
πηγαίνουν διακοπές ή πού πάνε 
φροντιστήριο, αφήνοντας την 
ζωή τους εκτεθιμένη. Ο εθισμός, 
η εξάπλωση της παιδοφιλίας, η 
εύκολη πρόσβαση σε πορνογρα-
φικό υλικό και σε τυχερά παιχνί-
δια, θα πρέπει να ανησυχούν τους 
γονείς. «Αυτό που στερούνται τα 
παιδιά όταν βρίσκονται ανεξέλε-
γκτα σε τέτοιες σελίδες κοινωνι-
κής δικτύωσης είναι το δικαίωμά 
τους στην αθωότητα. Ενώ θα 

έπρεπε να αναπτύσσουν την κοι-
νωνικότητά τους στην πραγματι-
κή ζωή, απομονώνονται στο δω-
μάτιό τους και δεν δημιουργούν 
προσωπικές σχέσεις». Σε αυτές 
τις μικρές ηλικίες, όταν τα παιδιά 
εκτίθενται σε τόσα ερεθίσματα, 
είναι πολύ πιθανή η αλλοίωση 
της ψυχοκοινωνικής του εξέλι-
ξης. «Τα κορίτσια που βάζουν 
στο προφίλ τους φωτογραφίες 
προκλητικές, ουσιαστικά αναζη-
τούν την θηλυκότητά τους μέσα 
από τα δίκτυα αυτά. Φαντάζεστε 
λοιπόν τι συζητήσεις προκαλούν 
και πόσα σχόλια δέχονται - για 
να μην φτάσουμε και στη σεξου-
αλική παρενόχληση» τονίζει ο 
κύριος Κορμάς. Η μόδα, αλλά και 
η αίσθηση ότι έχουν πια μεγαλώ-
σει, είναι η απάντηση στο γιατί τα 
μικρά παιδιά θέλουν να φτιάξουν 
δικό τους προφίλ. «Είναι σαν με-
ταδοτική ίωση! Οταν έχει ένα παι-
δί στην τάξη, τότε θέλουν όλα. Με 
3 εκατομμύρια χρήστες στην Ελ-
λάδα, υπάρχουν στο περιβάλλον 
τους πολλά παραδείγματα προς 
μίμηση. Τα μεγαλύτερα αδέλφια, 
οι φίλοι, οι ίδιοι οι γονείς».

Δωδεκάχρονη 

με1.800 «φίλους»

«Όταν ένα κοριτσάκι 12 ετών 
μου εμπιστεύθηκε ότι έχει 1.800 
φίλους στο Facebook, ενώ οι 
γονείς της βρίσκονται στο σκο-
τάδι, σοκαρίστηκα. Ποια επίδρα-
ση μπορεί να έχουν όλοι αυτοί 
οι άνθρωποι στον ψυχισμό του 

παιδιού;; Δεν είναι λίγες οι περι-
πτώσεις παιδιών που έχουν πέσει 
θύματα εκφοβισμού, εκβιασμού, 
παρενόχλησης ή χλευασμού» 
λέει η κυρία Αλεξάνδρα Καππά-
του, ψυχολόγος - παιδοψυχολό-
γος. Τα μικρά παιδιά δεν βάζουν 
στο μυαλό τους ότι πίσω από ένα 
προφίλ μπορεί να κρύβεται ένας 
άνθρωπος που ούτε συνομήλικός 
τους είναι ούτε έχει αθώα αισθή-
ματα απέναντί τους. Αυτή είναι 
και η μεγαλύτερη παγίδα, σύμφω-
να με την κυρία Καππάτου. «Για 
τον λόγο αυτό τα προτρέπουμε 
να περιλαμβάνουν στις λίστες φί-
λων μόνο παιδιά που γνωρίζουν, 
εξηγώντας τους κινδύνους που 
ενέχει αυτός ο ανταγωνισμός για 
το ποιος έχει τους περισσότερους 
φίλους». Από την άλλη, όμως, δεν 
μπορούμε να αρνηθούμε την 
τάση των παιδιών να θέλουν να 
ανήκουν σε μια ομάδα. «Τα παι-
διά σήμερα αισθάνονται δέσμια 
των δραστηριοτήτων με τις οποί-
ες τα φορτώνουμε και δεν έχουν 
χρόνο να αναπτύξουν σχέσεις. 
Οπότε αυτή είναι μια διέξοδος 
για να χαλαρώσουν, να γελάσουν, 
να διασκεδάσουν, να συνομιλή-
σουν» επισημαίνει. Αυτό όμως 
φέρνει πιο κοντά τον κίνδυνο 
του εθισμού, που ως πρόσφατα 
αποδιδόταν μόνο στα διαδικτυ-
ακά παιχνίδια. , «Τα παιδιά που 
κάθονται πολλές ώρες μπροστά 
στο υπολογιστή είναι πιθανό να 
παρουσιάσουν έντονο άγχος, 
που μπορεί να γίνει παθολογικό, 

να εγκαταλείψουν τα μαθήματά 
τους, να χάσουν την επαφή με 
την οικογένειά τους και να απο-
μονωθούν» σημειώνει η κυρία 
Καππάτου. Αυτό, θα αναρωτηθεί 
κανείς, είναι πιθανό να συμβεί 
και σε παιδιά μετά την ηλικία των 
13 ετών. Για ποιο λόγο τα νομικά 
όρια μπαίνουν σε αυτή την ηλικία; 
Σύμφωνα με την κυρία Καππά-
του, τα παιδιά θεωρείται ότι από 
τα 13, οπότε και μπαίνουν στην 
εφηβεία, αποκτούν μια μεγαλύ-
τερη αυτονομία. «Στο εξωτερικό 
εξοικειώνονται με τους υπολογι-
στές και μαθαίνουν να προστα-
τεύονται από νωρίς, όμως στην 
Ελλάδα δεν τυγχάνουν ανάλογης 
εκπαίδευσης. Τα όρια για την Ελ-
λάδα θα μπορούσαν να φτάσουν 
και τα 16 χρόνια, με τους γονείς 
να παρακολουθούν διακριτικά 
τις κινήσεις του εφήβου σε αυτές 
τις ηλικίες». Ως την ηλικία των 13 
ετών, οι γονείς που γνωρίζουν ότι 
τα παιδιά τους διαθέτουν προ-
σωπικό προφίλ μπορούν να τα 
προσθέτουν στους φίλους τους, 
‘ετσι ώστε να παρακολουθούν 
τα στοιχεία που μοιράζονται με 
το δίκτυό τους και να έχουν έναν 
υποτυπώδη έλεγχο στις δραστη-
ριότητές τους, όπως προτείνει η 
κυρία Καππάτου.

Πώς μπορούν οι γονείς να δια-

τηρήσουν τον έλεγχο

Αυτοί που καλούνται να θέσουν 
τα όρια και να εντοπίσουν άμεσα 
σημάδια κινδύνου στα παιδιά εί-

ναι φυσικά οι γονείς. Αρχικά, «μέ-

λημά τους θα πρέπει να είναι να 

μάθουν στα παιδιά τους να κοι-

νωνικοποιούνται από μικρά, διό-

τι εάν θεωρούν ότι το Facebook 

είναι κοινωνική επαφή, τότε στην 

εφηβεία θα αντιμετωπίσουν 

ακόμη σοβαρότερα προβλήμα-

τα» τονίζει ο κύριος Κορμάς. Τα 

τέσσερα απλά βήματα, που προ-

τείνει στους γονείς μπορούν να 

εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητι-

κό επίπεδο ελέγχου, με σεβασμό 

στην προσωπικότητα του παι-

διού:

- Μαθαίνουμε στα παιδιά το «δη-

μιουργικό ίντερνετ», δηλαδή πώς 

να χρησιμοποιούν το ίντερνετ για 

να συλλέγουν εκπαιδευτικό υλικό 

και να ενημερώνονται.

- Τοποθετούμε τον υπολογιστή 

στο σαλόνι για να είμαστε παρό-

ντες όταν το παιδί μπαίνει στο δι-

αδίκτυο και να επιβλέπουμε.

- Βάζουμε περιορισμό στον χρό-

νο που μπορεί να μπαίνει στο 

ίντερνετ την ημέρα.

- Χρησιμοποιούμε φίλτρα, που πε-

ριορίζουν ανάλογα με την ηλικία 

του παιδιού την πρόσβασή του σε 

συγκεκριμένες ιστοσελίδες.

Πηγή: www.yourbaby.gr
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕ-

ΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ / ΑΡΙΘ. 

Π.Ν./3/02-02-12

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. / ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΝΑΥΠΛΙΟΥ, προσκαλεί τους εν-
διαφερόμενους σε μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την ανάδειξη 
Αναδόχου για την εργασία:
Διακοπές και επανασυνδέσεις 
καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύ-
ματος χαμηλής τάσεως (XT) 
λόγω χρέους ή άλλης αιτίας της 
Έδρας της Περιοχής Ναυπλίου 
και του Π/Κ Άργους.
Τα σχετικά αναλυτικά τεύχη του 
Διαγωνισμού θα χορηγούνται 
στους ενδιαφερόμενους ή τους 
εξουσιοδοτημένους εκπροσώ-
πους τους από 16-02-12 μέχρι 
07-03-12 κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και από ώρα 9 π.μ μέχρι 
13 μμ, από τα γραφεία της Πε-
ριοχής Ναυπλίου, επί της οδού 
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 26, στον 2° 
όροφο, υπεύθυνη κα Βλάχου Ασ. 
με την καταβολή ποσού δέκα 
(10) ευρώ, συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ 23%. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 
2752028871.
Η παραλαβή των προσφορών 
θα γίνει στις 07-03-12 ημέρα Τε-
τάρτη και ώρα 14.00 μμ.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ Α.Ε. / ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΕΟ-

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Μελίνας Μερκούρη 11, Κρανί-

δι – 21300

Πληροφορίες: Σ. Καρανικόλα

Τηλέφωνο : 2754360025 FAX: 

2754023481

Αρ. Πρωτ.: 1671/10-02-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Eρμιονίδας, ανακοινώ-
νει σε όλους τους ιδιοκτήτες των 
ακινήτων που βρίσκονται στα 
όρια του εγκεκριμένου σχεδίου 
πόλεως Σαλαντίου και συγκεκρι-
μένα στην Ξενοδοχειακή ζώνη 
ότι στην Τεχνική Υπηρεσία (Δη-
μαρχιακό κατάστημα – Κρανίδι), 
έχει αναρτηθεί το κτηματογρα-
φικό διάγραμμα όλων των ιδι-
οκτησιών που βρίσκονται στην 
ως άνω περιοχή. Οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να προσέρχονται 
το αργότερο μέχρι την 18-03-

2012 για να ενημερωθούν και να 
λάβουν γνώση του κτηματογρα-
φικού διαγράμματος.
Επίσης μέχρι την ίδια ημερομη-
νία, καλεί να προσέρχονται για 
να υποβάλουν δήλωση ιδιοκτη-
σίας, σύμφωνα με την παρ. 5 του 
αρθρ. 12 του Ν. 1337/83, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 
του αρθρ. 6 του Ν. 2242/94 και 
είναι υποχρεωτική για όλους 
τους ιδιοκτήτες.
Γίνεται γνωστό στους ιδιοκτήτες 
ότι η υποβολή της παραπάνω 
δήλωσης ιδιοκτησίας είναι υπο-
χρεωτική για όλους τους ιδιο-
κτήτες, και 
1.Κάθε δικαιοπραξία εν ζωή εί-
ναι αυτοδικαίως και απολύτως 
άκυρη αν δεν επισυνάπτεται σε 
αυτήν πιστοποιητικό του Δήμου 
Κρανιδίου με το οποίο θα βεβαι-
ώνεται η υποβολή της δήλωσης 
ιδιοκτησίας και επίσης,
2.Δεν θα χορηγείται άδεια οικο-
δομής στο ακίνητο χωρίς την 
υποβολή κυρωμένου αντιγρά-
φου της δήλωσης ιδιοκτησίας 
και πιστοποιητικού του ανωτέ-
ρω εδαφίου (1).
Οι προσερχόμενοι στο Δημαρχι-
ακό κατάστημα, πρέπει να απευ-
θύνονται στην Τεχνική Υπηρε-
σία και θα πρέπει να έχουν μαζί 
τους:
1.Φωτοαντίγραφο του τίτλου η 
των τίτλων ιδιοκτησίας (συμβό-
λαιο αγοράς – αποδοχή κληρο-
νομιάς, γονική παροχή, κ.λ.π.).
2.Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας 
από το Υποθηκοφυλακείο Μάσ-
σητος.
3.Τοπογραφικό διάγραμμα της 
ιδιοκτησίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΙΖΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ναύπλιο, 07-02-2012

Αρ. πρωτ. 110

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευ-
σης Αποχέτευσης Ναυπλίου 
(Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)  προκηρύσσει δη-
μόσιο ανοικτό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές, με 
το σύστημα προσφοράς με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
(σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 
3669/08  για την ανάδειξη μειο-
δότη εκτέλεσης εργασιών του 
έργου: «ΑΠΟΧ/ΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 
Δ.Ε.Υ.Α.Ν.- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩ-

ΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ 
Δ.Δ. ΛΕΥΚΑΚΙΩΝ – ΠΥΡΓΙΩΤΙ-
ΚΩΝ - ΕΞΩΣΤΗ», δαπάνης κατά 
τη μελέτη 1.700.000 € χωρίς 
Φ.Π.Α. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 
σύμφωνα με το Ν 3669/08 και 
των κανονιστικών πράξεων 
(προεδρικών δ/των και υπουργ. 
Αποφάσεων) που εκδόθησαν 
προς εκτέλεσή του .
Tο έργο συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής Ανάπτυξης, (Άξονας 
προτεραιότητας ‘’08- Αειφόρος 
Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 
Πελοποννήσου’’ του Ε.Π. ‘’Δυτική 
Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι 
Νήσοι’’) .
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 
την 28/02./.2012, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης 
επίδοσης προσφορών), στα 
γραφεία της  Δημοτικής Επιχεί-
ρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Ναυπλίου, οδός 25ης Μαρτίου 
2, Ναύπλιο, (τηλ. 2752 0 28976), 
σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 
3669/08.

Πρόσωπα που επιτρέπεται να 
παρευρίσκονται κατά το άνοιγ-
μα των προσφορών

- Σε περίπτωση μεμονωμένης 
ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο 
ατομικός εργολήπτης.
- σε περίπτωση μεμονωμένης 
Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτημένος επί 
τούτω διαχειριστής της, 
- σε  περίπτωση μεμονωμένης 
Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσω-
πος της εταιρείας ή εξουσιοδο-
τημένος ομόρρυθμος εταίρος 
της Εργ. Επιχειρήσεων. 
- σε  περίπτωση μεμονωμένης 
Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του 
Δ.Σ. 
- σε  περίπτωση Κοινοπραξίας 
εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε 
α) ο κοινός εκπρόσωπος (που 
πρέπει να είναι ένας εκ’ των κοι-
νοπρακτούντων, διορισμένος με 
συμβολαιογραφικό πληρεξού-
σιο) των κοινοπρακτουσών Εργ. 
Επ. είτε β) όλοι οι κοινοπρακτού-
ντες  μαζί, ο καθένας εκπροσω-
πούμενος ή αντιπροσωπευόμε-
νος κατά τα παραπάνω.     

Στη διαδικασία γίνονται δεκτές:
ι) Ελληνικές εργοληπτικές επι-
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ, 3ης τάξεως κατηγορίας 
Υδραυλικών  έργων. 
ιι) Εργοληπτικές επιχειρήσεις , 
προερχόμενες από κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ-
ρου, (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του 
Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίση-

μοί κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον είναι εγ-
γεγραμμένες σε αυτούς και σε 
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
της  3ης τάξεως κατηγορίας 
Υδραυλικών  έργων.
ιιι) Εργοληπτικές επιχειρήσεις 
προερχόμενες από κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ-
ρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Ε. του 
Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επί-
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ-
νων εργοληπτών, εφόσον απο-
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, 
παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με το δημοπρατούμενο.  

Τόπος εκτέλεσης των εργασιών, 
τόπος παράδοσης των προ-
μηθειών ή τόπος παροχής των 
υπηρεσιών. 
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες 
στην περιοχή του Δήμου Ναυ-
πλίου και συγκεκριμένα στις Δ.Ε. 
Άριας (Εξώστη) – Λευκακίων - 
Πυργιωτίκων. 

Προϋπολογισμός του έργου 
Ο συνολικός προϋπολογισμός 
Μελέτης – Υπηρεσίας του έργου 
ανέρχεται σε 2.091.000,00 €  και 
αναλύεται ως κάτωθι: 

ΟΜΑΔΑ 1Η (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ): 
732.325,00
ΟΜΑΔΑ 2Η  (ΑΓΩΓΟΙ): 57.883,00
ΟΜΑΔΑ 3Η (ΤΕΧΝΙΚΑ): 
215.650,00
ΟΜΑΔΑ 4Η  (Η/Μ): 91.500,00
ΟΜΑΔΑ 5Η  (ΟΔΟΠΟΙΪΑ – ΑΠΟΚ/
ΣΕΙΣ): 110.110,00

Συνολική Δαπάνη Εργασιών: 
1.207.468,00
Γενικά έξοδα και όφελος εργο-
λάβου (ΓΕ + ΟΕ): 217.344,24
Απρόβλεπτα (ποσοστό 15% επί 
της δαπάνης εργασιών και κον-
δυλίου ΓΕ + ΟΕ): 213.721,84
Αναθεώρηση: 61.465,92
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 
391.000,00

Διάρκεια ή προθεσμίας εκτέλε-
σης σύμβασης 
Περίοδος σε δέκα οκτώ (18) μή-
νες  από την ανάθεση  της σύμ-
βασης 

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
Μέχρι   και έξι (6) μηνών από την 
ημερομηνία υποβολής των προ-
σφορών. 

Παροχή ασφάλειας και εγγυή-
σεις που απαιτούνται 
Εγγυητική επιστολή συμμετο-
χής στο διαγωνισμό για ποσό 
32.771 €. Για την υπογραφή της 

σύμβασης θα απαιτηθεί κα-
τάθεση εγγυητικής επιστολής 
καλής  εκτέλεσης ανερχόμενης 
σε ύψος ποσοστού (5%) επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας 
, ορισμένου ως ορίου ποσοστού 
έκπτωσης το 12%, πάνω από το 
οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρε-
ωμένος να προσκομίσει πρό-
σθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης 
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 35 παρ.2 του Ν. 
3669/08. Οι εγγυητικές επιστο-
λές θα απευθύνονται προς τη 
Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου και θα έχουν 
εκδοθεί από τράπεζα που λει-
τουργεί νόμιμα στην Ε.Ε. και τον 
Ε.Ο.Χ. ή από το ΤΣΜΕΔΕ. Τυχόν 
ξενόγλωσση εγγυητική επιστο-
λή, θα συνοδεύεται από επίσημη 
μετάφραση στα ελληνικά.                                                                
Οι εγγυητικές επιστολές συμ-
μετοχής θα είναι χωρίς χρονικό 
περιορισμό ισχύος ή θα ισχύ-
ουν το λιγότερο για διάστημα 
210 ημερολογιαν ημερών, από 
την ημερομηνία δημοπράτη-
σης. (Άρθρο 24 παρ. 2 κ΄ 3 του 
Ν.3669/08, όπως ισχύει).

Δικαιολογητικά επαγγελματικής 
εγγραφής
α. Προκειμένου περί εργοληπτι-
κής επιχείρησης εγγεγραμμένης 
στο Μ.Ε.Ε.Π. πρωτότυπο πιστο-
ποιητικό εγγραφής σε αυτό 
στην τάξη και κατηγορία που 
ορίζεται στο άρθρο 21 της πα-
ρούσας. Υποβάλλεται επίσης και 
φωτοαντίγραφο του πτυχίου, 
το οποίο επικυρώνεται από τον 
Πρόεδρο της Ε.Δ. και παραμένει 
στη διάθεση των οργάνων του 
διαγωνισμού για αποδεικτικούς 
λόγους (εκδίκαση ενστάσεων 
και προσφυγών).
β. Προκειμένου περί Εργοληπτι-
κής Επιχείρησης προερχόμενης 
από κράτος-μέλος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή 
από κράτος που έχει υπογρά-
ψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
επικυρωμένο από την αρμόδια 
αρχή πιστοποιητικό εγγραφής 
στους καταλόγους, σε τάξη και 
κατηγορία όπως ορίζεται στο 
άρθρο 21 της παρούσας, συ-
νταγμένο σύμφωνα με το άρθρο 
52 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 
151 του ν. 3669/08).
γ. Προκειμένου περί Εργοληπτι-
κής Επιχείρησης προερχόμενης 
από κράτος-μέλος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή 
από κράτος που έχει υπογράψει 
την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
απαιτείται βεβαίωση εγγραφής 

στο επαγγελματικό μητρώο της 
χώρας προέλευσής της, σύμ-
φωνα με το άρθρο 46 της Οδη-
γίας 2004/18 (άρθρο 145 του ν. 
3669/08).
Τα δικαιολογητικά επαγγελμα-
τικής εγγραφής, προκειμένου 
να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει 
να βρίσκονται σε ισχύ  κατά την 
ημερομηνία  παραλαβής των 
προσφορών.

Τεχνική ικανότητα  απαιτούμενα 
αποδεικτικά
(μόνο για τις αλλοδαπές εργολη-
πτικές επιχειρήσεις)

Η απόδειξη των τεχνικών ικανο-
τήτων του εργολήπτη συνάγεται 
από :                                                                                                                                 
- Τίτλους σπουδών και επαγ-
γελματικών προσόντων του ερ-
γολήπτη και των στελεχών της 
επιχείρησης υπεύθυνων για την 
εκτέλεση των έργων
- Υπεύθυνη δήλωση για το μέσο 
ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυνα-
μικό και τον αριθμό των στελε-
χών της επιχείρησης κατά την 
τελευταία τριετία.
- Υπεύθυνη δήλωση για το τε-
χνικό προσωπικό που διαθέτει 
ο εργολήπτης για την εκτέλεση 
του δημοπρατούμενου έργου, 
(γίνεται συγκεκριμένη περιγρα-
φή του προσωπικού κατ’ αριθμό 
και ειδικότητα).
- Υπεύθυνη δήλωση για τα τεχνι-
κά μέσα, το μηχ/κο και τεχνικό 
εξοπλισμό που διαθέτει ο ερ-
γολήπτης για την εκτέλεση του 
δημοπρατούμενου έργου.

Γλώσσες που μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν στην προσφορά 
στην αίτηση συμμετοχής  
Ελληνική. 

Κριτήρια ανάθεσης 
Η χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα  
με τις διατάξεις του άρθρου 26 
του Ν. 3669/08 .

Παραλαβή τευχών 
Τα τεύχη της μελέτης με τα λοι-
πά πληροφοριακά στοιχεία κα-
θώς και τα έντυπα στα οποία θα 
συμπληρώνουν οι διαγωνιζόμε-
νοι της προσφοράς, θα διανέμο-
νται στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν, 
τις εργάσιμες ώρες με καταβολή 
ποσού 20€ πλέον Φ.Π.Α, στη δι-
εύθυνση: Ναύπλιο, 25ης Μαρτί-
ου  αριθμ. 2, (τηλ. 2752 0 28976), 
μέχρι και την 23./ 02../2012, ημέ-
ρα Πέμπτη.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της 

Δ.Ε.Υ.Α.Ν. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΜΑΤΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ

(Άρθρ. 14 παρ. 2 εδάφιο τρίτο ν. 998/79)

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 14 του Ν. 998/79, εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 149/16-01-
2012 πράξη χαρακτηρισμού έκτασης, του Δ/ντή Δασών Αργολίδας, μετά από αίτηση που υποβλήθηκε από 
τον κ. Ταραντίλη Ιωάννη, με την οποία χαρακτηρίστηκε έκταση εμβαδού 18.907,22 τ.μ., η οποία βρίσκεται 
στη θέση «ΤΣΕΡΑΝΑΚΙ», περιφέρειας της τοπικής κοινότητας Καρυάς (Χούνης), Δημοτικής Ενότητας 
Λυρκείας του δήμου Άργους - Μυκηνών, ως μη υπαγόμενη οπωσδήποτε στις διατάξεις της δασικής 
νομοθεσίας (γεωργικώς καλλιεργούμενη έκταση ή γεωργική), εμπίπτουσα στο άρθρ. 3 παράγραφος 6 
περίπτωση α του Ν. 998/79, «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας».
Η ως άνω πράξη χαρακτηρισμού θα είναι αναρτημένη επί ένα μήνα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου 
Άργους – Μυκηνών και όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει αντιρρήσεις εντός δύο (2) 
μηνών από την κοινοποίηση ή την τελευταία δημοσίευση ενώπιον της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης 
Δασικών Αμφισβητήσεων Νομού Αργολίδας (άρθρου 10 Ν. 998/79), στην Δ/νση Μ. Ιατρού 21 Τ.Κ. 21100 
Ναύπλιο. Επίσης, η παραπάνω πράξη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και έλαβε ΑΔΑ: ΒΟΝ5ΟΡ1Φ-ΓΨ6.
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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 αυτό-
νομη θέρμανση, στην οδό Άργους 
στο Ναύπλιο. Τηλ. 6948309742

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3άρι διαμέρισμα 
ευρύχωρο στην Αθήνα – Κυψέλη, 
οδός Μυτιλήνης 40. Κατάλληλο για 
φοιτητάς. Τιμή λογική. Τηλ. 27520 
28467

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία, επι-
πλωμένη, στην Ασίνη (όπισθεν 
Δημοτικού Σχολείου), διώροφη, 
178 τ.μ., με κήπο 2.000 τ.μ., απο-
τελούμενη από δύο ημιανεξάρτη-
τα οροφοδιαμερίσματα, μεγάλες 
βεράντες, τραπεζαρία, σαλόνι, 3 
υπνοδωμάτια, 2 κουζίνες, 2 λουτρά, 
αποθήκες, με κεντρική θέρμανση. 
Πληροφορίες 6977083666.

Ενοικιάζεται Γκαρσονιέρα στην 
Αθήνα-Κυψέλη, επιπλωμένη, ρετι-
ρέ, μεγάλη βεράντα, ήσυχη με εξώ-
πορτα ασφαλείας, κατάλληλη για 
φοιτητή-φοιτήτρια από την Αργο-
λίδα. Τιμή 280 Ευρώ. Πληροφορίες 
2752025177, 6973676716

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα στο 
Ναύπλιο. Τηλ. 2752028467

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέρισμα 
σε διώροφοι κατοικία στη Νέα Κίο 
110 τμ με 2 υπνοδωμάτια σαλο-
τραπεζαρία, τζάκι, κουζίνα και WC  
χωρίς  κοινόχρηστα με αυτόνομη 
θέρμανσηκαι κλιματισμό λουξ κα-
τασκευή τηλ. 6977215292 .

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στο 
Άργος, 90 τ.μ., με αυτόνομη θέρ-
μανση, 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 Νι-
κηταρά 8, δίπλα 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, διαμπε-
ρές, αυτόνομη θέρμανση, α/c, με-
γάλο μπαλκόνι - τέντες σε μικρή και 
ήσυχη οικογενειακή πολυκατοικία. 
Τηλ επικοινωνίας 6937678788

Ενοικιάζεται 2αρι επιπλωμένο και 
εξοπλισμένο στο ισόγειο, χωρίς κοι-
νόχρηστα, στην περιοχή Κούρτη. 
Πληροφορίες στο 6973248494, κος 
Γιώργος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα, στο 
Ναύπλιο. Τηλ. 2752 0 28467

Ενοικιάζεται 2αρι με αυτόνομη θέρ-
μανση, ψύξη χωρίς κοινόχρηστα. 
τηλ 27510 61710 και 6979029561

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορό-
φου 3άρι διαμπερές, με αυτόνομη 
θέρμανση 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, αυτό-
νομη θέρμανση, φρεσκοβαμμένο. 
Τηλ.: 6976015480

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρο, 
70 τ.μ στο Εμπορικό Κέντρο, με 
πρόσοψη 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 ορό-
φου μονοκατοικίας με 2 κρεβατοκά-
μαρες, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, αυ-
τόνομη 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 
Ηροδότου 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, δί-
πλα 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 απαραίτητα έπιπλα όπως ανα-
διπλούμενα κρεβάτια για 5 άτομα 
- σαλόνι πολυθρόνες – καρέκλες 
- βιβλιοθήκες – κασέλες - ντουλά-
πες – φωτιστικά κ.ά. Με όλες τις 
ηλεκτρικές και βοηθητικές συσκευ-
ές Με είδη εστίασης και είδη οικια-
κής χρήσης Διαθέτει στοιχεία εσω-
τερικής διακόσμησης όπως πάσο 
(bar) - ξυλεπενδύσεις – ψευδορο-
φές – διακοσμ. πέργκολα, έγχρωμα 
μαρμάρινα δάπεδα και άλλα στοι-
χεία. Ενοίκιο: Eυρώ 300. κος Σπύ-
ρος  6977.452000 + 6937.847555 κα 
Πόπη 6947.877160 + 2752.061659

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώ-
ρος επί της οδού Ασκληπιού στην 
Άρια, εσωτερικός χώρος 110 τμ 
και προαύλιος 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 νεό-
κτιστα σε απόσταση 200μέτρων 
από το Νοσοκομείο Άργους. Τηλ.: 
6947267865

Χ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΕΟΔΜΗ-

ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 38 τ.μ. 

ΝΑΥΠΛΙΟ (οδός Αργοναυτών 

11 - Ν. Βυζάντιο). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ-

ΕΣ: τηλ. (27520)29396 - κινητό 

6944842844 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΦ. 

ΗΛΙΑ 13 - ΝΑΥΠΛΙΟ

ΝΕΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ 

(οδός Χαρμαντά 11 - Ν. Βυζάντιο) 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 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 ΔΙ-

ΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 13 - ΝΑΥ-

ΠΛΙΟ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μεταχειρισμένα σε 
καλή κατάσταση α) παιδικό κάθι-
σμα αυτοκινήτου για 0-3 χρονών, 
β) κούνια, γ) πόρτες 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 Πιστοποι-
ητικών κτιρίων, διαμερισμάτων, 
καταστημάτων. Πληροφορίες 
:  Γιάννης Ρεκούμης  6944893544, 
2752023534.

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ κειμένων. 

Λίγες ή πολλές σελίδες, επίση-

μα ή ανεπίσημα προσωπικά 

έγγραφα, εργασίες, διατριβές, 

σημειώσεις, αποσπάσματα 

κλπ, δακτυλογραφούνται και 

διαμορφώνονται ως έγγραφα 

κειμένου. Τηλ. 2752 0 22257, 

6976511108

Κυρία αναλαμβάνει την φροντίδα 
και φύλαξη παιδιών, στην περιοχή 
Ναυπλίου. Τηλ. 6945525435

Τελειόφοιτη οικονομικής σχολής 
παραδίδει μαθήματα σε παιδιά 
Δημοτικού – Γυμνασίου 6 ημέρες 

την εβδομάδα. 8 ευρώ / ώρα (Δη-

μοτικό), 10 ευρώ / ώρα (Γυμνάσιο). 

6943993555 κ΄ καθηγήτρια φιλόλο-

γος παραδίδει μαθήματα σε παιδιά 

Δημοτ – Γυμνασ – Λυκείου κ΄ σε 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες σε 

προσιτές τιμές. 697 82 13309.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήμα-

τα σε μαθητές Δημοτικού και Γυ-

μνασίου 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Citroen AX 1100cc, μο-

ντέλο 92, περασμένο ΚΤΕΟ, Σε λογι-

κή τιμή. Τη. 6944837534

ΔΙΑΦΟΡΑ

Αγοράζω παντός τύπου νόμισμα 

χρυσό. 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 Δαλαμανά-

ρας δίπλωμα οδήγησης και άδεια 

τρακτέρ. Όποιος γνωρίζει ας επι-

κοινωνήσει 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



απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Μα επιτέλους που χάθηκαν 

αυτές οι Αλκυονίδες 

να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας;

35 Λόγοι για να καταλάβουν κά-
ποια πράγματα οι γυναίκες. 
 
 
01. Είναι απλή λογική όταν πηγαίνετε στην τουαλέτα, φεύγο-
ντας να σηκώνετε το γαμ**νο το καπάκι. 
02. Καταλάβετε επιτέλους ότι τα ψώνια στα μαγαζιά δεν μας 
συγκινούν. 
03. Αν πρέπει εμείς να δούμε την Εσμεράλντα πρέπει και εσείς 
να δείτε το τελικό του μπάσκετ. 
04. Αν θέλετε ένα καλό παιδί για σχέση , σταματήστε να βγαί-
νετε με μαλάκες. 
05. Αν νομίζετε ότι είστε χοντρή 
μην μας ρωτάτε , απλά κάντε 
δίαιτα... 
06. Η πρόταση «Αστο» ή «Καλά ότι 
πεις» δεν είναι ότι καλύτερο για να 
κλείσετε μια συζήτηση μετά από 
ένα καυγά. 
07. ...θέλω να μείνουμε μόνο 
φίλοι...(τι σπαστικό) 
08. Όταν λέτε όχι σταματήστε να 
εννοείτε ναι.. 
09. Αν θέλετε υγιή σεξουαλική 
ζωή γεμάτη με ένταση και πάθος, 
σταματήστε να υποκρίνεστε 
οργασμούς. 
10. Το να προσπαθείτε να προκαλέ-
σετε εκείνο τον τεράστιο τύπο στο 
μπαρ , δεν είναι καθόλου αστείο..  
11. Μην ρωτάτε αν θέλουμε και 
άλλη μπύρα.....εννοείτε! 
12. Ναι σας ακούσαμε την πρώτη 
φορά μην το επαναλαμβάνετε..(τι 
γκρίνια Θεέ μου). 
13. Εάν ζητάτε ειλικρίνεια , μην 
κάνετε ερωτήσεις που ξέρετε ότι οι 
απαντήσεις θα σας ενοχλήσουν. 
14. Μία λέξη «Πεολειξία» (το γνωστό μας τσι***κι) Μάθε τε τη - 
Αγαπήστε τη - Ζήστε τη ! 
15. Όλα αυτά τα ανδρικά πανέμορφα μοντέλα που βλέπετε 
είναι gay παραδεχτείτε το ! 
16. Ναι ο Ρίτσαρντ Γκήρ, ο Τόμ Κρούζ, και Μπράντ Πίτ είναι 
πολύ ωραίοι άντρες ακριβώς το ίδιο όμορφες, είναι και η 
Κλώντια Σίφερ, η Μισέλ Φάιφερ 
και η Τζούλια Ρόμπερτς επειδή όμως ποτέ δεν θα γνωρίσου-
με κανέναν από αυτούς τους ανθρώπους, ας κοιτάξουμε να 
είμαστε καλά μεταξύ μας. 
17. Παρόλα αυτά που έχετε ακούσει ή έχετε διαπιστώσει ...δεν 

είναι όλοι οι άντρες κρετίνοι. 

18. Οποισδήποτε μπορεί να αγοράσει προφυλακτικά. 

19. Έχετε ήδη αρκετά ρούχα !!!!!! 

20. Ναι επίσης έχετε πάρα πολλά παπούτσια!!! 

21. Όχι δεν ξέρουμε τι μέρα είναι ..γιατί ρωτάτε ; γράψτε τις 

επετείους στο ημερολόγιο ! 

22. Ο πονοκέφαλος που κρατάει 4 εβδομάδες, είναι πρόβλη-

μα...δείτε ένα γιατρό! 

23. Μην υποκρίνεστε , προτιμούμε να είμαστε ανεπαρκής 

παρά ηλίθιοι.. 

24. Όταν είμαστε στο κρεβάτι και δείχνουμε κουρασμένοι , 

δεν θέλουμε να συζητήσουμε την 

σχέση μας, απλά είμαστε κουρα-

σμένοι ..!! 

25. Οτιδήποτε φοράτε είναι κατα-

πληκτικό ...πραγματικά..! 

26. Το κλάμα είναι εκβιασμός, 

χρησιμοποιήστε το αν χρειάζε-

ται, αλλά μην περιμένετε να μας 

αρέσει. 

27. Ναί,Οχι και Μμμμμ..., είναι οι 

ιδανικές απαντήσεις. 

28. Ζητήστε αυτό που θέλετε 

μια και καλή, οι υπαινιγμοί ή τα 

υπονοούμενα δεν πιάνουν. 

29. Το παιχνίδι του έρωτα είναι 

όμορφο, μην το κάνετε επάγγελμα 

εσείς θα δυστυχήσετε στο τέλος. 

30. Μην λέτε σε όλους τους άντρες 

τα ίδια, κάποια στιγμή θα συνα-

ντηθούμε αι σκεφτείτε πώς θα σας 

αντιμετωπίσουμε μετά. 

31. Μην ρίχνετε υπονοούμενα σε 

άλλους άντρες όταν είμαστε του-

λάχιστον παρόν, το ξύλο κανέναν 

δεν ωφέλησε. 

32. Ναι μερικές φορές μας αρέσει να σας πονάμε στον έρω-

τα....δεν σημαίνει ότι σας μισούμε ! 

33. Το ότι κοιτάμε άλλες γυναίκες δεν σημαίνει απολύτως 

τίποτα άλλωστε πως θα εκτιμήσουμε αυτό που έχουμε δίπλα 

μας! 

34. Το να μας μιλάτε για το πρώην σας, δεν μας κομπλάρει 

απλά μπορεί να γυρίσετε σε αυτόν το συντομότερο ! 

35. Η σχέση μας δεν μπορεί ποτέ να είναι όπως τους δύο 

πρώτους μήνες...παραδεχτείτε το !!

Το fb προφίλ ενός άντρα
Ένας άντρας γράφει στο προφίλ του: 

«Είμαι ο ιδανικός άντρας! Δεν καπνίζω, 

δεν πίνω, δεν πάω σε Νάιτ Κλαμπ. Είμαι 

πιστός στη γυναίκα μου, και δεν φλερτά-

ρω με άγνωστες γυναίκες. Κοιμάμαι νωρίς 

και ξυπνάω από τα χαράματα, ασκούμαι 

καθημερινά και δουλεύω λογικές ώρες». 

ΑΛΛΑ, ΌΛΑ ΑΥΤΑ Θ’ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΜΟΛΙΣ 

ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΤΩ!


