
Το ένα μετά το 
άλλο τα σπίτια 
των αγωνιστών 
και των πολιτι-
κών της νεότε-
ρης ιστορίας της 
χώρας χάνονται 
στην πόλη του 
Άργους.
Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι 
το σπίτι του Μα-
κρυγιάννη, το σπίτι των Σπύρου και Χαρίλαου Τρικούπη 
και το κτίριο του Δημήτρη Τσώκρη.
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Αιφνιδιασ τικά κλείνει  η Σχολή Τουρισ τικών Επαγ γελμάτων
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Το πλαίσιο των έργων 
και των προτάσεων 
της Περιφέρειας για την Αργολίδα

Ήλιος 
δρόμοι 
και νερό

Αντιδρούν και στο Κρανίδι για το ΙΚΑ
Ανάστατοι είναι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ στην Ερμιονίδα 
με το επικείμενο κλέισιμο του υποκαταστήματος.
Μάλιστα, με ομόφωνο ψήφισμα αντιδρά και ο δήμος Ερ-
μιονίδας στην προτεινόμενη κατάργηση του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ 
Κρανιδίου. Όπως τονίζουν η κατάργηση υποβαθμίζει τις 
παρεχόμενες κοινωνικές  υπηρεσίες, που προσφέρονται 
στους ασφαλισμένους της περιοχής.                         Σελ. 13

Σε κίνδυνο το αρχιτεκτονικό 
παρελθόν του Άργους

Συνεχίζονται οι αποκριές σε όλο τον νομό με γλέντια και χαρταετούς
Στο Ναύπλιο, στο Κρανίδι, στην Επίδαυρο, 
με παραδοσιακά Κούλουμα στη Νέα Κίο, 
και σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα από 
τα Τοπικά Συμβούλια, θα ολοκληρωθούν 
οι φετινές εκδηλώσεις της αποκριάς. 
Παρ όλα αυτά το βλέμμα όλων είναι 

στραμμένο και προς εκείνους που 
δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην 
σημερινή οικονομική κατάσταση. ¨όμως 
η αποκριά απαιτεί γλέντι ειδικά άμα δεν..
έχεις.

Σελ 14, 15

Καθυστερήσεις αλλά και μεγάλος αριθμός έργων απο-
τελούν το πρώτο δείγμα της Περιφερειακής διοίκησης 
στην Αργολίδα. Ο θεσμός αυτός ουσιαστικά ανέλαβε 
μέρος των ειδικοτήτων της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης 
και σε δύσκολους οικονομικά καιρούς προσπαθεί να δώ-
σει το δικό του στίγμα στον Νομό και στην Περιφέρεια.
Τα έργα χαρακτηρίζονται αναπτυξιακά μεν, αλλά δεν 
αποτελούν τίποτα περισσότερο από απλές υποδομές. Η 
συνέχεια βέβαια θα επιβεβαιώσει η όχι κατά πόσο η Πε-
ριφερειακή διοίκηση μπορεί να σταθεί πραγματικά στο 
ύψος των περιστάσεων.

Σελ. 3, 13
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Απ` το κοινωνικό παντοπωλείο θα φτάσουμε στα κοινά μαγειρεία 
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Καθυστερήσεις αλλά και με-
γάλος αριθμός έργων απο-
τελούν το πρώτο δείγμα της 
Περιφερειακής διοίκησης 
στην Αργολίδα. Ο θεσμός 
αυτός ουσιαστικά ανέλαβε 
μέρος των ειδικοτήτων της 
Νομαρχιακής αυτοδιοίκη-
σης και σε δύσκολους οικο-
νομικά καιρούς προσπαθεί 
να δώσει το δικό του στίγμα 
στον Νομό και στην Περιφέ-
ρεια.
Στη συνεδρίαση του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Πελο-
ποννήσου με θέμα «απολογι-
σμός περιφέρειας έτος 2011» 
ο Αντιπεριφερειάρχης Αργο-
λίδας Τάσος Χειβιδόπουλος 
μεταξύ άλλων υποστήριξε:
«Έκλεισε ένας χρόνος από 
την στιγμή που αρχίσαμε να 
εφαρμόζουμε τον Καλλικρά-
τη αυτή τη νέα προσέγγιση 
του Κράτους για τους πολί-
τες.
Είναι αλήθεια ότι σίγουρα το 
πρώτο έτος της θητείας μας 
ήταν ένα ιδιαίτερα δύσκολο 
έτος. Από τη μια είχαμε να 
εφαρμόσουμε μια νέα εντε-
λώς διαφορετική εκδοχή της 
Περιφερειακής Αυτοδιοίκη-
σης και από την άλλη να ξερι-
ζώσουμε τις παθογένειες της 
διοίκησης ενός μικρότερου 
και σαφέστατα αλλοτριωμέ-
νου και προβληματικού θε-
σμού αυτού της Νομαρχίας.
Η Π.Ε. είναι ένα διοικητικό 
υποσύνολο της Περιφέρειας 
με συγκεκριμένα και σαφώς 
οριοθετημένα σημεία πολι-
τικής και διοικητικής αυτο-
νομίας που προσδιορίζουν 
μια εντελώς διαφορετική 
προσέγγιση από αυτήν που 
μέχρι σήμερα είχαμε συνηθί-
σει να μας διοικεί.
Στην Αργολίδα παραλάβαμε 
μια υπηρεσία με 19 διευθύν-
σεις δείγμα της πεπαλαιωμέ-
νης πολιτικής αντίληψης να 
έχουμε όσους δυνατό περισ-
σότερους προϊσταμένους και 
διευθυντές και λιγότερους 
υπαλλήλους στην υπηρε-
σία του πολίτη. Είναι βέβαια 
αλήθεια ότι στην Αργολίδα 
παραλάβαμε μια οργανωμέ-
νη υπηρεσία σύγχρονη και 
με εξαιρετικού επιπέδου Επι-
στημονικό δυναμικό με πολύ 
μικρές σε συγκεκριμένες ει-
δικότητες ελλείψεις.
Αντιλαμβάνεσθε όμως ότι το 
πέρασμα από 19 διευθύνσεις 
σε 6 διευθύνσεις και 2 αυτο-

τελή τμήματα ήταν σίγουρα 
κάτι πολύ δύσκολο και σί-
γουρα όχι χωρίς τριβές μετα-
ξύ των υπαλλήλων .
Πιστεύω ακράδαντα ότι μετά 
από το πρώτο εξάμηνο λει-
τουργίας μας είμαστε σε 
πολύ καλό επίπεδο λειτουρ-
γίας κάτι που φυσικά οφεί-
λεται στην σκληρή δουλειά 
όλων μας. Σήμερα μπορώ 
με βεβαιότητα να πω ότι το 
μόνο που απαιτείται για την 
καλύτερη λειτουργία μας , εί-
ναι ένας νέος σύγχρονος ορ-
γανισμός στον οποίο θα προ-
βλέπονται λύσεις για όλες τις 
διοικητικές δυσλειτουργίες 
που διαπιστώσαμε τον πρώ-
το χρόνο.
Παράλληλα με την προσπά-
θεια εφαρμογής του νέου 
διοικητικού σχήματος προ-
χωρήσαμε – ακολουθώντας 
και τις απαιτήσεις των και-
ρών- σε ένα ουσιαστικό συμ-
μάζεμα των λειτουργικών 
δαπανών της Π.Ε. Αργολίδας 
αφού ήταν προφανές ότι σε 
αυτό τον τομέα υπήρχε άμε-
ση ανάγκη εξορθολογισμού 
και μείωσης των δαπανών.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι πε-
τύχαμε μειώσεις στα ενοίκια 
που πλέον φτάνουν στο 35 
% αφού μειώσαμε και συνε-
χίζουμε να μειώνουμε τόσο 
τον αριθμό των κτιρίων που 
χρησιμοποιούμε όσο και τα 
ενοίκια που πληρώνουμε. 
Μειώσαμε τις δαπάνες για 
την γραφική ύλη κατά περί-
που 30 % δημιουργώντας 
έναν μόνο κωδικό για την 
αγορά τους. Μειώσαμε κατά 
40 % περίπου τα ταχυδρο-
μικά έξοδα αγοράζοντας 
προπληρωμένους φακέλους 
τους οποίους χρεώσαμε στις 
διευθύνσεις. Μειώσαμε 80 % 
τις δαπάνες συντήρησης των 
αυτοκινήτων και των μηχα-
νημάτων. Θεωρώ βέβαιο ότι 
το κόστος λειτουργίας μας 
θα μειωθεί αισθητά αν κατα-
φέρουμε στα επόμενα δύο 
χρόνια να ολοκληρώσουμε 
την κατασκευή με Σ.Δ.Ι.Τ. 
ενός σύγχρονου, λειτουργι-
κού , πράσινου διοικητηρί-
ου σε ιδιόκτητη έκταση που 
διαθέτουμε. Ήδη εγώ και οι 
υπηρεσίες της Π.Ε. Αργολί-
δας δουλεύουμε προς αυτή 
την κατεύθυνση και ελπίζω 
σύντομα να μπορώ να πα-
ρουσιάσω στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο τα αποτελέσματα 

της προετοιμασίας και των 
ενεργειών που έχουμε κάνει 
με τον κύριο Περιφερειάρχη.
Η άλλη πλευρά της προσπά-
θειάς μας τον πρώτο χρόνο 
εστιάζεται στα έργα και τις 
υποδομές που προσπαθή-
σαμε να αναπτύξουμε είτε 
χρησιμοποιώντας το ΕΣΠΑ 
είτε το τεχνικό πρόγραμμα 
που παρουσιάσαμε στο Πε-
ριφερειακό μας Συμβούλιο 
με χρηματοδότηση από τους 
ΚΑΠ και τους ίδιους πόρους 
μας.
Σε αυτή την προσπάθειά μας 
δεν μπορώ να πω ότι δεν εί-
χαμε καθυστερήσεις . Η έλ-
λειψη ώριμων μελετών και 
ήδη ενταγμένων έργων μας 
ανάγκασε να δουλέψουμε 
σκληρά για να εντάξουμε 
στο ΕΣΠΑ τα παρακάτω έργα:
Βελτίωση Ε.Ο. Ναυπλίου – 
Άργους προϋπολογισμού 
1.120.000,00 ευρώ. Βελτίωση 
ισόπεδου κόμβου στη συμ-
βολή Ε.Ο. Κορίνθου - Άργους 
με επ. οδό Καρυάς προϋπο-
λογισμού 960.000,00 ευρώ. 
Βελτίωση ισόπεδου κόμβου 
Περιφ. Οδού Άργους με Επ. 
οδό Νέας Κίου προϋπολο-
γισμού 1.672.800,00ευρώ. 
Βελτίωση οδικού άξονα 
Λευκάκια – Δρέπανο (3,055 
χλμ) προϋπολογισμού 
4.260.000,00 ευρώ».

Ξαναδημοπρατούνται 

έργα της Νομαρχίας

Τα προβλήματα που είχαν 
προκύψει απ τα έργα που 
είχε δημοπρατήσει η Νο-

μαρχιακή Αυτοδιοίκηση, 
οδήγησαν την Περιφέρεια 
στην επαναδημοπράτηση 
τους. Όπως διευκρίνισε ο κ. 
Χειβιδόπουλος «επαναδη-
μοπρατείται το έργο Αρκαδι-
κό – Χάνι (προϋπολογισμού 
7.200.000,00 ευρώ) και πα-
ραδίδεται το έργο Χάνι – Κ.Υ. 
Λυγουριού (τα μόνα ενταγ-
μένα από την ΝΑ Αργολίδας 
έργα στο ΕΣΠΑ)
Ταυτόχρονα προσπαθούμε 
να εντάξουμε το έργο Ε.Ο. 
– Εκκλησιαστικά στο Τομεα-
κό του Υπ. Υποδομών μειώ-
νοντας το προϋπολογισθέν 
κόστος ενώ ολοκληρώνεται 
η μελέτη (η μοναδική που 
παραλάβαμε σε εξέλιξη) Αγ. 
Ελεούσα – Αρκαδικό και θε-
ωρούμε εξαιρετικά πιθανό 
να προλάβουμε να εντά-
ξουμε και το έργο αυτό στο 
ΕΣΠΑ.
Με αυτόν τον τρόπο θα ολο-
κληρωθεί ένας οδικός άξο-
νας ραχοκοκαλιά για την ΠΕ 
Αργολίδας που θα ξεκινά 
από την Ε.Ο. Κορίνθου – Τρί-
πολης – Καλαμάτας και θα 
καταλήγει σε πρώτη φάση 
στο Αρχαίο Θέατρο της Επι-
δαύρου ενώνοντας το σύνο-
λο σχεδόν των Αρχαιοτήτων 
της Αργολίδας.
Στα πλαίσια των μελετών του 
Ανατολικού Οδικού Άξονα 
της Πελοποννήσου πρόκει-
ται να μελετήσουμε την βελ-
τίωση και νέα χάραξη του 
δρόμου Ισθμός – Επίδαυρος 
– Κρανίδι – Πορτοχέλι ενώ 
στις μελέτες που θα δοθούν 
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Το πλαίσιο των έργων και των προτάσεων της Περιφέρειας για την Αργολίδα

Ήλιος, δρόμοι και νερό
Τεχνικό Πρόγραμμα 

του 2011
Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2011 έχου-

με ήδη δημοπρατηθεί τα έργα:

Τεχνικά αντιπλημμυρικά έργα Π.Ε. Αρ-

γολίδας 450.000 ευρώ. Αποκατάστα-

ση Αντλιοστασίου Α5 Ν. Τίρυνθας κλπ 

55.000 ευρώ. Συντήρηση Οδικού Δικτύ-

ου Π.Ε. Αργολίδας 250.000 ευρώ. Συντή-

ρηση Ηλεκτροφωτισμού Οδικού Δικτύ-

ου Π.Ε. Αργολίδας 73.800 ευρώ.

Βελτιώσεις – Ασφαλτοστρώσεις Οδικού 

Δικτύου (Επ. Άργους) 996.657 ευρώ. Βελ-

τιώσεις – Ασφαλτοστρώσεις υπ. Αριθμ. 

17 επ. οδού (Τμήμα Πυργέλα, Λάλου-

κακλπ) 350.000 ευρώ.

Βελτιώσεις – Ασφαλτοστρώσεις υπ. 

Αριθμ. 9 επ. οδού (Τμήμα Θερμησία 

όρια Νομού) 263.830 ευρώ.

Επούλωση Λάκκων 2011 24.600 ευρώ. 

Ηλεκτροφωτισμός Κόμβων οδ. Δικτύου 

ΠΕ Αργολίδας 129.428 ευρώ.

Επισκευές κτιρίων 10.000 ευρώ.

Εργασίες καθαρισμού τεχνικών απο-

στραγγιστικών τάφρων κλπ ΠΕ Αργολί-

δας 24.600 ευρώ. Εργασίες καθαρισμού 

επαρχιακού και εθνικού δικτύου ΠΕ Αρ-

γολίδας 24.600 ευρώ.

Συνολικά έργα: 2.652.515 ευρώ.

Χρήματα 

για μελέτες
Ταυτόχρονα προχωρά η Περιφέρεια 

στην ανάθεση μελετών για την ένταξη 

και άλλων έργων στο ΕΣΠΑ ή στην επό-

μενη Προγραμματική περίοδο, όπως:

Εδαφολογική Μελέτη για εκτίμηση προ-

σαρμογής εναλλακτικών καλλιεργειών 

ΠΕ Αργολίδας 25.000 ευρώ

Πρόγραμμα μελέτης υποκειμένων εσπε-

ριδοειδών ανθεκτικών στην ίωση «Τρι-

στέτσα» 25.000 ευρώ.

Μελέτη Αποστράγγισης Χαμηλής Ζώνης 

Αργολικού Πεδίου 65.000 ευρώ

Μελέτη Βελτίωσης οδού Άργους – Ναυ-

πλίου 150.000 ευρώ

Μελέτη οδικής σύνδεσης Άργους με 

επαρχ. Οδό Αρχ/κών Χώρων 60.000 

ευρώ

Μελέτη Ανάδειξης – αξιοποίησης Πα-

ραλιακής Ζώνης Ναυπλίου – Κιβερίου 

200.000 ευρώ

Μελέτη Οριοθέτησης Χείμαρου Ξηριά 

ΠΕ Αργολίδας 200.000 ευρώ

Μελέτη αντιμετώπισης διάβρωσης 

ακτών ΠΕ Αργολίδας 100.000 ευρώ

Σύνολο Μελέτες :825.000 ευρώ

συνεχεια στη σελ. 13
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Με ομόφωνο ψήφισμα αντιδρά ο δή-
μος Ερμιονίδας στην προτεινόμενη 
κατάργηση του υποκαταστήματος ΙΚΑ 
–ΕΤΑΜ Κρανιδίου. 
Το ψήφισμα που εκδόθηκε αναφέρει: 
Α.Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι 
,στην προτεινόμενη νέα οργανωτική 
δομή που 
   αφορά    την λειτουργία των Περιφε-
ρειακών υπηρεσιών του Ι.Κ.Α .
Διαφωνούμε στην κατάργηση του 
υποκαταστήματος του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ 
Κρανιδίου και στην μετατροπή του σε 
γραφείο κοινωνικής ασφάλισης .
Β.Η  απόφασή  μας αυτή, αιτιολογείται 
ως εξής: 
α) η προτεινόμενη κατάργηση του 
υποκαταστήματος ΙΚΑ –ΕΤΑΜ Κρα-
νιδίου υποβαθμίζει τις παρεχόμενες 
κοινωνικές  υπηρεσίες,  που προσφέ-
ρονται στους ασφαλισμένους της πε-
ριοχής
β) Οι πολίτες της Ερμιονίδας δεν  θα 
έχουν την δυνατότητα  να εξυπηρε-
τούνται από το υποκατάστημα της 
έδρας του νομού ,λόγω της μεγάλης 
χιλιομετρικής απόστασης  μεταξύ της 
Ερμιονίδας και του Ναυπλίου ,περί-
που 85 χ.λ.μ.
γ) με την λειτουργία του γραφείου κοι-
νωνικής ασφάλισης στο Κρανίδι ,θα 
μειωθούν οι θέσεις απασχόλησης του 
στελεχιακού  προσωπικού του Ι.Κ.Α 
δ) λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών 
συνθηκών που επικρατούν στην περι-

οχή μας ,στο Δήμο μας, η μείωση του 
ανθρώπινου στελεχιακού δυναμικού 
του ΙΚΑ,θα επιφέρει αύξηση της ει-
σφοροδιαφυγής και μείωση των εσό-
δων του ΙΚΑ , έλλειψη ελέγχων, καθώς 
και μη δυνατότητα  καταπολέμησης 
της παράνομης εργασίας
ε)  με βάσει τα ιδιωτικοοικονομικά 
κριτήρια του υποκαταστήματος Κρα-
νιδίου, τα οποία τα γνωρίζει η Δ/νση 
,υποδηλώνουν  την αναγκαιότητα λει-
τουργίας του υποκαταστήματος Κρα-
νιδίου (αυξημένα έσοδα προς όφελος 
των ασφαλισμένων του ΙΚΑ)
στ) Τέλος,είμαστε αντίθετοι στην υπο-
βάθμιση  κοινωνικών υπηρεσιών σ΄ 
αυτή τη δύσκολη οικονομική και κοι-
νωνική συγκυρία ,η κατάργηση του 
υποκαταστήματος υποβαθμίζει τους 
πολίτες της Ερμιονίδας  και ευρύτερα 
τον Δήμο Ερμιονίδας

Γ. Ζητούμε ,να προσφέρονται  σύγ-
χρονες κοινωνικές  υπηρεσίες στους 
πολίτες της Ερμιονίδας ,στον τομέα 
της κοινωνικής ασφάλισης και της 
πρόνοιας, μέσω του Ιδρύματος Κοινω-
νικής Ασφάλισης (ΙΚΑ).
Όπως δήλωσε στο δημοτικό συμβού-
λιο ο δήμαρχος Δημήτρης Καμιζής 
«δηλώνουμε κατηγορηματικά την 
αντίθεσή μας σε οποιαδήποτε υπο-
βάθμιση των υπηρεσιών που υπάρ-
χουν στο τόπο μας και εξυπηρετούν 
τους πολίτες. Ζητάμε επίσης την 
επάνδρωση του υποκαταστήματος με 
κατάλληλο προσωπικό που θα εξυπη-
ρετεί τον παραπάνω σκοπό,έχετε την 
συμπαράστασή μας σ΄αυτό τον αγώ-
να ,θα ήθελα όμως να ενημερώσω τα 
μέλη του Δ.Σ αλλά και τους υπαλλή-
λους του τοπικού υποκαταστήματος 
του ΙΚΑ ότι όταν πριν ένα μήνα με 

είχαν ενημερώσει για την προτεινό-
μενη αυτή  αλλαγή – νέο οργανωτικό 
μοντέλο , τότε είχα τις διαβεβαιώσεις 
από τον Υφυπουργό, ΥΠΕΚΑ και Βου-
λευτή του Νομού μας κ.Γιάννη Μανιά-
τη ο οποίος μου δήλωσε και εγγυήθη-
κε 
ότι «οποιαδήποτε οργανωτική δομή 
δεν θα υποβαθμίσει τις παρεχόμε-
νες  υπηρεσίες που προσφέρει το 
ΙΚΑ στους πολίτες της Ερμιονίδας» 
αυτά μου δήλωσε και σήμερα κατά 
την τηλεφωνική επικοινωνία που είχα 
μαζί του» αυτό όμως δεν αναιρεί  την 
διεκδίκηση από μέρους μας  να μην 
υποβαθμιστεί το υποκατάστημα  ΙΚΑ 
Κρανιδίου.
Έχετε την συμπαράσταση μας  και 
πιστεύω ότι το Δ.Σ με την ομόφωνη 
απόφασή του θα ενισχύσει τον αγώνα 
σας  και θα τεκμηριώσει  την ορθότη-
τα των επιχειρημάτων σας, τόσο  τα 
ιδιωτικοοικονομικά, κριτήρια για τη 
λειτουργία του τοπικού υποκαταστή-
ματος όσο και η δύσκολη  γεωγραφι-
κή  θέση της περιοχής μας ,η μεγάλη 
χ.λ.μ. απόσταση από την πρωτεύουσα 
του νομού ενισχύουν την νόμιμη διεκ-
δίκησή  μας :
Α. Να μην υποβαθμιστεί το υποκατά-
στημα ΙΚΑ –ΕΤΑΜ Κρανιδίου και να 
μετατραπεί σε γραφείο κοινωνικής 
ασφάλισης
Β. Να συνεχίσουν να προσφέρονται οι 
σύγχρονες υπηρεσίες στους πολίτες 

της Ερμιονίδας στον τομέα της κοι-

νωνικής ασφάλισης και της πρόνοι-

ας μέσω του Ιδρύματος Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΙΚΑ)».

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της 

μειοψηφίας Δημήτρης Σφυρής τόνισε: 

«Το προτεινόμενο διοικητικό μοντέλο 

δεν εξυπηρετεί ούτε κοινωνικά ούτε 

πολιτικά, τους πολίτες της Ερμιονίδας 

,σήμερα πρέπει να παλέψουμε για τα 

αυτονόητα ,την διατήρηση της υφι-

στάμενης λειτουργίας του Ι.Κ.Α  προς 

όφελος  όλης της Ερμιονίδας στην 

υπάρχουσα κοινωνική και οικονομική 

συγκυρία δεν έχω καμία εμπιστοσύνη 

στους Υπουργούς ούτε στους Βου-

λευτές του νομού μας, δεν δέχομαι τις 

διαβεβαιώσεις τους και τις εγγυήσεις 

τους. Πρέπει να παλέψουμε από κοι-

νού να μην υποβαθμιστεί το συγκε-

κριμένο υποκατάστημα, μια μετατρο-

πή σε γραφείο κοινωνικής ασφάλισης 

υποβαθμίζει συνολικά την Ερμιονίδα 

και στρέφεται εναντίον των πολιτών 

της. Συμφωνώ που ήρθε το θέμα στο 

Δ.Σ γιατί ο Δήμος μας μέσω του κορυ-

φαίου πολιτικού οργάνου πρέπει να 

έχει λόγο στην δικτύωση και τη δομή 

των υπηρεσιών  που υπάρχουν στην 

περιοχή μας».

4
Ομόφωνο ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου

Αντιδρούν στο Κρανίδι για το ΙΚΑ
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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

Πώς θα φέρει την 

ανάπτυξη ο ειδικός 

λογαριασμός;

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ η κυβέρνηση 

για την έγκριση του πακέτου βοήθειας 

των 130 δισεκατομμυρίων ευρώ, όμως δεν 

ισχύει το ίδιο για τον κόσμο. Δεν ισχύει 

το ίδιο για τους μισθωτούς και για τους 

συνταξιούχους. Δεν ισχύει το ίδιο για τους 

ανέργους. Ούτε φυσικά για τους επαγγελ-

ματίες, από την στιγμή που φαίνεται ότι 

δεν θα υπάρξει τελικά ρευστότητα στην 

αγορά.

Η ΑΓΩΝΙΑ του εμπορικού κόσμου που εί-

ναι έτοιμος να κάνει στάση 

πληρωμών, επειδή πλέον 

δεν μπορεί να ανταποκρι-

θεί ούτε στις στοιχειώδεις 

υποχρεώσεις, είναι καθημε-

ρινή και συνεχίζεται. Αυτό 

φαίνεται από τα σκυφτά 

κεφάλια πίσω από τις βιτρί-

νες, αλλά και από τις συζητήσεις που είναι 

μονότονες και μονοθεματικές σχετικά με 

το πώς θα ξεπεραστεί το πρόβλημα του 

καθενός. Με την έγκριση του νέου δανείου 

δεν έπαψε να υπάρχει η αγωνία του συντα-

ξιούχου που βλέπει τα λίγα ευρώ του να 

εξανεμίζονται και να μην βγαίνει ο μήνας. 

Δεν έπαψε να υπάρχει με την έγκριση του 

νέου δανείου και τα κυβερνητικά πανη-

γύρια που την συνόδεψαν ούτε η αγωνία 

του άνεργου που δεν βρίσκει δουλειά, 

ούτε βέβαια η αγωνία του υπαλλήλου που 

ξεροσταλιάζει για ένα τεταρτημόριο του 

μεροκάματου.

Ο ΔΡΟΜΟΣ προς την ανάπτυξη αργεί. Η 

πράγματι ιστορικής σημασίας για την ελ-

ληνική οικονομία συμφωνία με την έγκρι-

ση του νέου πακέτου βοήθειας, πρέπει 

να έχει και αναπτυξιακή κατεύθυνση για 

να καταφέρει να αποδώσει και εντός των 

συνόρων. Μόνο έτσι θα αφήσει κάποιες 

ακτίνες ελπίδας για να ανασάνει η οικονο-

μία και κατ΄ επέκταση ο κόσμος.

ΠΩΣ θα έρθει όμως η ανάπτυξη με την 

δέσμευση της βοήθειας προς την Ελλάδα 

στον ειδικό λογαριασμό; Πώς εξασφαλί-

ζεται η ανάπτυξη όταν δεν δίνεται ούτε 

ένα ευρώ  γι΄ αυτό τον σκοπό; Μήπως με 

αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζονται μόνο οι 

δανειστές και η χώρα μπαίνει ακόμα πιο 

βαθιά στην ύφεση και στην κρίση; Μήπως 

τελικά με η δεύτερη δανειακή σύμβαση 

απλά ανοίγει ο δρόμος για μια τρίτη, ώστε 

να γίνουμε αποικία των δανειστών μας, με 

όλη την σημασία του όρου; 
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Η Κρίση στα ΜΜΕ Όχι μόνο δεν τα άφησε αλάβωτα αλλά σιγά σιγά οδηγούνται και αυτά 

σε κρίση με αποτέλεσμα να υποχρεωθούν ή να μειώσουν το κόστος 

λειτουργίας τους ή να κλείσουν. Ειδικά στα ραδιόφωνα η κρίση είναι κάτι 

παραπάνω από αισθητή. Ο 101 μετακόμισε σε φτηνότερο χώρο, ενώ το 

ίδιο ετοιμάζεται να κάνει κι ο Αντ 1 Πελοποννήσου. Ορισμένοι το παλεύουν 

ακόμα, όπως τα παιδιά στον «ανατολικό». Μέχρι πότε όμως; Κουράγιο!

ΑΝ.



Επιστροφή Μπόλλα
Με μια λιτή ανακοίνωση ο Δη-
μοτικός Οργανισμός Αθλητι-
σμού Πολιτισμού Τουρισμού 
και Περιβάλλοντος Ναυπλίου 
ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στα 
καθήκοντα προέδρου ο Γιάννης 
Μπόλλας. 
Η τοποθέτηση του κου Μπόλα 
έγινε με απόφαση του δημοτι-
κού συμβουλίου.

Εμπλουτισμός για …περίσκεψη
Ξεκίνησε προχτές για την φετι-
νή περίοδο το έργο του τεχνη-
τού εμπλουτισμού υπόγειων 
υδροφόρων σχηματισμών Αρ-
γολικού πεδίου, στις περιοχές 
Πουλακίδα- Μάνεση, στην κοίτη 
του χειμάρρου Αμαριανού και 
εντός των επόμενων ημερών 
κατά μήκος της διώρυγας Ανα-
βάλου και στην περιοχή Ασίνης 
–Δρεπάνου. Η Περιφέρεια συνε-
χίζει με τους ίδιους ρυθμούς το 
έργο της Νομαρχίας αφήνοντας 
μεγάλες ποσότητες των νερών 
των χειμάρρων να χάνονται 
στην θάλασσα. Το φράγμα του 
ξεριά εγκαταλείφθηκε εδώ και 
20 χρόνια, ενώ θα μπορούσε να 
δώσει φυσικές και χωρίς κανέ-
να κόστος λύσεις στο θέμα του 
εμπλουτισμού.

ΑΝ.

Φωτιές η Ηφαίστου
Φωτιές άναψε στο τοπικό συμ-
βούλιο Άργους το θέμα της πλα-
τείας Ηφαίστου. Ο λόγος ήταν 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Εβδομαδιαία Εφημερίδα

Αρ. Σήματος: 159481
Δικαιούχος Σήματος: 

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

Μέλος Ε.Ι.Ε.Τ. 

Κωδ. Εντύπου: 4126
Αριθμός φύλλου: 702

Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 23.02.2012
Ιδιοκτησία: ΕΝΘΕSIS  Α. Γκάτζιος – 
Μ. Κ. Ντάνος – Μ. Πετρόπουλος Ο.Ε.

Εκδότης – Δ/ντής: 

Άκης Γκάτζιος 

Αρχισυντάκτης: 
Άκης Ντάνος

Συντάκτες: 
Άκης Γκάτζιος, Άκης Ντάνος

Σχεδιασμός: 
ΕΝΘΕSIS

Εκτύπωση: 

«ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ» ΚΙΑΤΟ
Διανομή:  ΕΛΤΑ, Πρακτορείο ΑΡΓΟΣ

ΕΔΡΑ: ΝAYΠΛΙΟ,  Βελλίνη 5 
Τηλ. 2752 0 22257 Fax. 2752 1 10728

κιν. 697 6511108, 693 7577471
anagnostispe@hotmail.com 

www.anagnostispe.blogspot.com

Τιμή: 0,70 ευρώ

Συνδρομές (με ΦΠΑ): Ετήσια ιδιωτών 
35,00 ευρώ Ετήσια Οργανισμών,  ΟΤΑ, 

ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ 300,00 ευρώ.
Ετήσια Τραπεζών, φορέων επιχειρήσε-

ων: 150,00 ευρώ

Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύ-
ονται στον «Αναγνώστη Πελοποννή-
σου» δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις 
απόψεις της εφημερίδας. Απαγορεύε-
ται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή 

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

Tαυτότητα

η χρήση της πλατείας και των 
παρακείμενων επιχειρήσεων. 
Η πλειοψηφία εισηγήθηκε και 
εδώ συγκεκριμένες χρήσεις για 
να έρθει η αντίκρουση από τον 
κ. Κονομάρα, ότι είναι λάθος να 
παρέμβουμε στο μαγαζί του 
άλλου και να του πούμε ότι δεν 
θα το νοικιάσεις για εμπορικό 
αλλά για καφετέρια. Δίκιο είχε 
ο σύμβουλος αφού ούτε στο 
πρώην ανατολικό μπλοκ δεν θα 
έκαναν ένα τόσο σοβαρό λάθος 

επιβολής χρήσεων. Εξ άλλου 
δεν μπορεί να γεμίσει το Άργος 
φαγάδικα και τσιπουράδικα σε 
μια περίοδο μάλιστα που και 
το νερό θα το πίνουμε σε λίγο 
με το δελτίο, όπως και τον αέρα 
προς αναπνοή.

ΟΦ.

Θέμα ηγεσίας
Διαφωνίες της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης στο δήμο 
Άργους - Μυκηνών για την 

ελεγχόμενη στάθμευση. 
Ο  Γιώργος Αναγνώστου ζήτησε 
να προβλεφθούν περισσότερες 
θέσεις στάθμευσης για τους μό-

νιμους κατοίκους γιατί με τον 

προβλεπόμενο μικρό σήμερα 

αριθμό τους θα υπάρξει σημα-

ντικό πρόβλημα για τους κατοί-

κους, ενώ ο Κώστας Γκαργκά-

σουλας ζήτησε να εφαρμοστεί 

ενιαίο τιμολόγιο «1 ευρώ» για 

όλες τις θέσεις στάθμευσης και 

όχι το προβλεπόμενο τιμολόγιο 

των «2 ευρώ» για το κέντρο της 

πόλης. Μπορεί οι προτάσεις και 

των δύο να έπεσαν στο κενό 

όμως το πρόβλημα για το ποιος 

θα ηγείται της μειοψηφίας πα-

ραμένει άλυτο, όσο μάλιστα ο 

Γιώργος Αναγνώστου δεν διευ-

κρινίζει αν τελικά μεταπηδήσει 

στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο ή 

αν θα παραμείνει στα δημοτικά.

ΟΦ.

Μπήκε στο πλύσιμο

Παραμίκρυνε τελικά το γραφείο 

συνεδριάσεων του Δήμου Άρ-

γους –Μυκηνών. Κόψε από δω, 

κόψε από εκεί τελικά έμεινε ένα 

οβάλ γραφείο για τις συνεδρι-

άσεις του τοπικού, εκτός κι αν 

είναι συμβολικό, όπως το οβάλ 

γραφείο στον λευκό οίκο. Λέτε 

να αποκτήσει και το αργείτικο 

τόση δημοσιότητα; Γιατί όχι, τι 

παραπάνω έχουν οι αμερικανοί 

από μας; 

ΟΦ.

Καίει το νερό
Στην εύκολη και χρηματοβόρα λύση της μεταφοράς του Αναβάλου 

στην Ερμιονίδα και στην αφαλάτωση φαίνεται να οδηγούνται 

αγαστά Περιφέρεια και δήμοι. Τα φράγματα και οι πεζούλες, ο 

έλεγχος της ρύπανσης του υπόγειου υδροφορέα φαίνεται τους 

απασχολούν μόνο προεκλογικά προκειμένου να δείξουν οικολογικά 

ευαίσθητοι. Πόσο θα στοιχίσει άραγε η μεταφορά του νερού ανά 

κυβικό στον αγρότη στην Ερμιονίδα το είπατε ή περιμένετε να το 

δει ο ίδιος στον πρώτο λογαριασμό;

ΟΦ.



Το τελευταίο διάστημα εξαι-
τίας των έντονων βροχο-
πτώσεων παρουσιάστηκε 
σοβαρό πρόβλημα στην πε-
ζοπορική διαδρομή – μονο-
πάτι από Αρβανιτιά – Καρα-
θώνα. 
Πιο συγκεκριμένα στην θέση 
(Νεράκι) παρατηρείτε το φαι-
νόμενο της πτώσης βράχων 
και της διάβρωσης του δρό-
μου-χωματόδρομου (υπο-
χώρηση του εδάφους στην 
θάλασσα) με αποτέλεσμα να 
γίνεται επικίνδυνη η διαδρο-
μή για τους διερχόμενους. 
Για τους παραπάνω λόγους 
από το Γραφείο Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου Ναυ-
πλιέων εκδόθηκε ανακοίνωση με το οποίο πα-
ρακαλούνται οι δημότες και επισκέπτες να μην 
διέρχονται από το αναφερόμενο σημείο μέχρι 
οι αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν σε 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα να καταστεί και πάλι ασφαλής η δι-
αδρομή για τους διερχόμενους.
Θα πρέπει να τονιστεί πως το πρόβλημα με τις 
κατολισθήσεις είχε αναφερθεί σε ανύποπτο 

χρόνο από την εφημερίδα «αναγνώστης» χω-
ρίς ωστόσο οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου 
Ναυπλιέων να δώσουν την πρέπουσα σημα-
σία. Μάλιστα είχε υποδειχτεί και η περιοχή λίγο 
πιο κάτω απ το νεράκι, όπου και εκεί τα βράχια 
έχουν «φουσκώσει» από πέρσι. Ελπίζουμε πά-
ντως αυτή την φορά να επέμβουν οι υπηρεσίες 
του Δήμου με μεγαλύτερη ταχύτητα για να μην 
έχουμε επανάληψη των όσων συνέβησαν μετά 
τις κατολισθήσεις στον Φάρο.

Ο ραγιάς 
και το καμτσίκι
ΑΝΕΚΑΘΕΝ με εκνεύριζε αφάνταστα η φράση 

πως ο Έλληνας χρειάζεται βούρδουλα για να 

αποδώσει. Κατάλοιπο της ρωμαιοκρατίας ή 

τους τουρκοκρατίας σκεπτόμουν και το εξη-

γούσα πως ο υπόδουλος Έλληνες ηρνείτο να 

δουλέψει για το κατακτητή και το9 έκανε μόνο 

μετά από βουρδουλιές.

ΤΟΛΕΓΑΝ οι παλιοί δάσκαλοι και με εκνεύριζε 

τόσο που πολύ θάθελα νάχα σηκώσει το χέρι 

μου και να τους είχα δώσει μία στα μούτρα. Αι-

σθανόμουν την υποβάθμιση ενός ελεύθερου 

ανθρώπου σε σκλάβο. Τόλεγαν 

και οι αγράμματοι αγωγιάτες 

και πίστευαν πως έλεγαν κάτι 

σπουδαίο. Έτσι είχαν μάθει απ 

το καμτσίκι του Τσιφλικά και του 

Κοτζαμπάση και δικαιολογούσαν 

την φοβία τους να αντιδράσουν.

ΤΟΛΕΝΕ μ` άλλα λόγια και οι 

πολιτικοί μας σήμερα και ο σκλάβος ψηφοφό-

ρος γνέφει θετικά με το κεφάλι, όπως ο ραγιάς 

στις εντολές του αφέντη του. Τι κι αν λέγεται 

μνημόνιο, τι κι αν λεγόταν καμτσίκι, η ίδια 

υποταγή είναι, όπως του σκύλου που όσο τον 

μαλώνεις τόσο πιο πιστός σου γίνεται. Σπάνια 

ένας σκύλος δαγκώνει το χέρι του αφέντη του 

και αυτό το ξέρουν καλά αυτοί που ασκούν 

εξουσία.

ΣΕ ΚΑΝΟΥΝ να πανηγυρίζεις για το ξεροκό-

καλο που σου πέταξαν φοβούμενος μην σου 

το πάρουν κι αυτό και ψοφήσεις. Ανόητε! Αν 

ψοφήσεις εσύ, εγώ, όλοι αυτοί που τους υπη-

ρετούμε και καρπώνονται αιώνες τώρα την 

υπεραξία της εργασίας μας, ποιον θα βρουν 

να εκμεταλλεύονται και πως θα συσσωρεύουν 

τα πλούτη τους αν εμείς δεν τα παράγουμε;

ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ Ραγιά, δεν θα σε αφήσουν να 

πεθάνεις, να αισθανθείς κατώτερος θέλουν, 

στα τέσσερα, για να σου φαίνονται γίγαντες οι 

νάνοι. Και εσύ έτρεξες να τους προϋπαντήσεις 

νομίζοντας πως θα διατηρήσεις την θεσούλα 

σου πιο κοντά στον Κύρη σου αντί νάσαι συ 

Κύριος της ζωής σου. 

ΣΟΥ `ταξαν καθρεφτάκια αντι για διαμάντια 

και βολεύτηκες σε αυτά γιατί πολυδιασπού-

σαν την ασχήμια σου και δεν είχες ολοκληρω-

μένη εικόνα για το πρόσωπό σου. Σε βολεύει 

έτσι, να μην έχεις ξεκάθαρο πρόσωπο, να μην 

διεκδικείς και να καρπώνεσαι τις επιτυχίες των 

άλλων. Πόσο πιο σιχαμερός είσαι, ακόμα κι 

τους αρουραίους των λιμανιών. Αυτοί του-

λάχιστον ξεβρομίζουν την σαπίλα που εσύ 

παράγεις.

Vita Civilis

του Άκη 

Nτάνου
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Να προστατευτεί το σπίτι του Καρούζου

Έβρεξε βράχια στο νεράκι

Μια διαφορετική προσέγγιση 
για το σπίτι του Ν Καρούζου 
και την χρήση του προσπαθεί 
να κάνει ο πρώην επικεφαλής 
της «Άλλης Πρότασης» Μπά-
μπης Αντωνιάδης. Σύμφωνα 
με τον πρώην δημοτικό σύμ-
βουλο «σήμερα το σπίτι που 
γεννήθηκε και μεγάλωσε ο 
ποιητής Νίκος Καρούζος είναι 
σε άθλια κατάσταση. Φιλοξέ-
νει καθημερινά άστεγους κάτω 
από τραγικές συνθήκες. Πριν 
από πολλά χρόνια η δημοτική 
αρχή  είχε πάρει μια απόφαση 
για αναγκαστική απαλλοτρί-

ωση του κτηρίου. Με την ση-
μερινή οικονομική συγκυρία, 
μάλλον η πρόταση δεν είναι 
εφικτή.  Θα μπορούσε όμως 
εναλλακτικά ο δήμος Ναυπλιέ-
ων να νοικιάσει του κτήριο από 
τους κληρονόμους και να στε-
γάσει πολιτιστικές δραστηριό-
τητες της πόλης. Με τον τρόπο 
αυτό δεν θα αφήσει στην  τύχη 
του ένα κτήριο που έχει άμεση 
αναφορά σε  έναν από τους 
ποιο σημαντικούς Έλληνες ποι-
ητές.
Είναι ντροπή για όλους μας 
αυτή η τραγική εικόνα. Μπο-

ρούμε να κάνουμε κάτι. Σαν 
πρώτο βήμα η υπηρεσία του 
δήμου «βοήθεια στο σπίτι» ας 
εξετάσει τρόπους προσωρινής 
στέγασης των ανθρώπων που 
βρίσκουν στέγη στο κτήριο. 
Γηροκομείο ή το οικοτροφείο 
στην Αγ. Ευαγγελίστρια  είναι 
μια λύση».
Βέβαια στους δύσκολους και-
ρούς που διαβιούμε θα είναι 
οικονομικά επώδυνο για τον 
δήμο ένα ακόμα ενοίκιο, όμως 
Καρούζους, Τερζάκιδες κλπ 
δεν μπορείς να τους προσμε-
τράς σε χρήμα.
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9
Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου παραχώρησε στον δήμο τις εκτ΄σεις του παλιού και νέου σταθμού

Ιδιοκτήτης του Σιδηροδρομικού Σταθμού 

το Ναύπλιο
Στον δήμο Ναυπλίου και χωρίς 
αντάλλαγμα παραχωρούνται 
δύο ακίνητα ιδιοκτησίας του Ελ-
ληνικού Οργανισμού Τουρισμού 
(ΕΟΤ), τη διοίκηση, διαχείριση 
και εκμετάλλευση των οποίων 
ασκεί η Εταιρεία Ακινήτων Δη-
μοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.) μετά την 
ψήφιση του νόμου του υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Τουρισμού 
περί «Αντιμετώπιση της βίας στα 
γήπεδα, του ντόπινγκ, των συ-
νεννοημένων αγώνων και λοι-
πές διατάξεις» στις 15 Φεβρου-
αρίου 2012. 
Πρόκειται για τον Παλιό Σιδη-
ροδρομικό Σταθμό εμβαδού 
19.790 τετραγωνικών μέτρων 
και τον Νέο Σιδηροδρομικό 
Σταθμό εμβαδού 5.355 τετρα-
γωνικών μέτρων, εκτάσεις οι 
οποίες ουσιαστικά ανήκαν στην 
πόλη τόσα χρόνια απλά δεν είχε 
ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό 
τους καθεστώς.
Η αρχική πρόβλεψη του νομο-
σχεδίου του υπουργείου Πολι-
τισμού και Τουρισμού για πα-
ραχώρηση των ακινήτων στις 
Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις 
ανατράπηκε μετά από παρέμ-
βαση της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), η οποία 
με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου στις 11 Ιανουαρίου 
2012, διαφώνησε ομόφωνα με 

τη μεταβίβαση της κυριότητας, 
της διοίκησης και της διαχεί-
ρισης όλων των ακινήτων της 
Ε.Τ.Α. Α.Ε. στις Περιφερειακές 
Αυτοδιοικήσεις, δεδομένου ότι 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομο-
θεσία και ιδιαίτερα του Δημοτι-
κού Κώδικα και του ν. 3852/2010 
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», η κυριότητα, 
διαχείριση και εκμετάλλευση 
των ακινήτων αυτών θα πρέπει 
να αποτελεί αρμοδιότητα της 
πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, με βάση την αρχή 
της εγγύτητας. Ως εκ τούτου 
πρότεινε τη μεταβίβασή τους 
στους δήμους. Πρόταση την 
οποία κατέθεσε στην ηγεσία του 
υπουργείου Πολιτισμού και Του-
ρισμού και τελικά συμπεριλή-
φθηκε στον ψηφισθέντα νόμο.   
Σύμφωνα λοιπόν με το ψηφι-
σθέν άρθρο 38,  «Από την έναρ-
ξη της ισχύος του παρόντος νό-
μου η κυριότητα των ακινήτων, 
που αναφέρονται και περιγρά-
φονται στον παρακάτω πίνακα 
και στα παρακάτω τοπογραφικά 
διαγράμματα, τα οποία σε φω-
τοσμίκρυνση δημοσιεύονται με 
τον παρόντα νόμο, ιδιοκτησίας 
του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) των οποίων 
τη διοίκηση, διαχείριση και εκ-
μετάλλευση ασκεί η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» 

(ΕΤΑΔ Α.Ε.) πρώην 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥ-
ΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 
Α.Ε.» (ΕΤΑ Α.Ε.), 
παραχωρείται χω-
ρίς αντάλλαγμα 
στους αναφερό-
μενους παρακάτω 
Δ ή μ ο υ ς - α π ο δ έ -
κτες αντίστοιχα, 
οι οποίοι, από τη 
δημοσίευση του 
παρόντος νόμου, 
υποκαθίσ ταν ται 
αυτοδικαίως στην 
θέση του «ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣ-
ΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
(ΕΟΤ) και της 
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) 
πρώην «ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 
Α.Ε.» (ΕΤΑ Α.Ε.) αντίστοιχα». 
Στο εδάφιο (2), του άρθρου 
(38) του συγκεκριμένου νόμου, 
αναφέρεται ρητά ότι:   «Για τα 
ακίνητα ιδιοκτησίας του ΕΟΤ και 
διοίκησης διαχείρισης και εκμε-
τάλλευσης της ΕΤΑΔ Α.Ε. πρώην 
ΕΤΑ Α.Ε. που μεταβιβάζονται 
κατά κυριότητα στους ως άνω 
Δήμους, μεταγράφονται στα 
οικεία Βιβλία Μεταγραφών των 
αρμοδίων Υποθηκοφυλακείων 

ή Κτηματολογικών γραφείων, τα 
σχετικά αποσπάσματα αποφά-
σεων του Διοικητικού Συμβου-
λίου της ΕΤΑΔ Α.Ε., ενεργούσας 
στην προκειμένη περίπτωση ως 
εντολοδόχου του ΕΟΤ, τα οποία 
αποτελούν τον μεταγραπτέο 
τίτλο και συνοδεύονται από 
σχετική περίληψη μεταγραφής 
των εν λόγω ακινήτων. Η μεταβί-
βαση των παραπάνω ακινήτων 
στους αναφερόμενους παραπά-
νω φορείς και η μεταγραφή των 
σχετικών αποσπασμάτων των 

αποφάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΕΤΑΔ Α.Ε. στα 

Βιβλία Μεταγραφών των αρμο-

δίων Υποθηκοφυλακείων ή Κτη-

ματολογικών γραφείων, ως και 

κάθε πράξη εκκαθάρισης, απαλ-

λάσσονται από κάθε φόρο με-

ταβίβασης ακινήτου, τέλος χαρ-

τοσήμου ή άλλο φόρο ή τέλος ή 

δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοί-

κησης, Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά υπέρ 

οποιουδήποτε τρίτου».

Αρχίζουν να πέφτουν κλήσεις για παραβάσεις στάθμευσης στο Άργος

Κάρτες μπλε για μονίμους
Από Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου στο Δημο-
τικό Κατάστημα Άργους του Δήμου Άρ-
γους – Μυκηνών  (ισόγειο- Γραφείο Πρω-
τοκόλλου) ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων 
πολιτών  για όσους μόνιμους κατοίκους 
της  πόλης του Άργους, διαμένουν σε 
περιοχή ελεγχόμενης στάθμευσης και 
επιθυμούν να προμηθευτούν Μπλε Κάρ-
τα  μονίμου κατοίκου για την ελεύθερη   
στάθμευσή τους, στις θέσεις οι οποίες 
έχουν διαγραμμιστεί με μπλε σήμανση.  
Επισημαίνεται  ότι σύμφωνα με σχε-
τική απόφαση Δημοτικού Συμβου-
λίου, κάθε κατοικία δικαιούται  μόνο 
μία κάρτα   ελεύθερης στάθμευσης. 
Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής :  
1)Αίτηση προς το Δήμο (το 
έντυπο βρίσκεται και στο Γρα-
φείο Πρωτοκόλλου του   Δήμου) 
2)Αντίγραφο Ε1 του τελευταί-
ου οικονομικού έτους   με σφρα-
γίδα παραλαβής   από Εφορία.    

α) Σε περίπτωση που έχει σταλεί ταχυ-
δρομικώς: Ε1 + ταχυδρομική απόδειξη. 
β) Σε περίπτωση που έχει σταλεί 
μέσω e-mail: Ε1από τοsite  του  TAXIS. 
γ) Σε περίπτωση πρόσφατης μετακό-
μισης : αντί Ε1 του τρέχοντος έτους 
, μεταβολή στοιχείων από τη Δ.Ο.Υ. 
δ) Σε περίπτωση φιλοξενίας τέκνων: 
Ε1 των γονέων του τελευταίου οικονο-
μικού έτους. (Για να γίνει δεκτό πρέπει 
να ισχύουν τα ανωτέρω της παρ. 2). 
3)Άδεια κυκλοφορί-
ας   στο όνομα του δικαιούχου. 
Σε περίπτωση που η άδεια κυκλο-
φορίας είναι σε άλλο όνομα   θα 
χρειαστεί μια υπεύθυνη δήλωση 
παραχώρησης χρήσης του συγκε-
κριμένου οχήματος με το γνήσιο της 
υπογραφής από τον κάτοχό του. 
4)Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής 
των όρων που θέτει ο Δήμος (το 
έντυπο βρίσκεται και στο   Γρα-

φείο Πρωτοκόλλου   του   Δήμου).  

Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών δύναται να 

ζητήσει οποιαδήποτε άλλο στοιχείο κρι-

θεί απαραίτητο. Ήδη από την περασμέ-

νη Δευτέρα η δημοτική αστυνομία του 

Άργους προειδοποιεί και ενημερώνει 

τους παραβάτες, ενώ είναι πλέον θέμα 

χρόνου να πέσουν κι οι πρώτες κλήσεις. 

Το πρόβλημα όμως είναι η μεταφορά 

των ΙΧ από κεντρικά σημεία του Άργους 

σε παρόδους με αποτέλεσμα να μειώ-

νονται οι χώροι παρκαρίσματος και σε 

γειτονιές πέριξ του κέντρου όπου δεν 

υπήρχε μέχρι σήμερα πρόβλημα. Ήδη 

κάτοικοι πλησίον του κέντρου και της 

λαϊκής αγοράς ετοιμάζονται να ζητή-

σουν την σηματοδότηση ελεύθερων θέ-

σεων για τα ΙΧ τους, όπως συμβαίνει και 

στην παλαιά πόλη του Ναυπλίου, όπου 

μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι μπορούν να 

παρκάρουν.
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Εικόνες τις κρίσης 5. 
Πιστοσύνη ή πίστωση.
-Πατέρα φτιάξε ένα καφέ και έρχομαι κάτω. 
Ο Θανάσης σχεδόν κάθε Δευτέρα έπινε τον δεύτερο καφέ της ημέρας στο σπίτι 
των γονιών του. Έμεναν πάνω κάτω, αλλά πολλές φορές βρίσκονταν μόνο για αυτόν 
τον καφέ στο γύρισμα της εβδομάδας.  Είναι σημεία των εποχών μας να έχουμε τις 
μέγιστες δυνατότητες οι άνθρωποι για επικοινωνία,  για μεταφορά μηνυμάτων  και η 
άμεση ανθρώπινη επικοινωνία να έχει σχεδόν χαθεί. 
Ο αχνιστός καφές τον περίμενε πάνω στο συρόμενο τραπέζι, το σκαμπό του στην θέση 
του, η μάνα να ετοιμάζει τα ζυμωτάρια ( χειροποίητες πίτες με τυρί) και ο πατέρας 
καθισμένος στην πολυθρόνα του. Από την ανοιχτή τηλεόραση έπαιρνε την πρώτη 
καθημερινή δόση τηλεοπτικού τρόμου. Ακολουθούν και τα δελτία ειδήσεων την δομή 
ιατρικής συνταγής , πρωί μεσημέρι βράδυ. Και αν κανένας ξεχαστεί υπάρχουν δελτία 
σε επανάληψη για τις μεταμεσονύχτιες ώρες. 
-Να μην δείτε παιδάκι μου αυτά που ζήσαμε και είδαμε εμείς στην κατοχή . 
-Λες μάνα οι γερμανοί να ξανάρχονται; 
-Δεν ξανάρχονται ήρθαν, αλλά κάνουμε ότι δεν το καταλαβαίνουμε. 
-Πάνε εκείνα δεν ξαναγίνονται , μπόρα είναι θα περάσει (είπε ο πατέρας του ο Νίκος) .
Ο κυρ Νίκος είχε περάσει πολλές και δυνατές μπόρες στην ζωή του αλλά κατόρθωσε 
και επιβίωσε, αυτό το συνεχές και διαρκές πέρασμα από καταιγίδες σε αυτόν ενίσχυσε 
την αισιοδοξία στην γυναίκα του Μαρία την αγωνία. 
-Είναι έτοιμα τα ζυμωτάρια; 
-Κάτσε μέχρι να πιείς τον καφέ σου θα σου έχω έτοιμο ένα. Και να ήξερες τι θυμήθηκα  
τώρα;(Γέμιζε ένα ζυμωτάρι με τυρί, μιλούσε και 
το βλέμμα της ακίνητο σε κάποια εικόνα από το 
παρελθόν.) Μεγάλη η πείνα στην κατοχή, ήμασταν 
τυχεροί αν είχαμε ένα καρβέλι ψωμί έστω και από 
καλαμποκάλευρο. Ξέρεις τι κάναμε για να νομίζουμε 
ότι δεν τρώμε μόνο ψωμί; Χωρίζαμε την κόρα από την 
ψίχα του ψωμιού και τα κρατάγαμε το ένα κομμάτι 
στο ένα χέρι και το άλλο στο άλλο. Μια μπουκιά ψίχα 
που την είχαμε για ψωμί και ένα κομμάτι κόρα που 
το μυαλό μας το είχαμε για τυρί. Έτσι νομίζοντας 
χορταίναμε. 
-Φαίνεται ότι εκείνη την εποχή εσείς ανακαλύψατε 
τον κατά φαντασία χορτασμένο για να επιβιώσετε….
-Πάρε το ζυμωτάρι σου και μην κοροϊδεύεις τέτοιες 
καταστάσεις.
-Στην δουλεία σου τι γίνεται ; (Ρώτησε ο κυρ Νίκος.) 
-Δυσκολεύεται ο κόσμος αλλά πιο πολύ είναι η 
ψυχολογική πίεση που δέχεται. 
Εκείνη την στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο του 
Θανάση. Δεν πρόλαβε να πάρει την πρώτη μπουκιά 
από το ζυμωτάρι. Απάντησε με μια έκφραση παιδικής 
δυσαρέσκειας στο πρόσωπο του, κοιτώντας την 
αδάγκωτη πίτα. 
-Παρακαλώ;
-Είστε ο κύριος Θάνος Τάδε. 
-Μάλιστα, ο ίδιος. 
-Καλημέρα κύριε Θάνο σας τηλεφωνώ από την Εθνοσωτήριο Τράπεζα , είστε κάτοχος 
της κάρτας Βίζα Μίζα; 
-Δεν θυμάμαι και δεν μπορώ να το ελέγξω αυτή την στιγμή, εσείς δεν μπορείτε να το 
βρείτε από το ηλεκτρονικό σας αρχείο;  ( Οι σιελογόνοι του αδένες είχαν διεγερθεί από 
το μυρωδάτο ζυμωτάρι, του έριχνε κλεφτές ματιές και προσπαθούσε να κλείσει όσο το 
δυνατόν γρηγορότερα το τηλέφωνο) 
-Ναι είστε κάτοχος τη Βιζα – Μίζα.
-Ξέρετε δεν έχω πολύ χρόνο στην διάθεση μου, ( η μάνα του έβγαζε και δεύτερη πίτα  
από το τηγάνι και οι μυρωδιές του είχαν κηρύξει εγκεφαλικό πόλεμο), για ένα πράγμα 
είμαι σίγουρος ότι δεν  έχω καμία οφειλή σε καμία πιστωτική κάρτα.( Η μάνα του 
αναστέναξε με ανακούφιση.)  Βρίσκετε να σας χρωστάω τίποτα; 
-Όχι δεν χρωστάτε τίποτα αλλά πήρα να σας ενημερώσω ότι η τράπεζα θα διακόψει 
την συνεργασία μαζί σας για την συγκεκριμένη κάρτα; 
-Για ποιο λόγο θα το κάνει αυτό ; ( Στα μάτια του άρχισε να ζωγραφίζεται θυμός , οι 
σιελογόνοι αδένες έπαψαν να του υπενθυμίζουν το γευστικό μεζεδάκι. Φαίνεται ότι τα 
εγκεφαλικά κέντρα του θυμού είναι ισχυρότερα αυτών της γεύσης.)
-Η τράπεζα θα αναγκαστεί να διακόψει την συνεργασία μαζί σας γιατί εδώ και πολύ 
καιρό δεν έχετε κάνει καμία αγορά με την συγκεκριμένη κάρτα.
-Τι πράγμα; ( Πετάγεται απάνω , κουνιέται το συρόμενο τραπεζάκι, χύνεται καφές πάνω 
στο αφάγωτο ζυμωτάρι.) 
-Επειδή εδώ και πολύ καιρό δεν έχετε κάνει αγορές με την κάρτα σας η τράπεζα θα την 
ακυρώσει. 

-Δεν είστε καλά μου φαίνεται, για την πιστωτική κάρτα εσείς 
με καλέσατε από κάποιο τμήμα της τράπεζας για να μου την 
προσφέρεται. Μάλιστα μου κάνατε τον  πρώτο χρόνο δώρο  την 
συνδρομή και από τότε εγώ πληρώνω κάθε χρόνο την συνδρομή 
μου. 
-Μα δεν είναι το θέμα η συνδρομή σας αλλά το γεγονός ότι δεν 
κάνετε αγορές!!! 
- Με συγχωρείτε κυρία μου αλλά λέει πουθενά η κάρτα ότι είναι 
υποχρεωτικό να κάνω αγορές . Πληρώνω την συνδρομή μου και 
θα την χρησιμοποιήσω όποτε εγώ θέλω και αν θέλω. Δηλαδή σε λίγο θα με καλέσει 
ο ΟΤΕ και θα μου πει δεν κάνω μεγάλο αριθμό κλήσεων από το δίκτυο του και θα 
μου κόψει την παροχή ή η ΔΕΗ αν δεν καταναλώνω τις κιλοβατώρες που θέλει θα μου 
κόβει το ρεύμα. 
-Κύριε δεν γνωρίζω για άλλες υπηρεσίες εγώ μόνο για την τράπεζα γνωρίζω και οφείλω 
να σας ενημερώσω!!! 
-Τολμήστε να κάνετε το παραμικρό και θα σας πάω στον Συνήγορο του Πολίτη. 
Έκλεισε θυμωμένος το τηλέφωνο και τότε αντιλήφθηκε ότι είχε καταστρέψει το 
ζυμωτάρι του .
-Να πάρει με τις τράπεζες τους…
-Χρωστάς πουθενά παιδάκι μου ; (Ρώτησε ο κυρ Νίκος.)
-Όχι αλλά αυτοί θέλουν να χρωστάω. Ξέρεις τι είναι οι πιστωτικές κάρτες , είναι ο  
πλαστικός δράκουλας. Κάθε δράκουλας θέλει  απαραίτητα το αίμα για να επιβιώσει και 
το δικό τους αίμα είναι το χρέος και αυτοί θέλουν κατανάλωση για την κατανάλωση  
για να χρωστάμε. Όταν έβγαλα με πολύ δυσκολία την πρώτη μου πιστωτική κάρτα 
αρχές του 90 μόνο πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων δεν μου ζητήσανε.
-Γιατί δεν δίνανε σε κομμουνιστές κάρτες; (!!!) ( Είπε με ένα γλυκό ειρωνικό ύφος ο 

πατέρας του, ενώ με διακριτικό τρόπο τράβηξε το ζυμωτάρι 
και το τύλιξε με μια χαρτοπετσέτα για να απορροφήσει τα 
υγρά του καφέ.)

-Πατέρα δεν είναι για αστεία, φταίμε και εμείς αλλά 
φταίνε και αυτοί με την ευκολία με την οποία έδιναν το 
πλαστικό χρήμα. Από το 2000 και μετά σε παρακάλαγαν 
να πάρεις πιστωτική κάρτα. Και εντάξει τις έδωσαν , που 
ακούστηκε να σου ζητάνε να καταναλώνεις  για να έχεις 
το δικαίωμα κατοχής πιστωτικής κάρτας ενώ πληρώνεις 
ετήσια συνδρομή. Και τις κάρτες εγώ τις έχω για μια ώρα 
ανάγκης . 
-Εσείς οι νέοι Θανάση έχετε τις πιστωτικές γιατί δεν έχετε 
φίλους ; 
-Μα τι σχέση έχει το ένα με το άλλο; 
-Ξέρεις πόσες δυσκολίες πέρασα για να σας μεγαλώσω , 
δεν ξέρεις , ή νομίζεις  ότι το μαγαζί είχε πάντα δουλειά. 
Τύχαινε να μην έχω δουλειά και να μου τύχαινε και καμιά 
στραβή ε δεν πήγα σε καμιά τράπεζα για κάρτες και τέτοια. 
Είχα τα μούτρα και ζητούσα από πέντε καλούς φίλους και  
ααα- τοκα. Και εκείνοι όταν ήταν σε δύσκολή θέση το ίδιο 
έκαναν και ο λόγος μας συμβόλαιο. Εμείς είχαμε πιστοσύνη 

ο ένας στον άλλο. Εσείς βολευτήκατε με την πρόσκαιρη πίστωση  την οποία στο τέλος 
κάποτε θα την πληρώνατε. 
Ο Θανάσης είχε τώρα πάρει το ίδιο βλέμμα με την μάνα του, όταν αναπολούσε τις εικόνες 
της γερμανικής κατοχής. Είχε απόλυτο δίκιο ο πατέρας του, όταν άρχισε να πιθηκίζει 
δυτικότροπα το νεοελληνικό κράτος χάθηκε η πιστοσύνη και η κοινότητα των Ελλήνων. 
Ιδιαίτερα μετά την μεταπολίτευση με την καταναλωτική επίθεση μικροαστικοποίησης 
των πάντων, ο καθένας ποσοτικοποίησε την ζωή του, αποξενώθηκε από τις ρίζες 
του, έχασε το ιστορικό του σώμα, την ταξική του συνείδηση.  Αναζητώντας όλο και 
περισσότερα καταναλωτικά αγαθά για να κρύψουμε  τα ουσιαστικά κενά η ζωή μας 
μπήξε στις λεωφόρους του δήθεν και του στυλ ζωής. Καταναλώναμε για να ζήσουμε,  
ζούσαμε για να καταναλώνουμε. Τώρα με το ΔΝΤ και όλα τα άλλα οικονομικά μέτρα 
απλά τέλειωσε η πίστωση και τρομοκρατημένοι ανακαλύψαμε ότι δεν έχουμε 
πιστοσύνη ο ένας στον άλλο. Είναι μεγάλο το κενό της πιστοσύνης και δεν έχουμε 
άλλη πίστωση να το καλύψουμε με χρεωμένα ψευτοστολίδια. Τον επανέφερε στην 
πραγματικότητα η έντονη φωνή της μάνας του. 
-Τι κάνεις εκεί καημένε; Δεν σου είπε ο γιατρός να προσέχεις.
-Και με λίγο  καφέ από πάνω είναι τέλεια τα  ζυμωτάρια σου. (Ο κυρ Νίκος είχε πάρει 
ήδη μια μεγάλη μπουκιά από την πίτα που βούτηξε με διακριτικό τρόπο .)
Ο Θανάσης χαλάρωσε έβαλε τα γέλια με την σκανταλιά του πατέρα του. Η κυρά Μαρία 
του σέρβιρε την επόμενη και κοίταξε δήθεν θυμωμένα τον κυρ Νίκο.
-Τέτοια κάνεις και τώρα στα γεράματα θα χάσω την πιστοσύνη μου σε σένα!!!
*Η ιστορία έχει φανταστικά στοιχεία , αλλά την πυροδότησες τηλεφώνημα από 
τραπεζική υπηρεσία. Με ενημέρωσαν ότι θα διακόψουν την πιστωτική κάρτα στην 
οποία δεν χρωστώ αλλά πληρώνω συνδρομή γιατί δεν έχω κάνει αγορές για κάποιο 
διάστημα.
**Η λέξη πιστοσύνη υπάρχει και είναι ελληνικότατη σελ 191 τόμος 9 λεξικό Πάπυρος.
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Του Γιάννη 

Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογί-
ας στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών

Εύκολα λόγια (πολιτικών) Στις 

δύσκολες εποχές (πολιτών)
 

Οι κούφιοι άνθρωποι είναι εδώ 

δραστήριοι ενεργητικοί 

βλέπουν τον κόσμο 

αποστασιοποιημένα  

Νάντια Βαλαβάνη, Οι κούφιοι άνθρωποι

Περιορίζουμε υπερ-βολικά το πεδίο των ηθικά 

αδιάφορων πράξεων και παραλείψεων και αρ-

νούμαστε να (απο) δεχτούμε ότι 

τα όρια της ελευθερίας μας τίθε-

νται από την κοινωνία των αξιών 

κι όχι από το Χρηματιστήριο των 

αξιόγραφων.

Θέλουν να μας εντάξουν σε μια 

ψυχολογία δούλων ή κλώνων για 

ν’ απεμπολήσουμε το δικαίωμα 

στον έλεγχο και στον καταλογι-

σμό ευθυνών.

Το Δίκιο πρέπει ν’ αποκαθιστά τα πράγματα, όχι 

στην άνιση φυσική τάξη ούτε στην άδικη οικονο-

μική τάξη, αλλά στο επίπεδο της ισοελευθερίας.

Ποιοι, όμως, και γιατί προκάλεσαν την αταξία; 

Κι εμείς γιατί αυτό – και αλληλο – μαστιγωνόμα-

στε; Γιατί εξακολουθούμε να εμπιστευόμαστε 

τους Επιμηθείς της καταστροφής (οι οπαδοί πριν 

4-5 χρόνια περιγελούσαν όσους προμήνυαν την 

κρίση);

Σήμερα όσοι πολιτικοί δεν είναι παλιά-

τσοι είτε παίζουν διπλούς ρόλους (κομματικούς, 

κοινωνικούς και ηθικούς) είτε κάνουν πως σκέ-

φτονται πολύ για να μη δείξουν ότι (συν) αισθά-

νονται λίγο.

Αρκετοί (κυρίως «επίδοξοι συνεχιστές της δυνα-

στείας») ελπίζουν στα «θαύματα».Όποιος, όμως, 

δεν έχει λαό δεν έχει ούτε Θεό, έγραφε ο Ντο-

στογιέφσκι.

Και οι μεν (συγκυβερνώντες) και οι δε (παραμο-

νεύοντες) δεν διαθέτουν ούτε λαό ούτε μυαλό.

Μόνο πολιτικό θράσος έχουν. Χωρίς, όμως, πολι-

τική ηθική ως πού μπορεί να αντέξει στο σκοινί 

του Παπαδημο-θεάτρου σκιών;

Εξιχνιάστηκαν δύο ένοπλες ληστείες του καλοκαιριού

Έπιασαν τους ληστές 7 μήνες μετά
7 μήνες μετά εξιχνιάστηκαν οι 
δύο ληστείες που έγιναν το κα-
λοκαίρι, σε υποκαταστήματα των 
«ΕΛ.ΤΑ» και Τράπεζας, στο Τολό 
και Ναύπλιο αντίστοιχα.
Οι αστυνομικοί έφτασαν στους 
δράστες μετά από κατάλληλη 
αξιοποίηση πληροφοριών και 
εκτεταμένων αστυνομικών ερευ-

νών. Πρόκειται για τρεις  ημεδα-
πούς, ηλικίας 29, 55 και 28 ετών 
αντίστοιχα, που κατηγορούνται 
πλέον για σύσταση εγκληματικής 
οργάνωσης και ληστεία κατά συ-
ναυτουργία.
Οι δράστες στις 27 Ιουλίου είχαν 
μπει στα ΕΛΤΑ του Τολού και με 
την απειλή όπλων, αφού πυρο-

βόλησαν εκφοβιστικά στον αέρα, 

πήραν όσα χρήματα μπορούσαν 

και εξαφανίστηκαν.

Ο ένας από αυτούς και συγκεκρι-

μένα ο 55χρονος στις 24 Ιουνίου 

με την απειλή όπλου είχε ληστέ-

ψει και μια τράπεζα στο Ναύπλιο.

67% περισσότερα από πέρσι

Αυξήθηκαν τα τροχαία 

τον Ιανουάριο
Σε ποσοστό 67% αυξήθηκαν τα τροχαία ατυχήματα 
στην Πελοπόννησο, τον Ιανουάριο, σε σύγκριση με 
πέρσι.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Αστυ-
νομικής Διεύθυνσης Περιφερείας Πελοποννήσου, 
σημειώθηκαν  42 τροχαία ατυχήματα με παθόντες 
(νεκροί, σοβαρά και ελαφρά τραυματίες), όσα ση-
μειώθηκαν και το 2011.
Ειδικότερα σημειώθηκαν: 
•	 5	θανατηφόρα	τροχαία	ατυχήματα,	έναντι	
3 τον Ιανουάριο του 2011 (αύξηση 67 %).
•	 6	τροχαία	ατυχήματα	με	σοβαρό	τραυμα-
τισμό ατόμων έναντι 8 τον Ιανουάριο του 2011 (μεί-
ωση 25 %). 
•	 31	τροχαία	ατυχήματα	με	ελαφρύ	τραυμα-
τισμό όσα και τον Ιανουάριο του 2011. 
Από τα τροχαία 
δυστυχήματα που 
συνέβησαν σε 
αστικές και αγρο-
τικές περιοχές 
των νομών κατα-
γράφηκαν συνο-
λικά 56 παθόντες 
(έναντι 59 το 
2011). Ειδικότερα 
καταγράφηκαν: 
•	 5	 νεκροί	
έναντι 3 τον Ια-
νουάριο του 2011. 
•	 9	 σοβα-
ρά τραυματίες 
έναντι 11 τον Ια-
νουάριο του 2011. 
•	 42	 ελα-
φρά τραυματίες έναντι 45 τον Ιανουάριο του 2011.
Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων – δυ-
στυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική 
τροχονομική έρευνα, ήταν: 
•	 Παραβίαση	προτεραιότητας.
•	 Κίνηση	στο	αντίθετο	ρεύμα.
•	 Απόσπαση	προσοχής	οδηγού.
•	 Οδήγηση	σε	κατάσταση	μέθης.
•	 Μη	τήρηση	απόστασης	ασφαλείας.
Οι Υπηρεσίες Τροχαίας και οι Υπηρεσίες ,μεικτής 
αρμοδιότητας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυν-
σης Περιφέρειας Πελοποννήσου βρίσκονται σε 
διαρκή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο 
σχεδιασμό, που προβλέπει μέτρα οδικής ασφάλει-

ας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφα-

λή κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών, 

καθώς και για την πρόληψη και αποτροπή ατυχη-

μάτων και δυστυχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο, 

ενώ επιπλέον πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία 

βάση ημερίδες και ενημερώσεις του κοινού. 

Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων, το μήνα 

Ιανουάριο 2012, συγκροτήθηκαν 716 συνεργεία 

ελέγχων, ενώ πραγματοποιήθηκαν 14.746 έλεγχοι 

διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν 236 παρα-

βάσεις. 

Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν, 

εκτός των άλλων και (3023) επικίνδυνες παραβά-

σεις. Ειδικότερα βεβαιώθηκαν : 

•	 1766	 για	 υπερ-

βολική ταχύτητα. 

•	66	για	μη	χρήση	
κράνους κατά 

την οδήγηση. 

•	194	για	μη	χρή-

ση της ζώνης 

ασφαλείας κατά 

την οδήγηση. 

•	137	 για	 κίνη-

ση στο αντίθετο 

ρεύμα. 

•	57	 για	 χρήση	
κινητού τηλε-

φώνου κατά την 

οδήγηση. 

•	5	 για	 παραβία-

ση ερυθρού ση-

ματοδότη. 

•	 17	για	αντικανονικό	προσπέρασμα.	
•	 5	για	μη	χρήση	παιδικών	καθισμάτων.	
•	 174	παραβάσεις	Κ.Τ.Ε.Ο.	.	
•	 35	παραβάσεις	για	οδήγηση	με	φθαρμένα	
ελαστικά . 

•	 14	παραβάσεις	για	παράνομες	διαφημιστι-
κές πινακίδες . 

•	 50	παραβάσεις	για	μη	κίνηση	στο	άκρο	δε-

ξιό του οδοστρώματος. 

•	 12	 παραβάσεις	 για	 αντικανονικούς	 ελιγ-

μούς. 

•	 491	 παραβάσεις	 επαγγελματικών	 οχημά-

των. 
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από το Τεχνικό μας Πρόγραμ-
μα θα μελετήσουμε την σύν-
δεση του Άργους και της Δυ-
τικής Αργολίδας με την Ε.Ο. 
Κορίνθου – Καλαμάτας (από 
τα Εκκλησιαστικά) προκειμέ-
νου να ολοκληρωθεί πλήρως 
το οδικό δίκτυο ραχοκοκαλιά 
της ΠΕ Αργολίδας
Παράλληλα αναλάβαμε την 
ευθύνη επίβλεψης του έργου 
Δίκτυα Αναβάλλου που εκτε-
λεί το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης το οποίο με την 
ουσιαστική συμβολή των 
υπηρεσιών μας (που βοηθούν 
στη διόρθωση της προβλημα-
τικής μελέτης) πλέον βρίσκε-
ται σε καλό δρόμο εκτέλεσης 
των εργασιών. Ταυτόχρονα 
περιμένουμε την έναρξη των 
εργασιών του έργου Βελτίω-
ση Φράγματος Αναβάλλου το 
οποίο επίσης θα επιβλέψου-
με.
Παράλληλα σε συνεργασία 
με τα Νοσοκομεία βοηθούμε 
ουσιαστικά την προσπάθεια 
ένταξης στο ΕΣΠΑ έργων 
αναβάθμισης των υπηρεσιών 
υγείας στην Αργολίδα και σε 
συνεργασία με τους δήμους 
την ένταξη έργων αναβάθμι-
σης των υποδομών παιδείας 
στην Αργολίδα».

Αφαλάτωση και Φράγματα

Σε καλό δρόμο και σε συνερ-
γασία με τους Δήμους Άργους 
και Ναυπλίου η υποβολή πρό-
τασης για την κατασκευή Μο-
νάδας Επεξεργασίας Πόσιμου 
Νερού στον Ανάβαλο (ΕΠΠΕ-
ΡΑΑ) με στόχο την προστασία 
κατ’ αρχή των πηγών της Λέρ-
νης αλλά και την ουσιαστική 
επίλυση των προβλημάτων 
ύδρευσης του Αργολικού 
Πεδίου όπως υποστηρίζει η 
Περιφέρεια αλλά και της Κυ-
νουρίας.
Προχωρήσαν επίσης σε συμ-
φωνία για την ολοκλήρωση 
της Μελέτης για το Φράγμα 
της Τζερτζελιάς με στόχο να 
το εντάξουμε στο ΕΣΠΑ ή στη 
νέα προγραμματική περίοδο 
επιλύοντας οριστικά το πρό-
βλημα ύδρευσης της Ερμιονί-
δας και των Ιρίων
Σύμφωνα με τον Αντιπεριφε-
ρειάρχη, «όλα αυτά που κάνα-
με σχεδιάσαμε ή προσδοκού-
με να είναι όλα ενταγμένα σε 
έναν μακροχρόνιο σχεδιασμό 
που εντάσσεται στον συνολι-
κό Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 

της Περιφέρειας Πελοποννή-
σου και στο Επιχειρησιακό 
Σχέδιο που καταρτίζουμε.
Στον τομέα του τουρισμού 
βρίσκονται σε εξέλιξη και 
αναπτύσσονται στην Π. Ε. 
Αργολίδας επενδύσεις εκατο-
ντάδων εκατομμυρίων ευρώ 
που δημιουργούν καθημερι-
νά χιλιάδες θέσεις εργασίας 
σε αντίθεση με το συνολικό 
εργασιακό κλίμα στην χώρα.
Στον τομέα της Αγροτικής και 
Κτηνοτροφικής Παραγωγής 
αλλά και της Οικοτεχνίας, τον 
τελευταίο χρόνο παρουσι-
άζεται μια σημαντική στρο-
φή του νέου σε ηλικία πλη-
θυσμού με αποτέλεσμα να 
έχουμε ξανά μια προσπάθεια 
εκσυγχρονισμού και εντατι-
κοποίησης των καλλιεργειών, 
γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό 
για την ανάπτυξη της τοπικής 
οικονομίας στην εποχή της 
κρίσης. Ενδεικτικά αναφέρω 
ότι ο προσανατολισμός
Το τρίπτυχο «ΗΛΙΟΣ, ΗΛΙΟΣ, 
ΗΛΙΟΣ» προφανώς αποτελεί 
την βασική πρώτη ύλη για την 
επανεκκίνηση της οικονομίας 
στην ΠΕ Αργολίδας.
Εμείς από την πρώτη μέρα 
που αναλάβαμε την διοίκηση 
προσπαθήσαμε να διευκολύ-
νουμε την δυνατότητα του 
κάθε επενδυτή να αναπτύξει 
την δραστηριότητά του μέσα 
σε χρόνους που δεν θέτουν 
σε κίνδυνο την επένδυση. Θε-
ωρώ ότι παρά τις συγχύσεις 
που προκαλούν οι αλληλεπι-
καλύψεις με φορείς του κρά-
τους (δασικές υπηρεσίες) ή 
των ΟΤΑ (πολεοδομίες) έχου-
με πλέον καταφέρει να έχου-
με φιλικές υπηρεσίες προς 
τους επενδυτές χωρίς αυτό να 
σημαίνει εκπτώσεις σε βασι-
κές αρχές και νόμους για την 
προστασία του Περιβάλλο-
ντος και των κατοίκων από πι-
θανές παθογενείς επιπτώσεις.
Σε αυτές τις ήδη διαμορφω-
μένες συνθήκες η Π.Ε. Αρ-
γολίδας θα διαμορφώσει το 
δικό της ιδιαίτερο μοντέλο 
ανάπτυξης ως ένα ενεργητικό 
υποσύνολο της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου που θα πο-
ρευτεί στο μέλλον με σχέδιο, 
καινοτομία και πολλή δουλειά 
από όλους μας προκειμένου 
να διαμορφώσουμε ένα ιδα-
νικό περιβάλλον διαβίωσης 
για τους Πελοποννήσιους πο-
λίτες»

συνεχεια απο σελ. 3

Το πλαίσιο των έργων και των προτάσεων της Περιφέρειας για την Αργολίδα

Ήλιος, δρόμοι και νερό

Αναμένονται μεγάλες αντιδράσεις 

Κλείνει η Σχολή 

Τουριστικών 

Επαγγελμάτων
Έντονες αντιδράσεις από το Ναύ-
πλιο, το Τολό και την Αργολίδα 
γενικότερα, αλλά και από όσους 
ασχολούνται με τον τουρισμό 
αναμένεται να επιφέρει το κλεί-
σιμο της ΕΠΑΣ Ναυπλίου του Ορ-
γανισμού Τουριστικής Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης.
Μια σχολή που λειτουργεί από 
το 1972 στο Νομό Αργολίδας και 
έχει προσφέρει πάρα πολλά στην 
Τουριστική ανάπτυξη του  νομού, 
μέσω του εκπαιδευτικού της έρ-
γου.
Οι φόβοι υπήρχαν εδώ και έναν 
τουλάχιστον χρόνο επιβεβαιώνο-
νται από την ερώτηση που κατέ-
θεσε χθες το μεσημέρι στη Βουλή 
ο βουλευτής Αργολίδας Γιάννης 
Ανδριανός για την αιφνιδιαστική 
απόφαση του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Τουρισμού που ανα-
στέλλει τη λειτουργία της ΕΠΑΣ 
ΟΤΕΚ Ναυπλίου.
Το θέμα αναμένεται να πάρει το-
πικά τεράστιες διαστάσεις, αφού 
η σχολή αυτή θεωρείται από τα 
κεκτημένα της Αργολίδας.
Παραθέτουμε την ερώτηση Αν-
δριανού προς τον Παύλο Γερου-
λάνο:
«Με αιφνιδιαστική απόφαση του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Του-
ρισμού αναστέλλεται η λειτουρ-
γία της ΕΠΑΣ ΟΤΕΚ Ναυπλίου. Με 
την Ερώτησή μου αυτή επισημαί-
νω τα σημαντικά προβλήματα 

που θα ανακύψουν από την ανα-
στολή λειτουργίας της Σχολής με 
το πέρας του τρέχοντος διδακτι-
κού έτους, όπως αυτά επισημαί-
νονται και στο σχετικό Υπόμνημα 
της διεύθυνσης και των εργαζο-
μένων της το οποίο έχω αποστεί-
λει στον Υπουργό.
Η ΕΠΑΣ Ναυπλίου, η μόνη τέτοια 
σχολή της Πελοποννήσου με 40 
έτη συνεχούς λειτουργίας, είναι 
σήμερα ενταγμένη στις ανάγκες 
της τοπικής κοινωνίας της Αρ-
γολίδας αλλά και ολόκληρης της 
Πελοποννήσου καθώς οι περισ-
σότεροι εργαζόμενοι και στελέχη 
στις τουριστικές επιχειρήσεις της 
ευρύτερης περιοχής που παρου-
σιάζει έντονη τουριστική δρα-
στηριότητα, είναι απόφοιτοί της.
Επισημαίνεται εξάλλου ότι η 
αναστολή λειτουργίας της Σχο-
λής θα δημιουργήσει σημαντικά 
προβλήματα σε εκείνους τους 
σπουδαστές που με το πέρας του 
τρέχοντος διδακτικού έτους δεν 
θα έχουν ολοκληρώσει τις σπου-
δές τους. 
Η τουριστική εκπαίδευση είναι 
βασικό εργαλείο της τουριστι-
κής ανάπτυξης επομένως πρέπει 
να δοθεί το απαιτούμενο βάρος 
στην αναβάθμισή της και όχι 
στην υποβάθμισή της.
Με δεδομένα λοιπόν αφενός την 
ανάγκη ενεργής στήριξης της 
τουριστικής ανάπτυξης -στόχο 

που πιστεύω ότι συμμερίζεται η 

πολιτική ηγεσία του αρμόδιου 

Υπουργείου και στον οποίο οι 

σχολές του ΟΤΕΚ συμβάλλουν 

καθοριστικά με την παραγωγή 

καταρτισμένων στελεχών-, και 

αφετέρου την ύπαρξη εναλλακτι-

κών λύσεων οι οποίες επισημαί-

νονται στο σχετικό Υπόμνημα και 

εξασφαλίζουν τη συνέχιση της 

λειτουργίας της Σχολής με σημα-

ντικά μειωμένο κόστος, 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

Αν προτίθεται να εξετάσει θετικά 

το αίτημα ανάκλησης της απόφα-

σης αναστολής λειτουργίας της 

ΕΠΑΣ Ναυπλίου του Οργανισμού 

Τουριστικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης δεδομένων των ση-

μαντικών προβλημάτων που θα 

ανακύψουν από την αναστολή 

και των εναλλακτικών που υπάρ-

χουν.

Βάσει ποιου συγκεκριμένου κρι-

τηρίου αποφασίστηκε η αναστο-

λή λειτουργίας αυτής της σχολής, 

δεδομένης της μείωσης που έχει 

ήδη επιτευχθεί στα λειτουργικά 

της έξοδα καθώς και των εναλ-

λακτικών προτάσεων που υπάρ-

χουν και αναφέρονται στο σχετι-

κό υπόμνημα».
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Η Συντονιστική Γραμματεία του «Δι-
κτύου Αδελφοποιημένων Πόλεων Σα-
λαμινομάχων», στην οποία συμμετέχει 
και ο δήμος Επιδαύρου συνεδρίασε 
στην Κόρινθο για την έγκριση του κα-
ταστατικού και τον προσδιορισμό των 
επόμενων στόχων. 
Σκοπός του δικτύου είναι η δημι-
ουργία δικτύου πόλεων που θα συμ-
βάλει στην ευρύτερη ανάδειξη του 
ιστορικού γεγονότος της Ναυμαχίας 
της Σαλαμίνας, στην διεύρυνση των 
ιστορικών δεσμών των πόλεων των 
οποίων οι δήμοι συμμετέχουν στην 
Εταιρεία, με παράλληλη ανταλλα-
γή εμπειριών σε διάφορους τομείς.   
Από την πρώτη συνάντηση, στις 
13/11/2011, έως την συνεδρίαση 
της Κορίνθου, το «Δίκτυο» επέδειξε 
έντονη κινητικότητα, πραγματοποι-

ώντας επισκέψεις στη Βου-
λή και στους αρχηγούς των 
κομμάτων, προωθώντας 
τους στόχους της Εταιρείας. 
Στην συνάντηση της Κορίν-
θου, ιεραρχήθηκαν οι προ-
τεραιότητες του Δικτύου και 
δρομολογήθηκαν οι διαδικα-
σίες εκείνες που στοχεύουν 
στην διεκδίκηση , μέσα από 
συγκεκριμένες ενέργειες, 
της ανάληψης της Σαλαμί-
νας ως υποψήφιας πόλης για πολι-
τιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, 
το 2020, καθώς και της διεκδίκησης 
από το «Δίκτυο» των ανάλογων Ευ-
ρωπαϊκών πόρων για τον πολιτισμό. 
Η επιδίωξη του ΔΙ.ΑΔΕ.ΠΟ.Σ είναι να 
γνωστοποιήσει εκτενέστερα τις προ-
σπάθειές του τόσο στη Βουλή των Ελ-

λήνων όσο και στο Περιφερειακό Συμ-
βούλιο, ούτως ώστε, να γίνουν αρωγοί 
της προσπάθειας που καταβάλλεται 
και που θα έχει ως απώτερο στόχο, το 
τουριστικό, πολιτιστικό και οικονομικό 
όφελος για τον τόπο μας, δίνοντας κυ-
ρίως έμφαση σε πόλεις ή σημεία που 
να σχετίζονται με την Ναυμαχία της 
Σαλαμίνας.

Χορός Τελέσσιλα
Ο σύλλογος «Τελέσσιλα» οργανώνει 

τον ετήσιο αποκριάτικο χορό του το 

Σάββατο στις 8:30 μ.μ. στην αίθου-

σα «Πανταζής» στο Κεφαλάρι. Το 

κέφι θα απογειώσει η νέα Παιδική 

Χορωδία του Συλλόγου μας υποδυ-

όμενη τους αρχοντορεμπέτες.

Καρναβάλι 

στην Επίδαυρο
Τριήμερες αποκριάτικες εκδηλώ-

σεις διοργανώνει στην Αρχαία Επί-

δαυρο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Το 

Σάββατο στις 11:00 π.μ  θα γίνει το 

παιδικό κυνήγι θησαυρού με αστεί-

ες δραστηριότητες για τα παιδιά 

6-12 ετών.

Στις  13:00 μ.μ ακολουθεί το κυνήγι 

του χαμένου θησαυρού για παιδιά 

άνω των 13 με αυξημένες απαι-

τήσεις για όποιον νομίζει οτι έχει 

το μυαλό και τα πόδια! Σταθμοί 

σε αυτό το ταξίδι είναι οι γρίφοι, η 

ευστροφία, οι γνώσεις και άλλοτε 

η ταχύτητα. Η κάθε ομάδα προ-

σπαθεί να βρει απαντήσεις, αντι-

κείμενα, να οδηγηθεί στα σωστά 

σημεία και να πάρει την απαραίτη-

τη σφραγίδα επίλυσης του γρίφου. 

το βράδυ στις 21:00 μ.μ ο ετήσιος 

ξέφρενος αποκριάτικος χορός του 

πολιτιστικού συλλόγου στη ταβέρ-

να «Παράξενος» όπου θα βραβευ-

τούν και οι νικητές του κυνηγιού. 

Την Κυριακή της Αποκριάς στις 

13:00 μ.μ  θα γίνει συγκέντρωση 

στην  ταβέρνα’’ Περιβόλι’’ μασκα-

ρεμένοι  και μη για να γίνει μία τε-

ράστια παρέα που καταλήγει στο 

λιμάνι για να κάψει τον Καρνάβαλο. 

Ακολουθεί χορός και ξεφάντωμα 

ενώ παράλληλα κλόουν, ξυλοπόδα-

ροι και μάγοι θα διασκεδάζουν μι-

κρούς και μεγάλους. 

Την Καθαρά Δευτέρα στις  12:00 μ.μ  

θα γιορταστούν τα κούλουμα στο  

«Νησάκι».

Μαθήματα ανθρωπιάς 

στην Δήμαινα
Μαθήματα ανθρωπιάς και αλλη-

λεγγύης έδωσαν οι κάτοικοι της 

Δήμαινας, αφού κινητοποιηθήκαν 

προκειμένου να βοηθήσουν συναν-

θρώπους τους που βρίσκονται σε 

ανάγκη.

Έτσι σε μια πρώτη προσπάθεια μά-

ζεψαν περίπου 700 κιλά λάδι το 

οποίο διένειμαν ως εξής:

Προσέφεραν στην «Κιβωτό» 370 

περίπου κιλά λάδι, δυο τσουβάλια 

αμύγδαλα και ένα σακί πατάτες και 

στο «Χαμόγελο του Παιδιού» στην 

Αρχαία Κόρινθο 360 κιλά λάδι.
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Καθαροδευτέρα στο Λυγουριό
Βασικό σύνθημα του Λυγουριάτι-
κου Καρναβαλιού τη φετινή χρονιά 
είναι το: «Λεφτά πολλά δεν έχουμε, 
κρίση φέτος μεγάλη, μα εμείς σε 
πείσμα των καιρών κάνουμε καρ-
ναβάλι».
Την Καθαροδευτέρα στο Λυγου-
ριό οι διοργανωτές υπόσχονται σε 
όσους βρεθούν εκεί, ότι θα ξεχά-
σουν τα προβλήματα και θα γλε-
ντήσουν με πολύ κέφι και χορό.
Για άλλη μια χρονιά το Λυγουριό ζει 
σε καρναβαλικούς ρυθμούς. Όλα 
είναι έτοιμα για τη μεγάλη παρέλα-
ση της Καθαροδευτέρας στις 11 το 
πρωί. 
Θα παρελάσουν άρματα που σα-
τιρίζουν την καθημερινότητα, την 
πολιτική εξουσία και τους πολιτι-
κούς, δίνοντας μια άλλη διάσταση 
σε επίκαιρα θέματα, συνοδευόμε-
να φυσικά με τα κλασσικά αλευ-
ρομουτζουρώματα. Είναι γνωστή 
άλλωστε η καυστική σάτιρα και η 
διασκέδαση στο Λυγουριό, που 
αποτελούν το βασικό στοιχείο της 
δυναμικής συμμετοχής του ντόπιου 
κόσμου και όχι μόνο.

Η παρέλαση θα ξεκινήσει από την 
ταβέρνα «Μαρκεζίνης» και θα κατα-
λήξει στο προαύλιο του Γυμνασίου-
Λυκείου, όπου και θα ακολουθήσει 
το κάψιμο του καρνάβαλου, συ-
ντροφιά με ελληνική παραδοσιακή 
μουσική, κρασί και χορό. Την ευ-
θύνη της διοργάνωσης έχει ο Προ-
οδευτικός Σύλλογος Λυγουριού «Ο 
Καββαδίας» και αξίζει να σημειωθεί 
πως όλα τα άρματα είναι κατασκευ-
ασμένα με μεράκι και αγάπη, από 
εθελοντές κάθε ηλικίας, που διαθέ-
τουν αρκετό από τον πολύτιμο χρό-
νο τους καθημερινά, προκειμένου 
να διατηρηθεί αυτός ο θεσμός.

Χορός

Ο προοδευτικός σύλλογος Λυγου-
ριού «Ο Καββαδίας» διοργανώνει 
επίσης τον αποκριάτικο χορό του, 
το Σάββατο στις 9 μ.μ., στο κέντρο 
«Βάγιας». 
θα κληρωθούν: ένα laptop, μια τη-
λεόραση 32’’, μια ψηφιακή φωτο-
γραφική μηχανή, ενα gps και ένας 
ατμομάγειρας. Με καλό φαγητό, 
κρασί, χορό και  εκπλήξεις. 

Συζήτησαν για τα εκπαιδευτικά 

προβλήματα του Λυγουριού
Το Γυμνάσιο και το Λύκειο του Δή-
μου Επιδαύρου καθώς και στο Μου-
σείο Φυσικής Ιστορίας επισκέφθηκε 
ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, κος 
Μισθός, όπου είχε την ευκαιρία να 
συνομιλήσει με τους εκπαιδευτικούς 
και διευθυντές των σχολείων και να 
συνεργαστεί μαζί τους σε θέματα 
που αφορούν τη λειτουργία των σχο-
λικών μονάδων, σε περιβάλλον όπου 

αξιοποιούνται στο μέγιστο οι δυνα-
τότητες και τα ενδιαφέροντα των μα-
θητών, αναδεικνύονται οι εμπειρίες 
τους και συμμετέχουν ενεργά στη 
διαδικασία της μάθησης.
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση 
στο Δημαρχείο με το Δήμαρχο και 
Δημοτικούς Συμβούλους. Εκεί έγινε 
ενημέρωση σχετικά με αιτήματα που 
άπτονται του ενδιαφέροντος του 
τομέα δράσης του καθενός και δρο-
μολογήθηκαν διαδικασίες τόσο για 

την επίλυση άμεσων προβλημάτων 

όσο και για περαιτέρω συνεργασία. 

Κατά την συζήτηση τέθηκαν τα προ-

βλήματα της περιοχής και η εύρυθμη 

λειτουργία των σχολικών μονάδων 

του Δήμου, ενώ διερευνήθηκε και η 

δυνατότητα αξιοποίησης του σχολι-

κού κτιρίου του Αγίου Δημητρίου για 

τη λειτουργία Αγροτικού Λυκείου και 

Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Η Επίδαυρος στους Σαλαμινομάχους
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Μεγάλοι και μικροί διασκέδα-
σαν αφάνταστα στην πλατεία 
του Αγίου Πέτρου το Σάββατο το 
πρωί της 18 Φεβρουαρίου. Με 
σύμμαχο τον καλό καιρό και  με 
κέφι περίσσιο παρουσιάστηκε 
το Παιδικό πολυθέαμα που γέ-
μισε την πλατεία με χαρούμενα 
παιδικά γέλια. Οι Ξυλοπόδαροι, 
οι Κλόουν και οι Μάγοι έδωσαν 
την αποκριάτικη εορταστική 
νότα, με τα απίθανα σόου. Οι 
εκπαιδευτικοί των ΚΔΑΠ Άργους 
και Νοτίου Άργους έφτιαξαν 
πολλές αποκριάτικες μάσκες  τις 
οποίες δώρισαν στα παιδάκια. 
Οι φετινές αποκριάτικες εκδη-
λώσεις του Δήμου Άργους – Μυ-
κηνών που διοργανώνει η ΚΕ-
ΔΑΜ έχουν αποσπάσει τα θετικά 
σχόλια όλων, γιατί εκτός των άλ-
λων κατάφεραν να κρατήσουν 
τον κόσμο στο Άργος καθώς και 
στα τοπικά διαμερίσματα.
Η συνέχεια δόθηκε την επομέ-
νη ημέρα στην Παιδική Νεανική 
Βιβλιοθήκη Δήμου Άργους Μυ-
κηνών με πάρτι Μασκέ γεμάτο 
χορό, εκπλήξεις και φυσικά με 
λιχουδιές και αναψυκτικά για τα 
παιδιά. Αύριο από τις 8 το από-
γευμα έως τις 10 το βράδυ στην 
Παιδική - Νεανική Βιβλιοθήκη 
του Δήμου Άργους Μυκηνών 
η ψυχολόγος Ελισάβετ Γεωργί-
ου, με την υποστήριξη της Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Άργους-Μυκηνών, και η ομάδα 
Θετικής Δράσης ντύνεται μα-
σκέ και σχολιάζει, διασκεδάζει 
και γιορτάζει σε ένα αποκριάτι-
κο πάρτι μετά ..συζητήσεως και 
μουσικής!  
Απόκριες με την Ομάδα Θετικής 
Δράσης! Ελάτε να μεταμφιε-
στούμε και να δούμε τους ρό-
λους μας να αλλάζουν. Σχολιά-
ζουμε τις μεταμφιέσεις μας στην 
καθημερινότητα, διασκεδάζου-
με τα προβλήματά μας και γιορ-
τάζουμε όλοι μαζί τις απόκριες. 
Κρασάκι, παραδοσιακό μεζε-
δάκι και μουσικούλα κάνουν το 
φόντο στη γιορτή.  

Σήμερα Πέμπτη
20:00 Εμπορικός πεζόδρομος 
Άργους. Καντάδες και αποκριά-
τικα 
τραγούδια από το τμήμα “Ανα-
πολώντας” της χορωδίας “Τελέσ-
σιλα” υπό την 
διεύθυνση του Γιάννη Κόντη.
20:00 Κοσμικό Κέντρο “Τσί-
μπος”: Αποκριάτικος Χορός από 
τα ΚΑΠΗ. 
21:00 C’est la Vie: Brazilian and 
Latin Cocktail Party

21:00 La 
Bocca : 
M a s q u e 
Party La 
Bocca Juniors 
STADIUM
21:30  Άρωμα 
Καφέ: Πάρτυ 
με ζωντανή 
μουσική
22:00 Cafe 
Gala: Party 
Wild West
2 2 : 0 0 
Jagermeister 
by Senso: 
Live “Ιορδά-
νογλου» με 
Κρασόμελο - 
Ρακόμελο

24/2 Παρα-
σκευή
20:00 “Η Ομά-
δα Θετικής 
Δράσης” στην 
Παιδική Νε-
ανική Βιβλιο-
θήκη Άργους
ν τ ύ ν ε τ α ι 
μασκέ, σχο-
λιάζει, δια-
σκεδάζει και 
γιορτάζει σε ένα 
αποκριάτικο πάρτυ μετά ... συ-
ζητήσεως και μουσικής!»
21:00 ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ «ΑΜΜΟΣ» 
στη Νέα Κίο. Πάρτυ Μασκέ
21:00 Jagermeister By Senso: 
Hangover 3. Τα Γυρίσματα. “Όλα 
‘Εγιναν Λάθος”
21:00 Εν Λευκώ: Party Μασκέ
21:00 ’Aρωμα Καφέ: “ Έλάτε να 
παίξουμε”
21:00 Μουσικόν Καφενείον Αέ-
ναον: Αποκριάτικη Μουσική 
Βραδιά Live με 
Έντεχνο, Λαϊκό, Ρεμπέτικο, με 
τους Νίκο Πετσάκο, Μιχάλη Ρο-
ϊδη και έκπληξη...
21:00 Jagermeister by Senso: 
Hangover 3 Τα γυρίσματα “Όλα 
έγιναν λάθος”
21:30 Terra Voria (Ex Dixon): Live 
Απόκρεων “Στη ζούγκλα της 
Ψωροκώσταινας”
22:00 Cafe Gala: Party Sixties  Dj 
Μώρος
22:00 La Bocca : Masque Party 
La bocca Christmas (Ho! Ho! Ho!)

25/2 Σάββατο
11.00  Θεατράκι πλατείας Αγίου 
Πέτρου: «Αποκριάτικα Τραγού-
δια» από 
τη νεοσύστατη παιδική χορωδία  
του συλλόγου ¨Τελέσιλλα¨
Διευθύνει η Τασούλα Σταματο-

πούλου. 
11.30 Πλατεία Αγίου Πέτρου: 
Μεγάλο Παιδικό πάρτυ με ατο-
μικά παιχνίδια, ταχυδα-
κτυλουργικά κόλπα, διαγωνι-
σμοί χορoύ - τραγουδιού, αστεία 
τρυκ, Dj, κλόουν, face Painting 
20:00 Νεοκλασική Αγορά Τσί-
λερ: Συναυλία “Ritmo Latino” 
χορευτικά 
τραγούδια  από την Λατινική 
Αμερική και την Κούβα, Salsa, 
Merengue, 
Cumbia, Son, Guajira, Bolero, 
Charanga, Cancion, Bolero, 
Feeling.
Άγνωστη Έναρξη Cafe Gala: 
Party Ότι Να’ναι, Guest Jack 
Noris
21:00 Κοσμικό Κέντρο ΠΑΡΑΔΕΙ-
ΣΟΣ,  Χορός  Αργοναύτη 
21:00 Εν Λευκώ: Party Μασκέ
21:30 Terra Voria (Ex Dixon): Live 
Απόκρεων “Στη ζούγκλα της 
Ψωροκώσταινας”
21:00 Μουσικόν Καφενείον Αέ-
ναον: Αποκριάτικη Μουσική 
Βραδιά Live με 
Έντεχνο, Λαϊκό, Ρεμπέτικο, με 
τους Νίκο Πετσάκο, Μιχάλη Ρο-
ϊδη και 
έκπληξη...
21:30 ’Aρωμα Καφέ: Party “Disco 
Fever”
22:00 La Bocca : Masque Party La 
Bocca Καραγκούνα ΕΠΑΝΑΣΤΑ!!

26/2/12 Κυριακή
11:00 Πλατεία Δημάρχου Κατρι-
λιώτη - Νέα Κίος  «Αρλεκίνος» 
Αφήγηση παραμυθιού από τις 
Κόκκινου Μαίρη, Κούρτογλου 
Αρίστη
11:30 Πλατεία Δημάρχου Κατρι-
λιώτη - Νέα Κίος  Εικαστικό ζω-
ντάνεμα 
του Αρλεκίνου από τα παιδιά και 
στη συνέχεια Αποκριάτικα 
χοροπαιχνιδίσματα. 
15.00 Πλατεία Αγίου Πέτρου Άρ-
γους, 
«μεγάλη καρναβαλική παρέλα-
ση» με συμμετοχή και αρμάτων 
εντυπωσιακή έναρξη με 
Baroque θέαμα.
17.00  Νεοκλασική Αγορά Τσί-
λερ, «Συναυλία» από τους Τρο-
βαδούρους 
της Δ.Χ.Α-Μ. Μ.Ο.Α. ¨Οι Δαναοί¨. 
Διευθύνει ο Μάνος Διαμαντής 
18.00 Λαϊκή αγορά, Κωμωδία 
δρόμου με πλάνες και όνειρα. 
Θέαμα 
δρόμου με αναφορές στην 
Commedia dell’Arte. Οι ηθοποι-
οί σε ξυλοπόδαρα, 
εντυπωσιάζουν με την επιδεξιό-
τητά τους, τα ακροβατικά και τα 
ζογκλερικά 
στη συνέχεια το «Κάψιμο του 
Καρνάβαλου»
19.00 Θεατράκι πλατείας Αγίου 
Πέτρου,  

«Παραδοσιακοί χοροί» από τους 

συλλόγους “Ελληνική Παράδο-

ση”, Λύκειο των 

Ελληνίδων Άργους και από το 

χορευτικό τμήμα του Μορφω-

τικού 

Συλλόγου Λιμνών.

21:00 Terra Voria (Ex Dixon): Live 

Απόκρεων “Στη Ζούγκλα της 

Ψωροκώσταινας” με αποκορύ-

φωμα το Πάρτυ της Κυριακής 

κρατώντας την 

παράδοση του χορού και της 

τρέλλας.

Εν Λευκώ: Κορύφωση της Απο-

κριάς, “Ολοήμερο Πάρτυ Μα-

σκέ”

Άρωμα Καφέ: Το Αποκριάτικο 

Πάρτυ μας για 22η χρονιά με την

 “Super Λαγάνα”    

27/2/ Καθαρά Δευτέρα

Παραδοσιακά Κούλουμα στη 

Νέα Κίο, στον Αχλαδόκαμπο, 

στις Λίμνες

και σε όλα τα τοπικά διαμερί-

σματα από τα Τοπικά Συμβούλια

15
Συνεχίζονται οι αποκριές στο δήμο Άργους Μυκηνών με γλέντια και χαρταετούς

Πριν την Σαρακοστή 
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«Τα Συμβάντα της Ναυπλιακής Επαναστάσεως / 
της πρώτης Φεβρουαρίου 1862», Υφ’ ενός Ναυπλιέως 

Χρονικό μοναδικό και πολύτι-

μο

Από την Αργολική Αρχειακή 

Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πολι-

τισμού:

Το χρονικό της αιματηρής αυτής 
επανάστασης που συγκλόνισε 
την Ελλάδα για 67 ημέρες και 
δυναμίτισε το θρόνο του Όθω-
να, το έγραψε και το εξέδωσε 
σε βιβλίο ένας συγγραφέας που 
κράτησε την ανωνυμία του. Το 
βιβλίο έχει 94 σελίδες και τιτ-
λοφορείται «Τα Συμβάντα της 
Ναυπλιακής Επαναστάσεως 
/ Της πρώτης Φεβρουαρίου 
1862». Στη θέση του ονόματος 
του συγγραφέα τίθεται η φρά-
ση: «Υφ’ ενός ΝΑΥΠΛΙΕΩΣ».
Το ανώνυμο αυτό βιβλίο, μονα-
δικό ντοκουμέντο της Ναυπλια-
κής Επανάστασης, επανέκδωσε 
με τη μέθοδο της φωτογραφι-
κής ανατύπωσης, ύστερα από 
134 χρόνια η μη κερδοσκοπική 
εταιρεία «Απόπειρα». Στον πρό-
λογο του βιβλίου, ο φιλόλογος 
Γιώργος Αναστασόπουλος μας 
δίνει το ιστορικό πλαίσιο της 
εποχής, και μας μιλά για το περι-
εχόμενο και τον ανώνυμο συγ-
γραφέα.  Ας δούμε τι αναφέρει 
για τα δύο τελευταία.         

Το περιεχόμενο

Το βιβλίο του ανώνυμου Ναυ-
πλιέως χωρίζεται σε δύο μέρη, 
αν και όχι τόσο ευδιάκριτα από 
τεχνικής πλευράς. Το πρώτο και 
εκτενέστερο (67 σελίδες) περιέ-
χει την ιστορική αφήγηση, ενώ 
το δεύτερο (27 σελίδες) αποτε-
λεί παράρτη μα στο οποίο παρα-
θέτει έγγραφα που εξεδόθησαν 
τις ημέρες της επαναστάσεως 
από την επαναστατική Επιτρο-
πή, τον Αρχηγό, και το Δήμαρχο 
Ναυπλιέων. Περιλαμβάνει ακό-
μα ψηφίσματα συμπαράστασης 
των Δημοτικών Συμβουλίων αρ-
κετών πόλεων, το έγγραφο της 
επιτροπής προς τους πρέσβεις 
Αγγλίας, Γαλ λίας και Ρωσίας και 
πολλά άλλα, συνολικά 22 τον 

αριθμό.

 «Τα Συμβάντα της Ναυπλια-

κής Επαναστάσεως / Της πρώ-

της Φεβρουαρίου 1862», Υφ’ 

ενός Ναυπλιέως

Στις 9 πρώτες σελίδες του α’ 
μέρους εκθέτει το σκοπό της 
συγγραφής του, τα αίτια της 
επα νάστασης, τους πρωτεργά-
τες της προετοιμασίας και τους 
λόγους της επίσπευσής της. Στις 
επόμενες 17 σελίδες περιγρά-
φονται οι πρώτες ενέργειες των 
επαναστατών, η εκλογή αρχη-
γού και επαναστατικής επιτρο-
πής, η ορκωμοσία, η διακήρυξη 
αρχών και σκοπών, η απόφαση 
να οχυρωθούν και να παραμεί-
νουν στο Ναύπλιο περιμένοντας 
να ξεσπάσει η επανάσταση και 
σε άλλες πόλεις, και γενικά η δι-
ευθέτηση όλων των ζητημάτων 
που αφορούσαν τη ζωή της πό-
λης και την οργάνωση της άμυ-
νας απέναντι στον κυβερνητικό 
στρατό, που έσπευσε αστραπι-
αία να πολιορκήσει το Ναύπλιο, 
υπό τη διοίκηση του υπασπιστή 
του Όθωνα Ελβετού στρατηγού 
Χαν.
Από τη σελίδα 27 έως τη σελί-
δα 66 έχουμε ένα συστηματικό 
χρονικό με τις μάχες ανάμεσα σε 
επαναστάτες και κυβερνητικό 
στρατό, που έγιναν αρχικά στη 
περιφέρεια του Ναυπλίου, Άρια, 
Προφήτη Ηλία, Μύλους Ταμπα-
κόπουλου (σημερινές εργατι-
κές κατοικίες), Κατσίγκρι, (Άγι-
ος Ανδριανός), Τολό, Χαϊδάρι 
(Δρέ πανο), και στη συνέχεια το 
σταδιακό σφίξιμο του Ναυπλίου 
με την πτώση των παραπάνω 
θέσεων και την πυρπόληση της 
Πρόνοιας.
Καταγράφονται οι απώλειες σε 
ανθρώπινο δυναμικό, η δύναμη 
των εμπολέμων και εξαίρεται ο 
ηρωισμός στο πεδίο της μάχης. 
Διατρέχει γρήγορα τις μέρες 
που δεν έχουν σπουδαία γεγο-
νότα και κάνει λεπτομερή πε-
ριγραφή των αξιόλογων μαχών 

και των πολε μικών κατορθω-
μάτων. Αναφέρεται διεξοδικά 
στο διχασμό των επα ναστατών 
μετά τον αποκλεισμό τους μέσα 
στα τείχη αλλά και στον ενθου-
σιασμό μετά τη συμφιλίωση των 
πολιτών.
Περιγράφει συγκινητικά και με 
αξιοπαρατήρη τες κρίσεις τις 
τελευταίες μέρες, όταν εκκενώ-
νεται η πόλη από τις οικογένειες 
και η Επιτροπή αποφασίζει την 
παράδοση της πό λης, παρόλο 
που η αμνηστία που έδωσε ο 
Όθωνας δεν ήταν Γενική, όπως 
ήταν ο όρος των διαπραγμα-
τεύσεων. Ιδιαίτερα συγκινητική 
εί ναι η περιγραφή των σκηνών 
που εκτυλίχθηκαν στην πόλη τις 
τελευταίες δύο μέρες πριν την 
παράδοση. Η γνώση της ανθρώ-
πινης ψυχολο γίας του επιτρέπει 
να ζωγραφίζει στην εντέλεια 
τους χαρακτήρες των πρωτα-
γωνιστών και τη στάση του πλή-
θους. Ο επίλογος είναι από τις 
ωραιότερες σελίδες του έργου. 
Περιέχει μια έξοχη επανεκτί-
μηση – επιβεβαίωση των αιτι-
ών της επανάστασης και έναν 
κλαυθμό για τους γενναίους που 
χάθηκαν στα πεδία της τιμής. 
Και, όπως συχνά συμβαί νει στο 
έθνος μας, στρέφει το νου και 
τις ελπίδες του στους εκτός Ελ-
λάδος Έλληνες.

Ο συγγραφέας

Ο συγγραφέας υπήρξε αυτό-
πτης μάρτυρας των γεγονότων 
που αφηγείται. Πρόκειται μάλ-
λον για αξιωματικό που πήρε μέ-
ρος στην επανάσταση, και μάλι-
στα από θέση που του επέτρεπε 
να έχει καλή πληροφόρηση. Ο 
Δημήτρης Φωτιάδης στο βιβλίο 
του «ΟΘΩΝΑΣ – Η ΕΞΩΣΗ» πι-
θανολογεί ότι «το ανώνυμο αυτό 
βιβλιαράκι, μοναδικό ντοκουμέ-
ντο της Ναυπλιακής Επανάστα-
σης, ίσως γράφτηκε από τον 
ταγματάρχη της Στρατιωτικής 
Οικονομίας Σπυρ. Κυδωνάκη 
που ήταν τότε επιμελητής της 

φρουράς του Αναπλιού». Από 
όποιον, όμως, και να γράφτηκε 
αποτελεί μαρτυρία πολύτιμη για 
τα δραματικά γεγονότα εκείνης 
της περιόδου, που συγκλόνι-
σαν το θρόνο του Όθωνα τόσο, 
ώστε λίγους μήνες αργότερα 
δεν χρειάστηκε παρά μια αναί-
μακτη εξέγερση για την οριστι-
κή εκθρόνισή του.
Γιατί όμως ανώνυμος; Η επιλογή 
της ανωνυμίας ενισχύει την άπο-
ψη ότι ήταν αξιωματικός (πως 
ήταν επαναστάτης το δηλώνει 
άμεσα και έμμεσα ο ίδιος). Πιθα-
νόν συνεχίζει τη σταδιοδρομία 
του, αφού δόθηκε αμνηστία, και 
έχει λόγους να μην προκαλεί «το 
σύστημα». Ο σπουδαιότερος 
όμως λόγος είναι ότι θέλει να 
διατηρήσει τη νηφαλιότητά του. 
Είναι χαρακτήρας αμερόληπτος, 
παρόλο που βρέθηκε στη μια 
πλευρά, και θέλει ν’ αποδώσει 
τα του Καίσαρος τω Καίσαρι. Αν 
έγραφε επώνυμα ή θα δυσαρε-
στούσε τους πιο θερμόαιμους 
από τους συναγωνιστές και φί-
λους του, ή θα παρασυρόταν σε 
τόνους υπερβολικούς. Προτί-
μησε λοιπόν την ασφάλεια της 
ανωνυμίας που του επέτρεψε 
να εκθέσει τα γεγονότα και να 
αξιολογήσει πρόσωπα και κα-
ταστάσεις χωρίς ανεπιθύμητες 
παρενέργειες.
Όταν δεν αφηγείται, αλλά κρίνει, 
αιτιολογεί γίνεται περισσότερο 
φανερή η δύναμη της σκέψης 
του και η αντικειμενική του δι-
άθεση. Δεν διστάζει, για παρά-
δειγμα, ν’ αναγνωρίζει αρετές 
στον αρχηγό του αντίπαλου 
στρατοπέδου, Ελβετό στρατηγό 
Χαν, ή να επικρίνει ενέργειες του 
ηρωικού υπολοχαγού και φίλου 
του (κατά δήλωση του) Δ. 
Γρίβα, που υπήρξε η ψυχή 
της επανάστασης. Μια κά-
ποια εντύπωση προκαλεί η 
συντομότατη αναφορά του 
στην Καλλιόπη Παπαλεξο-
πούλου, πρωτεργάτιδα στην 
προετοιμασία της επανά-

στασης. Φαίνεται πως ενοχλεί-
ται από τη συμμετοχή γυναικών 
στα πολιτικά ζητήματα και δεν 
το κρύβει. «Εν γένει δε το γυναι-
κείον φύλον παρατηρείται έχον 
μεγίστην τάσιν να εξέλθει του 
προορισμού του και να λάβη 
θέσιν επίφοβον εις τα περί ελευ-
θερίας ζητήματα», γράφει στη 
σελίδα 51.
Η αναφορά του στους πολίτες 
είναι πολύ περιορισμένη και γί-
νεται κυρίως για να αναφέρει 
τη συμμετοχή τους στην επανά-
σταση. Δεν ασχολείται με τις άλ-
λες όψεις της ζωής στην πόλη, 
αυτές τις 67 μέρες. Ακόμα και 
για την εφημερίδα της επανά-
στασης, το «Συνταγματικό  Έλ-
ληνα», κάνει μόνο μια σύντομη 
μνεία. Το ύφος του συγγραφέα 
είναι μάλλον λιτό και λυρικό, 
μολονότι η χρήση της καθαρεύ-
ουσας δίνει την εντύπωση μιας 
μεγαλοπρέπειας. Διακρίνεται 
για τη σαφήνειά του, την παρα-
στατικότητα της έκφρασής του 
και τη γλωσσική του επάρκεια. 
Ξέρει να αφηγείται, ξέρει να 
στοχάζεται, ξέρει να αξιολογεί.
Το βιβλίο διατίθεται από τα βι-
βλιοπωλεία του Ναυπλίου, κα-
θώς και από την έκθεση βιβλίου, 
η οποία θα λειτουργήσει στο 
χώρο του «Βουλευτικού» στα 
πλαίσια των εκδηλώσεων για τη 
Ναυπλιακή Επανάσταση.   

Διαβάστε ακόμη:
Ναυπλιακά (1862)
Φλογαΐτης Ν. Θεόδωρος (Ναύ-
πλιο 1840 ή 1848 – Αθήνα 1905) 
Ο Συνταγματικός Έλλην – Η 
εφημερίδα της Ναυπλιακής 
Επανάστασης (1862)
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«Αν επιβληθεί ο Ε.Φ.Κ., τότε εξομοι-
ώνεται ένα αγροτικό προϊόν που χα-
ρακτηρίζεται ως τρόφιμο σε πολλές 
χώρες της Ε.Ε. με τα ανταγωνιστικά 
προς αυτό οινοπνευματώδη ποτά, 
με αποτέλεσμα το καταναλωτικό 
κοινό να στραφεί στα σχετικά φθη-
νότερα οινοπνευματώδη» τονίζει με 
επιστολή του προσν τον υπουργό 
Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο ο 
Περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης.με 
την επιστολή του ο περιφερειάρχης 
ζητά να μην επιβληθεί ο Φόρος Κατα-
νάλωσης στο κρασί.
Όπως τονίζει «ο οίνος, με την παρα-
γωγή του οποίου απασχολούνται 
200.000 οικογένειες αμπελουργών 
και οινοποιών, παρότι μεταποιημέ-
νο προϊόν, σύμφωνα με την ελληνι-
κή νομοθεσία, θεωρείται αυτούσιο 
αγροτικό προϊόν».
Και επισημαίνει στην επιστολή του: 
Ήδη οι παραγόμενοι στην Ευρώπη 
οίνοι, άρα και το ελληνικό κρασί, 
δέχεται μεγάλη επίθεση από την 
αντιαλκοολική εκστρατεία που έχει 
υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
εκστρατεία σύμφωνα με την οποία 
δεν υπάρχει καμία διάκριση μεταξύ 
των οινοπνευματωδών ποτών και 
του οίνου.
Είναι γνωστό επίσης ότι εκτός από 
μια  κατηγορία οινικών προϊόντων 
(άνω των 15% vol οινοπνεύματος) 
όπου επιβάλλεται και στην Ελλάδα 
Ε.Φ.Κ., η συντριπτική πλειοψηφία των 
οινοπαραγωγών Κρατών Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιβάλλει 
στους ήσυχους και αφρώδεις οίνους 
το συγκεκριμένο φόρο. Ειδικός φό-
ρος κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το κρασί 
υπάρχει μόνο σε μερικά βόρεια ευ-
ρωπαϊκά κράτη που δεν παράγουν 
κρασί.
Άλλωστε, σε καμία οινοπαραγωγό 
χώρα της Ευρώπης, ούτε καν στην 
Γερμανία, δεν υπάρχει ειδικός φό-
ρος κατανάλωσης για το κρασί.  Το 
ελληνικό κρασί έχει περάσει την τε-
λευταία δεκαετία από 8% ΦΠΑ σε 
23% ΦΠΑ κι οποιαδήποτε σκέψη για 
επιπλέον οικονομική επιβάρυνσή 
του, θα το έκανε απαγορευτικό στον 
Έλληνα καταναλωτή και θα ενίσχυε 
την ανεξέλεγκτη παραοικονομία που 
εμποδίζει τα ελληνικά οινοποιεία να 
δυναμώσουν και να κερδίσουν τις ξέ-
νες αγορές. Ταυτόχρονα, δε, θα οδη-
γήσει σε κατάρρευση της ελληνικής 
αμπελουργίας, πλήττοντας άμεσα 
την ελληνική περιφέρεια.
Σήμερα, εξαιτίας της οικονομικής 
κρίσης, παρατηρείται το φαινόμενο 
της συρρίκνωσης του αμπελουργι-
κού εισοδήματος λόγω της κατάρ-
ρευσης των τιμών σταφυλιών τα τε-
λευταία χρόνια. Επιπλέον, σε πολλές 

περιοχές της Ελλάδας, πολλοί αμπε-
λουργοί δεν έχουν εισπράξει το αντί-
τιμο της εσοδείας δυο και τριών ετών. 
Κάθε συνεπώς πολιτική που θα επιβα-
ρύνει το τελικό προϊόν, θα πλήξει όχι 
μόνο τον καταναλωτή, αλλά κυρίως 
τον παραγωγικό ιστό του ελληνικού 
αμπελοοινικού τομέα. Θα επιδεινώ-
σει ακόμα περισσότερο τη θέση των 
Eλλήνων παραγωγών, πλήττοντας 
άμεσα την ελληνική περιφέρεια, με 
συνέπεια την είσοδο του κλάδου σε 
μακρά περίοδο ύφεσης και αποτέλε-
σμα την περαιτέρω συρρίκνωσή του.
Και αυτό, σε μια περίοδο όπου γίνο-
νται συντονισμένες προσπάθειες από 
τον κλάδο, προκειμένου να διεισδύ-
σει το ελληνικό κρασί στις αγορές 
του εξωτερικού, με σημαντικό κριτή-
ριο όχι μόνο την ποιότητά του (οίνοι 
ΠΟΠ, ΠΓΕ) αλλά και τις ανταγωνιστι-
κές του τιμές. Η αύξηση της τιμής 
των οίνων θα πλήξει ανεπανόρθωτα, 
τις εξαγωγές σε σημαντικές αγορές 
(ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, Γερμανία, κλπ.),
Ο Ε.Φ.Κ. θα επιβαρύνει τις οινοποιητι-
κές επιχειρήσεις (συνεταιρισμούς και 
ιδιώτες) με υπερβάλλον διαχειριστι-
κό κόστος, δημιουργώντας σε πολ-
λές απ’ αυτές ακόμη και προβλήματα 
βιωσιμότητας.
Το γεγονός αυτό είναι αντίθετο με τις 
πολιτικές που πρέπει να υιοθετήσει 
η χώρα μας, πολιτικές που αφορούν   
την αύξηση παραγωγής αγροτικών 
προϊόντων και όχι τη μείωσή τους.
 Και ο  αμπελοοινικός τομέας, ένας 

κατ’ εξοχήν παραδοσιακός, παρα-
γωγικός κλάδος,  είναι ένα από τα 
πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα 
αυτής της ελπίδας.  Οι μοναδικές 
ελληνικές ποικιλίες αμπέλου, η άρι-
στη ποιότητα κρασιών, οι σοβαρές 
επενδύσεις που έγιναν, τόσο στους 
ελληνικούς αμπελώνες από τους Έλ-
ληνες αμπελουργούς, όσο και στη 
μεταποίηση από τους οινοποιούς 
και αποσταγματοποιούς ιδιώτες και 
συνεταιριστές, αποτελούν εχέγγυα 
για τη δυνατότητα της Ελλάδας να 
σταθεί επάξια  στη διεθνή αγορά των 
οίνων ποιότητας. Για όλους αυτούς 
τους λόγους, θεωρώ την πρόταση 
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 
σε εντελώς αντιαναπτυξιακή κατεύ-
θυνση και η τυχόν αποδοχή της θα 
έχει τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις 
στον κλάδο και στο εισόδημα των 
αμπελουργών της Πελοποννήσου, 
αλλά και της χώρας μας.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

30% του τεχνικού προγράμματος 
για αγρότες και κτηνοτροφία

Η επαναδραστηριοποίη-
ση της αγροτικής οικονο-
μίας αποτελεί τον πλέον 
σημαντικό παράγοντα 
για την έξοδο της χώρας 
από την κρίση. Αυτό το 
συμπέρασμα βγήκε στην 
ημερίδα για τις καλλιέρ-
γειες αρωματικών φυτών 
που πραγματοποιήθηκε 
στην Τρίπολη.
Στο πλαίσιο αυτό τονίζεται από πλευράς περιφέρειας ότι για τον 
αναπτυξιακό στρατηγικό σχεδιασμό θα διατεθεί το 30% του τε-
χνικού προγράμματός στις υποδομές για την αγροτική οικονο-
μία και την κτηνοτροφία.
Εξαιρετικά σημαντική άλλωστε χαρακτηρίζει ο κ. Τατούλης την 
προσπάθεια να ενισχυθεί το brand name «Πελοπόννησος» και 
ταυτόχρονα να αποδειχθεί ότι διαθέτουμε εξαιρετικά ποιοτικά 
προϊόντα.
Στην προσπάθεια ανάκαμψης της αγροτικής οικονομίας καθορι-
στική θα είναι και η συμβολή του δημοπρατηρίου, το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Κορινθίας.
Σύμφωνα δε με την ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη, μετά 
από συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικό-
τητας και Ναυτιλίας η Περιφέρεια Πελοποννήσου επιλέχθηκε 
πιλοτικά για τη δημιουργία του πρώτου cluster αγροτικών προϊ-
όντων. Προωθείται επίσης και η συγκρότηση νέων θυλάκων για 
συγκεκριμένες καλλιέργειες με ιδιαίτερη βαρύτητα στη θερμο-
κηπιακή καλλιέργεια.
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Επιστολή Τατούλη στον Βενιζέλο

Θα αυξήσει την 

παραοικονομία ο Φόρος 

Κατανάλωσης στο κρασί
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Στους πολύ δύσκολους καιρούς που ζούμε, τόσο 
εθνικά, όσο και ατομικά το ποδήλατο αποτελεί δι-
έξοδο τουλάχιστον από το στρες. Συνάμα αποτελεί 
φτηνό μεταφορικό μέσο με μοναδικό κόστος το 
κάψιμο θερμίδων. Στο πνεύμα αυτό και σε συνδυ-
ασμό με την κοινωνικοποίηση που προσφέρει το 
ποδήλατο, τα μέλη του συλλόγου «Ορθοπεταλιές» 
διοργανώνουν πέρα από τις ποδηλατοβόλτες τους 
και φιλικές συναντήσεις με γλέντια και χορούς με 
μηδενικά κόστη, ώστε να μπορούν όλοι να διασκε-
δάσουν παραμερίζοντας για λίγο τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν. Το τελευταίο διάστημα, πέρα 
από τις σχεδόν κάθε Κυριακή καθιερωμένες βόλτες 
τους ανά ομάδες, διοργανώθηκαν 2 χοροί, ένας με-
ταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς στο Γκραντ 
Καφέ Καντίνσκυ στο Άργος, η κοπή της πίτας του 
συλλόγου, τον Γενάρη στο Καφέ «Άμμος» στην Ν. 
Κίο, μετά χορού φυσικά και την τελευταία Κυριακή 
της αποκριάς μας επιφυλάσσουν Μασκέ-Πάρτι στο 
παραδοσιακό καφενείο «Αέναον» στο Άργος.
Σημαντική ήταν και η παρουσία του συλλόγου στα 
αποκριάτικα δρώμενα του νομού. Η έναρξη του 
τριωδίου έγινε και πάλι από τις «Ορθοπεταλιές» στο 
Άργος, όπως και η έναρξη του Καρναβαλιού της Ν. 
Κίου στο οποίο και βραβεύτηκαν για την πιο πρωτό-
τυπη ιδέα, το «ψήσιμο» της Ελλάδας σε φούρνο από 
την Άνγκελα Μέρκελ.
Το ότι τα μέλη του συλλόγου αποτελούν πλέον μια 
καλή παρέα, φαίνεται και από τον τρόπο λήψεις των 
αποφάσεων που λαμβάνονται από τις διάφορες επι-
μέρους ομάδες ή παρέες και το ΔΣ καλείται απλά 
να υλοποιήσει αυτές τις αποφάσεις. Να φανταστεί 
κανείς πως κανένα απ τα μέλη του ΔΣ δεν θεώρη-
σε σκόπιμο να παραλάβει αυτό το «βραβείο» της Ν. 
Κίου, η παραλαβή του οποίου έγινε από ένα νεοει-
σελθόν μέλος εκείνης της ημέρας. 
Σημαντική ήταν και η παρουσία μελών του συλλό-
γου την Τσικνοπέμπτη στο Ελληνικό, όπου παρά την 
βροχή που λίγο έλειψε να χαλάσει το γλέντι χόρεψαν 
στις εκδηλώσεις του εκεί μορφωτικού συλλόγου.

Επανερχόμενοι στο Μασκέ Πάρτι, μεθαύριο Κυρια-

κή στις 10 το βράδυ στο 

Μουσικό Καφενείο ‘ΑΕΝΑ-

ΟΝ’, οι «Ορθοπεταλιές» 

μας πληροφορούν πως 

θα είναι ανοιχτό σε όλους 

όπως όλες οι εκδηλώσεις 

του, χωρίς είσοδο και με DJ 

τον Άγγελο Δρίτσα, Ντίσκο-

Ροκ μουσική 70-80. Ε προς 

το βράδυ αργά θα έρθει και 

κανένα ελληνικούλι.
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Πρωτοστάτες και στην διασκέδαση οι «Ορθοπεταλιές», στο Καρναβάλι της Κίου και στις γειτονιές του Άργους

Μασκέ Πάρτι
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Της Δήμητρας 

Τούντα, 

Διαιτολόγος, 

Διατροφολόγος

Η υγιεινή 
διατροφή είναι 
ένας σίγουρος 
δρόμος για να 
β ο η θ ή σ ο υ μ ε 
τον εαυτό μας 

να νοιώσει καλά 
και να έχουμε υγεία. Ωστόσο ο 
βομβαρδισμός από πληροφορίες 
για το τι είναι καλό και τι όχι σίγουρα 
δεν βοηθάει. Η παγίδα που υπάρχει 
πίσω από όλη την εκστρατεία περί 
υγιεινής διατροφής είναι ο κίνδυνος 
δημιουργίας μιας νευρωτικής σχέσης 
με το φαγητό. Αυτό βοήθησε στη 
δημιουργία κατηγοριών ανθρώπων: 
η πρώτη ακολουθεί τόσο σχολαστικά 
αυτό που λέμε «υγιεινή διατροφή» 
σε σημείο που να γίνεται εμμονή και 
να κάνει την επιλογή της να μοιάζει 
με άθλο, αφού μοχθούν για να την 
ακολουθήσουν κατά γράμμα. Η 
δεύτερη, στην οποία ανήκουν οι 
περισσότεροι ακόμα και αν δεν το 
παραδέχονται, πολύ απλά αγνοεί 
τη σημαντική σχέση διατροφής και 
υγείας. 
Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν μια 
σημαντική παρεξήγηση. Υγιεινή 
διατροφή δεν σημαίνει ανησυχία 
για το τι θα φάω, ούτε στέρηση από 
τα αγαπημένα μου φαγητά. Υγιεινή 
διατροφή σημαίνει «κάνω μικρές 
αλλαγές στα γεύματα που τρώω ήδη, 
τρώγοντας λίγο περισσότερο από 
κάποια τρόφιμα και λίγο λιγότερο 
από κάποια άλλα». Η προσπάθεια 
αξίζει! Η υγιεινή διατροφή μπορεί 
να γίνει καθημερινή απόλαυση 
γλιτώνοντάς μας ταυτόχρονα από 
ανεπιθύμητες ασθένειες και άλλα 
προβλήματα.   

Παρά τη σύγχυση που επικρατεί 

σχετικά με τη σωστή διατροφή, 

μπορείτε να ακολουθήσετε τα 

παρακάτω βήματα προς μια 

ισορροπημένη διατροφή.

Απολαύστε το φαγητό σας. 

Έχετε ποικιλία τροφίμων. 

Καταναλώνετε περισσότερες 

αμυλούχες τροφές πλούσιες σε 

φυτικές ίνες. 

Τρώτε περισσότερα φρούτα και 

λαχανικά. 

Καταναλώνετε λιγότερες λιπαρές 

τροφές και κρέας. 

Αποφύγετε τις γλυκές τροφές και τα 

ποτά. 

Εάν πίνετε αλκοόλ περιορίστε το στα 

επιτρεπτά επίπεδα. 

Τρώτε τις σωστές μερίδες για να 

είστε στο σωστό βάρος.   

Πίνετε περισσότερο νερό.

Το πρώτο σημαντικό βήμα για μια 

ισορροπημένη διατροφή είναι να 

υπάρχει μεγάλη ποικιλία τροφών από 

όλες τις ομάδες (κρέας- δημητριακά 

και όσπρια, γαλακτοκομικά, φρούτα, 

λαχανικά και λάδι). Με το φαγητό 

παίρνουμε τα απαραίτητα θρεπτικά 

συστατικά που χρειαζόμαστε. Κανένα 

τρόφιμο από μόνο του δεν περιέχει 

όλα τα θρεπτικά συστατικά στις 

αναγκαίες ποσότητες, έτσι πρέπει να 

τρώμε μια ποικιλία τροφίμων. Όμως, 

χρειάζεται να τρώμε περισσότερο 

ορισμένα τρόφιμα από ότι άλλα. Μια 

ισορροπημένη διατροφή προβλέπει 

κατανάλωση τροφίμων από όλες τις 

ομάδες στις σωστές αναλογίες.

Υγιεινή διατροφή: Μικρές Αλλαγές, σημαντικές 
απολαβές!

Η κατανόηση της γλώσσας στη βρεφική ηλικία
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Του Άγγελου 

Τράκα, 

Λογοθεραπευτής, 

Επιστημονικός 

Συνεργάτης 

Κέντρου Έρευνας 

και Εφαρμογής 

Σύγχρονων 

Προγραμμάτων 

Ειδικών Θεραπειών

Στους 15 μήνες 
το παιδί σας θα καταλαβαίνει ένα 
αρκετά μεγάλο μέρος από αυτά 
που οι άλλοι λένε και θα απαντά 
κατάλληλα σε απλά ερωτήματα . Η 
κατανόηση της γλώσσας είναι πιο 
ανεπτυγμένη από την ομιλία τους 
τα λίγα πρώτα χρόνια .
Η Ανάπτυξη της γλώσσας αρχίζει 
αρκετά πριν πει το παιδί σας 
την περίφημη πρώτη λέξη. 
Έχει σπαταλήσει αρκετό χρόνο 
παρατηρώντας τις λέξεις που 
ακούγονται γύρω του, ακούγοντας 
, παρατηρώντας , ακουμπώντας , 
μετακινώντας .
Όλο αυτό είναι ζωτικής σημασίας 
, γιατί βοηθάει το παιδί σας να 
διαμορφώσει τις ιδέες του για το 
περιβάλλον του και του δίνει κάτι 
για το οποίο θα μιλήσει όταν θα 
έρθει η ώρα.
Η κατανόηση της γλώσσας είναι 
πιο σημαντική για το παιδί σας από 
την ομιλία της . Από την στιγμή 
που πραγματικά καταλαβαίνει τότε 
σίγουρα θα σας μιλήσει .
Ανάμεσα στους 18 μήνες και τα 2 
χρόνια το παιδί σας θα αρχίσει να 
συνδυάσει δύο λέξεις μεταξύ τους 
για να φτιάχνει μερικές προτάσεις . 
Θυμηθείτε ότι οι πρώτες προτάσεις 
που μπορεί να μην είναι γραμματικά 

σωστές , προσθέτει Δεύτερες 

λέξεις έτσι ώστε το μήνυμά του να 

έχει μεγαλύτερο νόημα και όχι για 

να μιλήσει σωστά .

Η «μεγάλη έκρηξη του λόγου» 

είναι η ικανότητα του παιδιού 

σας να χρησιμοποιεί το λόγο για 

να ονοματίζει τα αντικείμενα , 

να κάνει ερωτήσεις , να ζητάει 

πράγματα , να δίνει οδηγίες , να 

εκφράζει τα συναισθήματά του 

και να αναπτύσσει ασταμάτητα 

συζητήσεις.

Η διάρθρωση του λόγου του , δεν 

είναι απαραίτητη , αντίθετα το μόνο 

που θα καταφέρετε είναι το κάνετε 

να βαρεθεί . Αφήστε το μιλάει με 

το δικό του τρόπο αλλά μη ξεχνάτε 

να του μιλάτε εσείς με το δικό σας 

(σωστό) τρόπο επίσης . 

Με το να καταλαβαίνετε , να 

δεχόσαστε και να απαντάτε σε αυτά 

που λέει το παιδί θα ενδιαφερθεί 

να επικοινωνήσει μαζί σας . Ο 

δικός σας τρόπος ομιλίας του δίνει 

ένα μοντέλο λόγου το οποίο πολύ 

σύντομα θα μάθει να χρησιμοποιεί 

.

Θυμηθείτε όσο και οι δύο 

καταλαβαίνετε ο ένας τον άλλο 

και περνάτε αρκετό χρόνο 

συνομιλώντας μεταξύ σας όλα θα 

πάνε καλά. 
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Το ένα μετά το άλλο τα σπίτια των αγωνιστών και των 
πολιτικών της νεότερης ιστορίας της χώρας χάνονται 
στην πόλη του Άργους.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το σπίτι του Μακρυ-
γιάννη, απέναντι από τον ιστορικό ναό του Αγίου Ιωάν-
νη, που χτίστηκε το 1829 επί Καποδίστρια. Πρόκειται 

για το σπίτι που ο στρατηγός έμαθε γράμματα και ξεκί-
νησε να γράφει τα απομνημονεύματά του.
Το σπίτι αυτό ποτέ δεν έτυχε της προσοχής της πολιτεί-
ας, παρά την βαριά ιστορία που το βαραίνει. Μάλιστα, 
πριν από αρκετά χρόνια και οι κάτοικοι της περιοχής 
ζητούσαν από τον Δήμο την κατεδάφιση του κτιρίου 
του Μακρυγιάννη «επειδή αποτελούσε εστία μόλυν-
σης»! Ευτυχώς δεν υλοποιήθηκε το αίτημά τους. Όμως 
σήμερα ο χρόνος γκρεμίζει ότι απέμεινε.
Στο σημείο αυτό έφτασε το κτίριο, όταν μετά τον χα-
ρακτηρισμό του ως διατηρητέου, ξαφνικά κατέπεσε η 
στέγη του και μετατράπηκε το οικόπεδο σε σκουπιδό-
τοπο.
Το «κονάκι» του στρατηγού Μακρυγιάννη χαρακτηρί-
στηκε διατηρητέο το 1982. Όπως από τότε μέχρι σή-
μερα, απλά γκρεμίζεται από το πέρασμα του χρόνου…  

Ουσιαστικά σήμερα είναι ένα κουφάρι, χωρίς πόρτες 

και παράθυρα, χωρίς στέγη.

Γενικότερα όμως το αρχιτεκτονικό παρελθόν του Άρ-

γους βρίσκεται σε κίνδυνο.

Το σπίτι των Σπύρου και Χαρίλαου Τρικούπη είναι μια 

ακόμα χαρακτηριστική περίπτωση. Το διώροφο σπίτι 

που βρίσκεται στο σημερινό κέντρο της πόλης κινδυ-

νεύει να καταρρεύσει. Πρόκειται για ένα από τα δύο 

κτήρια που κατασκεύασε ο Σπ. Τρικούπης με την πώ-

ληση των οικοπέδων στο Ηραίο του Άργους τα οποία 

του είχαν δοθεί ως αποζημίωση για την συμμετοχή 

του στην επανάσταση. Το δεύτερο κτήριο είχε ανεγερ-

θεί εκεί που σήμερα βρίσκεται το ξενοδοχείο «Αμφι-

τρύων» στο Ναύπλιο, αλλά δεν διασώζεται. Το διώρο-

φο σπίτι του Τρικούπη στο Άργος, έχει περιέλθει εδώ 

και χρόνια στην ιδιοκτησία της Αγροτικής τράπεζας, 

η οποία αρχικά το προόριζε, για χώρο διαμονής των 

υψηλόβαθμων στελεχών της. Στην συνέχεια επιχειρή-

θηκε η αξιοποίηση τμήματος του οικοπέδου προκει-

μένου να στεγαστεί το υποκατάστημα της τραπέζης, 

όμως η όλη προσπάθεια προσέκρουσε σε βυζαντινά 

κτήρια που αποκαλύφθηκαν στο σημείο εκείνο.

Το κτίριο του Δημήτρη Τσώκρη, ενός από τους σημα-

ντικότερους όσο και αμφισβητούμενους αγωνιστές 

του Άργους αρχίζει κι αυτό να καταρρέει. Το σπίτι του 

Τσώκρη, που όπως αναφέρεται από τους περιηγητές 

τον προπερασμένο αιώνα θύμιζε βίλα της Ιταλικής πό-

λης Κόμο και άρχισε να κτίζεται πριν την επανάσταση 

με μαλτέζικες πλάκες, βρίσκεται πλέον σε άθλια κατά-

σταση, πνιγμένο από τις οικοδομές γύρω του.
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Τα Λαδάδικα του Άργους
Με απόφασή του το τοπικό συμβούλιο Άργους επικαιροποίησε πα-

λαιότερη πρόταση για την χρήση της Νεοκλασικής Αγοράς. Σύμφω-

να με την ομόφωνη απόφαση Τα καταστήματα θα διατεθούν πλέον 

για υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα, όπως τσιπουράδικα, 

καφενεία, μεζεδοπωλεία ενώ παράλληλα θα επιταχυνθεί η απομά-

κρυνση των Κρεοπωλείων που για χρόνια ολόκληρα κυριαρχούσαν 

στον χώρο. Να θυμίσουμε πως το κτήριο κατασκευάστηκε στις αρ-

χές του προηγούμενου αιώνα με εργολάβο-Μηχανικό τον Ν. Θεωνά 

με σχέδια επηρεασμένα ή βασισμένα στον Τσίλερ.

Μέρος των δομικών υλικών προέρχονται από παλαιότερο κτίσμα, 

πιθανόν αρχ. τείχος, και χρησιμοποιήθηκε ακόμα και δυναμίτιδα 

προκειμένου να απομακρυνθεί.

Σύμφωνα με την αργείτικη παράδοση κάτω ακριβώς από το μέσω 

της κεντρικής στοάς, διέρχεται ποτάμι και η πρόσβαση στο οποίο 

ήταν δυνατή μέσα από μία υπόγεια σπηλιά ή τεχνητή καμάρα. Την 

ύπαρξη υπογείου ρεύματος νερού πιστοποιούν και τα πολλά πηγά-

δια που έχουν ανεβρεθεί κατά καιρούς σε πλησίον οικόπεδα και βρί-

σκονται σε νοητή ευθεία με το κτήριο της νεοκλασικής αγοράς από 

δυτικά προς ανατολικά.

Οι παλαιότερες προτάσεις για την χρήση του κτηρίου απ την εποχή 

της Δημαρχίας Παπανικολάου ήταν για την εγκατάσταση χρυσοχοεί-

ων. Τώρα η σημερινή πρόταση για την χρήση του είναι πιο «ανθρώ-

πινη» και αν «περπατήσει» σύντομα το Άργος θα αποκτήσει τα δικά 

του «Λαδάδικα».

Το σπίτι του Μακρυγιάννη

Σε κίνδυνο το αρχιτεκτονικό 
παρελθόν του Άργους

Το σπίτι του Τρικούπη

Το σπίτι του Τσώκρη
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Έτοιμοι να κάνουν στάση πλη-
ρωμών είναι οι έμποροι της Πε-
λοποννήσου, αφού πλέον δεν 
μπορούν να ανταποκριθούν 
στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις 
τους.
Η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλ-
λόγων Πελοποννήσου και Νο-
τιοδυτικής Ελλάδος απέστειλε 
επιστολή προς τον Πρόεδρο 
της Κυβέρνησης κ Λουκά Πα-
παδήμο και τους Πολιτικούς 
Αρχηγούς, όπου σημειώνει ότι 
δεν προτρέπει για «στάση πλη-
ρωμών», αυτή όμως είναι προ 
των πυλών, εάν δεν σταματήσει 
ο παραλογισμός της επιβολής 
εξωπραγματικών εισπρακτικών 
μέτρων χωρίς μέτρο.
Η Ομοσπονδία στην επιστολή 
ζητά να εισακουστούν οι προ-
τάσεις του εμπορικού κόσμου, 
ώστε  να ξεπεραστούν βασικά 
οικονομικά προβλήματα, να 
δοθεί ελπίδα στην αγορά και να 
ανακτηθεί η πίστη της εμπορι-
κής τάξης στον εαυτό της, ώστε 
να οδηγήσει ξανά τη χώρα σε 
ανάκαμψη.
Όπως σημειώνουν οι έμποροι 
«την ύστατη αυτή ώρα, ζητάμε 

από την συντεταγμένη Πολιτεία 
να αναγνωρίσει την πραγματι-
κή διάσταση των προβλημάτων 
μας και να δώσει λύσεις. Συντασ-
σόμαστε σε κάθε προσπάθεια 
ουσιαστικής βελτίωσης της οι-
κονομίας και της αγοράς, αρκεί 
να υπάρχουμε για να μπορούμε 
να βοηθήσουμε.  
Καταδικάζουμε την φοροδιαφυ-
γή, δικαιολογούμε όμως την μη 
τήρηση των υποχρεώσεων των 
συναδέλφων μας, όταν αυτές ξε-
περνούν την φυσική τους δυνα-
τότητα να ανταποκριθούν».
Στην επιστολή τους τονίζουν 
ακόμα ότι: «Η καθημερινή πραγ-
ματικότητα των συναδέλφων 
μας, μικρότερων και μεγαλύτε-
ρων εργοδοτών και αυτοαπα-
σχολούμενων, όσων τουλάχι-
στον επιβίωσαν της «λαίλαπας» 
των δύο τελευταίων ετών, συν-
θέτει μία εικόνα απογοήτευσης, 
αβεβαιότητας, αγωνίας, φόβου, 
αδιεξόδου και απελπισίας. Οι 
περισσότεροι βρίσκονται μπρο-
στά στο ενδεχόμενο να χάσουν 
ανεπιστρεπτί τους κόπους μιας 
ζωής και συχνά, τη μοναδική 
πηγή εισοδήματος ολόκληρης 

της οικογένειάς τους, έχοντας 
επιπλέον να πληρώσουν χαρά-
τσια, έκτακτες εισφορές, τέλη 
επιτηδεύματος, αντικειμενικά 
κριτήρια και ότι άλλο μπορεί να 
μηχανευθεί ο ευφάνταστος κυ-
νηγός της ύστατης ρευστότητας 
που απομένει στις επιχειρήσεις 
τους. 
Τα αδιέξοδα όμως και η οργή 
για τις άδικες επιβαρύνσεις, την 
γραφειοκρατία, την διαφθορά, 
την αδράνεια και αδιαφορία των 
αρμοδίων μπροστά στα προ-

βλήματα επιβίωσης των Μμε 
εμπορικών επιχειρήσεων δημι-
ουργούν διλήμματα τα οποία 
δυνητικά οδηγούν σε ακραίες 
επιλογές.  
Είναι πάρα πολλοί οι συνάδελ-
φοί μας που μας καλούν να κη-
ρύξουμε πανελλαδική «στάση 
πληρωμών», αντιδρώντας με 
αυτό τον τρόπο στον διωγμό 
που υφίσταται ο οργανωμένος 
εμπορικός κόσμος.  Οι επιλογές 
αυτές μπορεί να μην συνάδουν 
με τον ορισμό περί «ορθής» 

συμπεριφοράς αλλά στις σημε-

ρινές συνθήκες, οι λέξεις και οι 

έννοιες έχουν πια χάσει το νόη-

μά τους και ο καθένας αντιδράει 

όπως μπορεί.  Στο πλαίσιο αυτό, 

ακόμα και η στάση πληρωμών 

μπορεί να υποστηριχθεί από 

σειρά λογικών επιχειρημάτων.

Σε καμία περίπτωση δεν προ-

τρέπουμε τους συναδέλφους 

μας εμπόρους να αγνοήσουν 

τις υποχρεώσεις τους απέναντι 

στην Πολιτεία. Επειδή όμως οι 

ίδιοι δικαιολογημένα αισθάνο-

νται ότι η Πολιτεία αγνοεί τις 

υποχρεώσεις της απέναντι σε 

αυτούς, πολύ φοβόμαστε ότι 

οι εξελίξεις ξεπερνούν τις δι-

κές μας προτροπές και αυτός ο 

τρόπος αντίδρασης είναι «προ 

των πυλών» σε ατομικό αλλά και 

συλλογικό επίπεδο.  Πως, αλή-

θεια, μπορούμε να αποτρέψου-

με τον συνάδελφό μας, από το 

να σταματήσει να πληρώνει τα 

χαράτσια, όταν στην άλλη άκρη 

της πλάστιγγας βαραίνουν οι 

βασικές υποχρεώσεις προς την 

οικογένεια του;»
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Δεν μπορούν πλέον να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους πολλά καταστήματα

Αγωνία για το αύριο

Ανοιχτή επιστολή ΝΟΝ για το κολυμβητήριο
Με ανοιχτή επιστολή του ο Ναυτικός Όμιλος Ναυπλίου απαντά 
στον δήμαρχο Παναγιώτη Αναγνωσταρά για το κολυμβητήριο 
της πόλης που παραμένει κλειστό.
Σημειώνει μεταξύ άλλων ο σύλλογος:
«Διαβάσαμε πολύ προσεκτικά την απάντησή σας στη 
δημοσίευση του Δελτίου Τύπου του ΝΟΝ με τίτλο «2 χρυσά 
μετάλλια – ηχηρό μήνυμα!» και έχουμε να σχολιάσουμε τα εξής:
Συμφωνούμε ότι η πρώτη επιλογή για όλα τα παιδιά, αθλούμενα 
και μη, είναι τα σχολεία. Εμείς όμως ουδέποτε θέσαμε δίλημμα 
σχολείο ή άθληση (ή φιλαρμονική ή θέατρο ή χορωδία κλπ., 
κλπ.). Εσείς που θέτετε τέτοια ζητήματα, φαίνεται πως έχετε και 
τη λύση. Την πιο απλή: κλείσιμο (του κολυμβητηρίου)!!!
Όσο για τη μικρή αθλήτρια (και τους δεκάδες συναθλητές 
που έχετε στείλει...στο σχολείο τους), της αξίζουν πιο πολλά 
συγχαρητήρια απ’ όσα νομίζετε, γιατί οι «σημερινές χειμερινές 
συνθήκες προπόνησης» δεν είναι απλώς «δύσκολες», εσείς 
φροντίσατε να καταστούν ανύπαρκτες.
Ο ΝΟΝ δεν μπήκε ποτέ ούτε θα μπει στη λογική τέτοιων 
ψευτοδιλημμάτων. Και το σπουδαιότερο: δεν επέρριψε 
καμιά ευθύνη στο ΔΟΠΠΑΤ (μέχρι σήμερα). Και ο λόγος είναι 
απλός: διότι δε μας έχει ενημερώσει ακόμη όχι μόνο για το 
πότε θα ξαναλειτουργήσει το κολυμβητήριο (αυτό και μόνο 
αναφέρθηκε στην ανακοίνωσή μας), αλλά ούτε και για την 
απόφασή του να το κλείσει και κυρίως τους λόγους για τους 
οποίους το έκλεισε. Ευθύνες, λοιπόν, θα αναζητήσουμε 
ΤΩΡΑ, μετά τη συμπλήρωση δυο (2) μηνών ακριβώς από το 
αυθαίρετο κλείσιμο του κολυμβητηρίου, αφού η υπομονή και 
η κατανόηση που απαιτήθηκε να δείξουμε, προς όλους τους 
αρμοδίους, σε σχέση με τη λειτουργία του κολυμβητηρίου 
εξαντλήθηκε.
Ευθύνες επιρρίπτουμε τώρα, γιατί οι από Σεπτέμβριο 2011 
επιστολές μας προς το ΔΟΠΠΑΤ δεν απαντήθηκαν ποτέ ούτε 
τέθηκαν προς συζήτηση στο Δ.Σ. του Οργανισμού. Επειδή 
λοιπόν το θέμα του κόστους θέρμανσης και συντήρησης του 
κολυμβητηρίου έχει συζητηθεί πολλές φορές, πρέπει να σας 
αναφέρουμε ότι όλες οι προτάσεις μας (έστω και προφορικές) 
με σκοπό τη μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης 

ουδέποτε εισακούστηκαν εδώ και πολλά χρόνια. Όσο για τα 
χρήματα που διέθετε ο Δήμος Ναυπλίου, να αναφέρουμε 
απλά ότι ήταν επιχορηγήσεις της ΓΓΑ λόγω της ύπαρξης 
ναυταθλητικών σωματείων. Από κει και πέρα… ήταν καθαρά 
θέμα ορθολογικής διαχείρισης και προγραμματισμού των κατά 
καιρών διοικήσεων του ΔΑΚΝ, που εσείς προσωπικά επιλέγατε. 
Αναφορικά τώρα με τα κολυμβητήρια Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ν. Ιονίων Νήσων (περιφέρεια στην οποία 
ανήκουν τα σωματεία της περιοχής μας) είναι άπαντα ανοιχτά, 
πλην ενός: του Ναυπλίου! Τι καλύτερο ως δήμοι ή αθλητικοί 
οργανισμοί κάνουν αυτοί; Με δυο-τρία τηλεφωνήματα θα 
είχατε πληροφορηθεί τις εμπειρίες τους και πώς βρήκαν τη 
λύση, αντιμετωπίζοντας τα ίδια ακριβώς «διλήμματα»!!! Πολλά 
είναι τα κολυμβητήρια που αντιμετώπισαν πρόβλημα ανά την 
Ελλάδα. Αλλά τα περισσότερα βρήκαν λύση. Το δικό μας ανήκει 
στα λιγότερα. Σε κανένα όμως δεν επιδείχθηκε τέτοια απαξίωση 
του ρόλου των ναυταθλητικών ερασιτεχνικών σωματείων, όσο 
στο δικό μας δήμο.
Όσον αφορά το θέμα των εσόδων για τη λειτουργία του 
κολυμβητηρίου, είχαμε προτείνει άπειρες λύσεις στο παρελθόν 
και σε σειρά προέδρων και συμβουλίων του πρώην ΔΑΚΝ, αλλά 
ουδέποτε εισακουστήκαμε ή μας αντιμετώπισαν σοβαρά. Η 
εμπειρία μας επί αυτών των θεμάτων είναι τεράστια (μια που 
εμείς επισκεπτόμαστε πολλά και διαφορετικά κολυμβητήρια 
ανά την Ελλάδα, λόγω της συμμετοχής των αθλητών μας σε 
αγώνες κολύμβησης και της υδατοσφαίρισης) και καλό θα 
ήταν, εκτός των προσωπικών σας συμβούλων επί αθλητικών 
θεμάτων, να ζητούσατε και τη γνώμη μας.
Αλλά μάλλον ζητάμε πολλά, αφού ο ΔΟΠΠΑΤ (με τον οποίο 
σας επαναλαμβάνουμε δεν έχουμε ασχοληθεί ακόμα, αλλά 
θα το κάνουμε ΤΩΡΑ, που νιώθουμε πλέον την ανάγκη να 
δημοσιοποιήσουμε προς όλους τους ενδιαφερόμενους τα 
γεγονότα όπως έχουν εξελιχθεί μέχρι σήμερα), του οποίου 
τη σύσταση μάλιστα είχαμε χαιρετίσει δημόσια, υπήρξε 
ουσιαστικά ακέφαλος διοικητικά μέχρι την τελική σας 
παραίτηση στις αρχές Ιανουαρίου, δεν ανταποκρίθηκε ποτέ 
στη δημόσια πρόσκληση και προθυμία μας για αρωγή στο 

έργο του και το κυριότερο ανακοίνωσε το κλείσιμο του 
κολυμβητηρίου στις 12 Δεκεμβρίου 2011, χωρίς να έχει ληφθεί 
απόφαση του Δ.Σ., χωρίς να έχουν ενημερωθεί τα μέλη του 
Οργανισμού και χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η γνώμη της 
Επιτροπής Αθλητισμού του Οργανισμού.
Γνωρίζετε κ. δήμαρχε ότι η επικεφαλής σύμβουλος της 
Επιτροπής Αθλητισμού του ΔΟΠΠΑΤ έδειξε φανερά 
αιφνιδιασμένη στη συνεδρίαση της 13ης Δεκεμβρίου 2011 με 
αυτή την απόφαση; 
Γνωρίζετε κ. δήμαρχε ότι το μέλος του Δ.Σ. και πρώην πρόεδρος 
του ΔΑΚΝ παραιτήθηκε από την Επιτροπή Αθλητισμού του 
ΔΟΠΠΑΤ στην ίδια συνεδρίαση, γιατί όπως δήλωσε, δεν είχε 
ενημερωθεί καν για το κλείσιμο του κολυμβητηρίου;
Γνωρίζετε κ. δήμαρχε ότι στην ίδια συνεδρίαση και σε 
παράσταση που έκαναν μέλη του Δ.Σ. του ΝΟΝ και γονείς 
αθλητών, η υπεύθυνη αντιπρόεδρος του ΔΟΠΠΑΤ δήλωσε 
«αναρμόδια» και «άσχετη» σε θέματα αθλητισμού;
Τελικά ποιος αποφασίζει για τη λειτουργία ή μη του 
κολυμβητηρίου; Και το σπουδαιότερο ερώτημα: για ποιους 
πραγματικά λόγους έκλεισε το κολυμβητήριο;
Κλείνοντας κ. δήμαρχε, θα σας θυμίσουμε ότι το έτος 2011 το 
κολυμβητήριο έκλεισε τρεις (3) φορές: (α) από Φεβρουάριο 
μέχρι τέλη Μαΐου, (β) το μήνα Οκτώβριο, (γ) από 14 Δεκεμβρίου 
μέχρι σήμερα, ενώ το Δεκέμβριο του 2010 και τον Ιανουάριο 
του 2011 το κολυμβητήριο λειτούργησε με δωρεά καύσιμης 
ύλης από χορηγούς που εξασφάλισαν ο ΝΟΝ και φίλοι του 
υγρού στίβου. Είχαμε δηλαδή εξοικονόμηση πετρελαίου για 
6,5 μήνες, δηλαδή 195 ημέρες, δηλαδή εξοικονόμηση 234.000 
€ (σύμφωνα με τα στοιχεία κατανάλωσης που δώσατε εσείς), 
ποσό το οποίο είναι υπερδιπλάσιο εκείνου που εσείς δηλώσατε 
ότι στοιχίζει ετησίως η θέρμανση μαζί με τη συντήρηση της 
πισίνας. Πού διατέθηκε αυτό το ποσό; Μήπως για θέρμανση 
σχολείων; Υπήρξε και πέρσι τέτοιο «δίλημμα»;
Ελπίζουμε πως μετά από τα παραπάνω θα αρχίσετε να 
αναζητάτε την αλήθεια και την πραγματική κατάσταση. Εμείς 
θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας να βοηθήσουμε ώστε να μη 
βρίσκεστε μπροστά σε «κατασκευασμένα» διλήμματα».
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ναύπλιο, 16.-02-2012

Αρ. πρωτ.  ….

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: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ», δαπάνης κατά 
τη μελέτη 3.500.000 € 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. «Δυτι-
κή Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιό-
νιοι Νήσοι»).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 
την 13./03/.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. ή  Η/Μ.
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, ή Η/Μ.
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 
επέκτασης/αντικ/σης του εσω-
τερικού δικτύου
Ύδρευσης κυρίως της Πόλης του 
Ναυπλίου καθώς και των περιο-
χών Ροδίου-
Αγ. Κυριακής- Εξώστη κ. Καρα-
θώνας καθώς και την εγκ/ση δύο 
μεταλλικών
Δεξαμενών στις περιοχές Εξώ-
στη- Καραθώνας.

Προϋπολογισμός του έργου 
Ο συνολικός προϋπολογισμός 
Μελέτης – Υπηρεσίας του έργου 
ανέρχεται σε
4.305.000 €  και αναλύεται ως 
κάτωθι: 
ΟΜΑΔΑ 1Η (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ): 
828.951,00
ΟΜΑΔΑ 2Η  (ΑΓΩΓΟΙ): 672.894,00
ΟΜΑΔΑ 3Η (ΤΕΧΝΙΚΑ): 
315.208,00
ΟΜΑΔΑ 4Η  (Η/Μ): 6.000,00
ΟΜΑΔΑ 5Η  (ΟΔΟΠΟΙΪΑ – ΑΠΟΚ/
ΣΕΙΣ): 598.000,00

Συνολική Δαπάνη Εργασιών: 
2.421.053,00
Γενικά έξοδα και όφελος εργο-
λάβου (ΓΕ + ΟΕ): 435.789,54
Απρόβλεπτα (ποσοστό 15% επί 
της δαπάνης εργασιών και κον-
δυλίου: ΓΕ + ΟΕ): 428.526,38
Αναθεώρηση: 214.631,08
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 
805.000,00

Διάρκεια ή προθεσμίας εκτέλε-
σης σύμβασης
Περίοδος σε είκοσι τέσσαρες 
(24) μήνες από την ανάθεση της 
σύμβασης

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 
65.708 €. 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 παρούσας. 
Υποβάλλεται επίσης και φωτοα-
ντίγραφο του πτυχίου, το οποίο 

επικυρώνεται από τον Πρόεδρο 
της Ε.Δ. και παραμένει στη διά-
θεση των οργάνων του διαγωνι-
σμού για αποδεικτικούς λόγους 
(εκδίκαση ενστάσεων και προ-
σφυγών) .
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 επαγγελματι-
κής εγγραφής, προκειμένου να 
γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να 
βρίσκονται σε ισχύ   κατά την 
ημερομηνία  παραλαβής των 
προσφορών.

Τεχνική ικανότητα  απαιτούμενα 
αποδεικτικά (μόνο για τις αλλο-
δαπές εργοληπτικές επιχειρή-
σεις)
Η απόδειξη των τεχνικών ικανο-
τήτων του εργολήπτη συνάγεται 
από:
-Τίτλους σπουδών και επαγγελ-
ματικών προσόντων του ερ-
γολήπτη και των στελεχών της 
επιχείρησης υπεύθυνων για την 
εκτέλεση των έργων
-Υπεύθυνη δήλωση για το μέσο 
ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυ-
ναμικό και τον αριθμό των στε-
λεχών 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 08../…03.../2012, 
ημέρα Πέμπτη.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της 

Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΜΑΤΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑ-

ΚΤΗΡΙΣΜΟΥ

(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. 655/14-02-2012 πράξη 
χαρακτηρισμού έκτασης, του 
Δ/ντή Δασών Αργολίδας, μετά 
από αίτηση που υποβλήθηκε 
από τον κ. Καπράλο Π. Γεώργιο, 
με την οποία χαρακτηρίστηκε 
έκταση εμβαδού 2.514,25 τ.μ., 
η οποία βρίσκεται στη θέση 
«ΜΠΑΜΠΩ», περιφέρειας της 
Δημοτικής Κοινότητας Άργους, 
Δημοτικής Ενότητας Άργους του 
δήμου Άργους - Μυκηνών, ως 
μη υπαγόμενη οπωσδήποτε στις 
διατάξεις της δασικής νομοθεσί-
ας (γεωργικώς καλλιεργούμενη 
έκταση ή γεωργική), εμπίπτου-
σα στο άρθρ. 3 παράγραφος 
6 περίπτωση α του Ν. 998/79, 
«περί προστασίας των δασών 
και των δασικών εκτάσεων εν 
γένει εκτάσεων της χώρας».
Η ως άνω πράξη χαρακτηρισμού 
θα είναι αναρτημένη επί ένα 
μήνα στον πίνακα ανακοινώ-
σεων του Δήμου Άργους – Μυ-
κηνών και όποιος έχει έννομο 
συμφέρον μπορεί να υποβάλλει 

αντιρρήσεις εντός δύο (2) μη-
νών από την κοινοποίηση ή την 
τελευταία δημοσίευση ενώπιον 
της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής 
Επίλυσης Δασικών Αμφισβη-
τήσεων Νομού Αργολίδας (άρ-
θρου 10 Ν. 998/79), στην Δ/νση 
Μ. Ιατρού 21 Τ.Κ. 21100 Ναύπλιο.
Επίσης, η παραπάνω πράξη 
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και 
έλαβε ΑΔΑ: ΒΟΖΔΟΡ1Φ-ΞΑΚ.

ΑΔΑ: ΒΟΖ84690Β4-ΘΦΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡ-

ΓΟΥΣ

ΑΡΓΟΣ 22-02-2012

ΑΡ. ΔΙΑΚ.: 30

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Άργους 
με την υπ’ αριθμ. 25η /02-11-
2011 (Θέμα 1ον ) απόφασή 
του, την  υπ’αριθ.πρωτ. Κ.Υ.Α 
με αριθ.6588/21-07-2011( ΦΕΚ 
1650/Β/25-07-11) και σύμφωνα 
με τις διατάξεις των Ν.2286/95, 
2362/95,2741/99,2955/2001, 
3918/2011  και των Π.Δ.  
60/07,118/07 προκηρύσσει 
πρόχειρο ομαδοποιημένο δι-
αγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη 
τιμή    και πάντα σύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης για την ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΟΠΩΣ:
1. ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ CPV 
39512000-4   ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 
10.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α
2.ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ 
ΕΙΔΗ  CPV 19200000-8    ΠΡΟΥΠ/
ΣΜΟΣ 5.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 
στο Άργος και ενώπιον επι-
τροπής στα γραφεία του Γενι-
κού Νοσοκομείου Άργους στις 
26/03/2012  ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 12.00. 
Ημερομηνία κατάθεσης προ-
σφορών στις 23/03/2012 και 
ώρα 14.00, άλλως δεν θα γίνο-
νται δεκτές και θα επιστρέφο-
νται.
Περισσότερες πληροφορίες, 
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, 
στα γραφεία του Νοσοκομεί-
ου κον Μπενεχούτσο ή στο 
τηλέφωνο 2751064172 ή FAX 
2751064170.

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝ-

ΔΕΟΜΕΝΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΡΓΟΥΣ & 

ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Περιφερειακή Επιτροπή 

Διαβούλευσης
Συγκροτήθηκε με απόφαση του 

Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 

Πέτρου Τατούλη, η «Περιφερεια-

κή Επιτροπή Διαβούλευσης στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου», η 

οποία αποτελείται από τον Περι-

φερειάρχη, τους Δημάρχους των 

Δήμων της Περιφέρειας Πελο-

ποννήσου, εκπροσώπους φορέ-

ων και ενώσεων, καθώς και πολί-

τες εκλογής των Περιφερειακών 

Ενοτήτων Πελοποννήσου.

Η επιτροπή διαβούλευσης διατυ-

πώνει εισηγήσεις προς το Περι-

φερειακό Συμβούλιο, σχετικά με 

τις βασικές αναπτυξιακές προτε-

ραιότητες της Περιφέρειας, γνω-

μοδοτεί για θέματα γενικότερου 

περιφερειακού ενδιαφέροντος, 

εξετάζει τα προβλήματα και τις 

αναπτυξιακές δυνατότητες τη 

Περιφέρειας και διατυπώνει γνώ-

μη για την επίλυση των προβλη-

μάτων και αξιοποίηση των δυνα-

τοτήτων αυτών.  

Οι συνεδριάσεις της γίνονται μία 

φορά ανά τρίμηνο και η θητεία 

της ακολουθεί τη θητεία των πε-

ριφερειακών αρχών.
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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 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

Ευκαιρία λόγω μετακόμισης! Πω-

λούνται:1)Η/Υ Pentium 3GHz, 

512 RAM, 120 G Hard disk, XP 

Professional 60ευρώ. 2)Η/Υ 

Pentium 4 2.40GHz, 0,99G RAM, 

74.5 G Hard Disk 50 ευρώ. 3)Παιδικό 

γραφείο Υπολογιστή μόνο 25 ευρώ. 

4)Ποδήλατο itness χρώμα κόκκινο 

30 ευρώ Tηλ: 6946132456.

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

Αντλία βαρελίσιας μπύρας. Μια 

εύκολη και φτηνή αμφίεση για να μην 

περάσετε απαρατήρητη την αποκριά…

Μαθήματα για υποψήφια εθνικά 
και διεθνή ΚΑΜΑΚΙΑ
Μια και σε ένα μήνα περίπου θα μπει και ημερολογιακά 
η άνοιξη, καιρός είναι να προνοηθείτε και πάλι στο 
καμάκι ώστε να εξοικονομήσετε κανένα πιάτο δωρεάν 
φαγητό με το γνωστό τέχνασμα της πληρωμής σε 
συνεργασία με τον Σερβιτόρο. (διπλή χρώση και σεις 
παίρνετε ως ρέστα όσα καταβάλετε για τον λογαρια-
σμό) 
ΓΕΡΜΑΝΙΔΑ

ΘΑ ΤΗΝ ΒΡΕΙΤΕ: στην Κρήτη 
ΘΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΤΕ: από 
τις τρίχες στις μασχάλες. 
ΘΑ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΑΣΕΤΕ: ζητώ-
ντας την να τις βάλετε αντηλια-
κό στην πλάτη για να μην καεί 
η ευαίσθητη λευκή επιδερμίδα 
της. 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν την πιάσετε 
πολύ ώρα την πάρλα θα σας 
δει σαν τον μεγάλο της τον 
αδερφό και θα σας ζητήσει για 
το βράδυ να την γνωρίσετε σε 
κανέναν φίλο σας πας και δει 
άσπρη μέρα.
ΣΟΥΗΔΕΖΑ

ΘΑ ΤΗΝ ΒΡΕΙΤΕ: στην Ρόδο. 
ΘΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΤΕ: από 
τις τρίχες στα πόδια οι οποίες 
δεν θα φαίνονται όμως επειδή 
είναι ξανθές. 
ΘΑ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΑΣΕΤΕ: Με 
φιλοσοφικές συζητήσεις περί 
ανέμων και υδάτων. Πείτε ότι 
θέλετε αρκεί να κρατήσετε το σοφιστικό βλέμμα. Δεν 
παύουν να είναι ξανθές και θα τσιμπήσουν. 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Δώστε της απ την αρχή να καταλάβει τι 
θέλετε και που το πάτε. Διαφορετικά θα τελειώσουνε οι 
διακοπές της και θα φύγει ανέγγιχτη. 
ΓΑΛΛΙΔΑ

ΘΑ ΤΗΝ ΒΡΕΙΤΕ: στην Σαντορίνη. 
ΘΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΤΕ: Από τα επώνυμα συνολάκια 
που θα φοράει και το DIOR το μπικίνι. 
ΘΑ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΑΣΕΤΕ: Οπωσδήποτε καλοντυμένος με 

την Le Monde στο χέρι. Δώστε της να καταλάβει ότι 
προτιμάτε τα γαλλικά προϊόντα προσφέροντας της ένα 
τσιγάρο CAULOISES BLONDES. 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μην δείξετε την γυφτιά σας. Πάτε την σε 
ένα ακριβό Restaurant για φαγητό. Θα την σκλαβώσε-
τε!
ΑΓΓΛΙΔΑ

ΘΑ ΤΗΝ ΒΡΕΙΤΕ: στην Κέρκυρα 
ΘΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΤΕ: από τους τόνους μπύρας που 
θα κατεβάζει στα μπαράκια του Κάβου. 
ΘΑ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΑΣΕΤΕ: αξύριστοι, αχτένιστοι με άσπρο 

μπλουζάκι, τζιν και με μια 
μπύρα στο χέρι. 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: μην φάτε πολύ 
ώρα στο ψήσιμο γιατί θα φύ-
γετε λιώμα από τις μπύρες και 
δεν θα κάνετε ΤΙΠΟΤΑ. 
ΕΛΛΗΝΙΔΑ

ΘΑ ΤΗΝ ΒΡΕΙΤΕ: ΠΑΝΤΟΥ!!! 
ΘΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΤΕ: Να 
κάνει topless ηλιοθεραπεία 
στην παραλία για να τραβήξει 
την προσοχή (πολλές τουρί-
στριες = μεγάλος ανταγωνι-
σμός). 
ΘΑ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΑΣΕΤΕ: Με το 
καλύτερο φουσκωμένο κομ-
μάτι που έχετε επάνω σας. Το 
πορτοφόλι!!! 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Δώστε της να κα-
ταλάβει ότι προτιμάτε πράγμα 
MADE IN GREECE!!! 

GAY

ΘΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΙΤΕ: στην Μύκο-
νο. 
ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΤΕ: Μόλις φτάσετε εκεί. 
ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΣΙΑΣΕΤΕ: Χωρίς κόπο. Θα σας προλάβου-
νε και θα σας πλησιάσουνε αυτοί. 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν πάλι είσαστε ΤΟΣΟ χάλια που δεν σας 
την πέφτει ούτε πο***ης, κάντε μια βόλτα στο PIERO 
S και ζητήστε από τον DJ να σας βάλει ΣΑΚΗ ΡΟΥΒΑ 
το «ΣΕ ΘΕΛΩ ΣΑΝ ΤΡΕΛΟΣ» για να χορέψετε πάνω 
στο μπαράκι. Του πο***τη!!! Κάποιος θα το πιάσει το 
υπονοούμενο!!

Ο Αδάμ και η Μαιμού

Το μικρό κοριτσάκι ρωτάει τη μητέρα της: 

- Πως εμφανίστηκε η ανθρώπινη φυλή; 

Η μητέρα της απάντησε: 

- Ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, εκείνοι έκαναν παιδιά, τα παιδιά τους 

έκαναν κι άλλα παιδιά, και έτσι συνεχίστηκε η δημιουργία του ανθρώπινου 

γένους. 

Δύο μέρες μετά το κοριτσάκι ρώτησε τον πατέρα της την ίδια ερώτηση. 

Ο πατέρας απάντησε: 

- Εκατομμύρια χρόνια πριν, υπήρχαν οι μαϊμούδες, από τις οποίες εξελίχτηκαν 

σιγά σιγά οι άνθρωποι. 

ριτσάκι μπερδεμένο πάει στη μητέρα της: 

- Μαμά, πώς γίνεται εσύ να μου είπες ότι τους άνθρωπους τους δημιούργη-

σε ο Θεός και ο μπαμπάς να μου είπε ότι οι άνθρωποι εξελίχτηκαν από τις 

μαϊμούδες; 

Και η μητέρα της απαντά: 

- Αγάπη μου, είναι πολύ απλό. Εγώ σου είπα για τη δική μου καταγωγή και ο 

μπαμπάς σου για τη δική του!!!!


