
Εντελώς υπο-

β α θ μ ι σ μ έ ν η 

είναι πλέον η 

περιοχή γύρω 

από τον σταθ-

μό του τρένου 

στο Ναύπλιο. 

Από την στιγ-

μή που στα-

μάτησε η λει-

τουργία του 

σιδηροδρόμου 

και έπαψαν να 

λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν 

τα εκδοτήρια. 

Το παλιό τρένο 

που χρησίμευε 

ως γραφεία του 

ΟΣΕ αποτελεί 

εστία μόλυν-

σης και δημι-

ουργεί κινδύνους για όσους περνούν από εκεί.

Σελ. 5

Eβδομαδιαία εφημερίδα

Πέμπτη 01.03.2012

www.anagnostispe.blogspot.com

anagnostispe@hotmail.com

Ετος15ο  Αρ. φύλλου 703     ΕΥΡΩ 0,70

Αποκριάτικο 
ξεφάντωμα 
με χορούς 
καρνάβα-
λους, 
κουβανές και 
παραδοσιακά 
δρώμενα

Σελ. 14-15

Άρθρο-παρέμβα-
ση του Β. Κόκκα
Με ένα άρθρο του – παρέμβαση 

για την πολιτική και οικονομική 

κατάσταση στην Ελλάδα ο Βασί-

λης Κόκκας, καταθέτει στις σκέ-

ψεις του και τον προβληματισμός 

του.

8 χρόνια μετά την αποχώρησή 

του από την πολιτική σκηνή της 

Αργολίδας, ο Βασίλης Κόκκας επι-

χειρεί μια ανάλυση καταλήγοντας 

μεταξύ άλλων: «ΠΑΣΟΚ και  ΝΔ οδηγούν τη χώρα και τον 

Ελληνικό λαό σε συλλογική αναζήτηση της ιστορικής ευ-

θανασίας… Είναι χρέος όλων να μην το επιτρέψουμε, να 

μην παρασυρθούμε, να αντισταθούμε».

Σελ. 21

Τρικλοποδιά στο αεροδρόμιο 

της Τρίπολης φαίνεται να μπαί-

νει με την παρέμβαση του προέ-

δρου της Ομοσπονδίας Συλλόγων 

Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 

Βασίλη Αλεβιζόπουλου, ο οποί-

ος δηλώνει: «Τα αεροδρόμια της 

Καλαμάτας και του Αράξου είναι 

αρκετά. Ούτε η Τρίπολη ούτε η Αν-

δραβίδα έχουν αεροπορικό ενδια-

φέρον. Μην κάνουμε την εγκλημα-

τική πράξη να στήνουμε συνεχώς 

αεροδρόμια και μετά να τα κλεί-

νουμε».

Σελ. 3

Κατά του αεροδρομίου Τρίπολης ο πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Τρικλοποδιά

Για επαγγελμα-
τικούς λόγους, 
Παραίτηση 
Αδρακτά

«Παραιτούμαι της θέσης του 

αντιδημάρχου, διότι λόγω 

φόρου εργασίας στο γραφείο 

μου, δεν μπορώ να αντα-

ποκριθώ στις υποχρεώσεις 

μου, όσον αφορά τον τομέα 

ευθύνης μου».

Σελ 4

Ποιες παρεμβάσεις γίνονται στο Φράχθι
Στην τουριστική αξιοποίηση του σπήλαι-

ου Φράχθι, ώστε να καταστεί επισκέψιμο 

με ασφάλεια στοχεύει ο δήμος Κρανιδίου.

Το έργο εκτελείται με αυτεπιστασία από 

την Εφορεία Σπηλαιολογίας και Παλαιο-

ανθρωπολογίας και προβλέπεται να έχει 

ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2012.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποκα-

τάσταση της παλαιάς προβλήτας, την 

διαπλάτυνση του μονοπατιού, ενημερω-

τικές πινακίδες κ.α.

Σελ. 20

Εικόνα εγκατάλειψης στον 
Σιδηροδρομικό Σταθμό του 
Ναυπλίου
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Έχουν και αυτά απαιτήσεις απ την δημοτική αρχή και τις διεκδικούν.
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3
Κατά του αεροδρομίου της Τρίπολης τάσσεται ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Τα πάνω – κάτω με το αεροδρόμιο
«Τα αεροδρόμια της Καλαμάτας 

και του Αράξου είναι αρκετά. 

Ούτε η Τρίπολη ούτε η Ανδρα-

βίδα έχουν αεροπορικό ενδια-

φέρον. Μην κάνουμε την εγκλη-

ματική πράξη να στήνουμε 

συνεχώς αεροδρόμια και μετά 

να τα κλείνουμε».  Τα παραπά-

νω επισημαίνει ο πρόεδρος της 

Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπη-

ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 

(ΟΣΥΠΑ), Βασίλης Αλεβιζόπου-

λος, μιλώντας στην εφημερίδα 

«Θάρρος» της Μεσσηνίας, σχε-

τικά με την ανάπτυξη του αε-

ροδρομίου της Καλαμάτας και 

την πιθανότητα λειτουργίας του 

αεροδρομίου της Τρίπολης ως 

πολιτικού, όπως έχει αποφασί-

σει το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Οι δηλώσεις Αλεβιζόπουλου, 

φέρνουν τα πάνω – κάτω με 

το αεροδρόμιο της Τρίπολης, 

στο οποίο έχουν επενδύσει τις 

ελπίδες τους οι ξενοδόχοι της 

Αργολίδας, αν και κατά τον κ. 

Αλεβιζόπουλο, επισκέπτες και 

τουρίστες δε φέρνει ένα αερο-

δρόμιο, αλλά το «προϊόν που 

πουλάει» κάθε περιοχή, κι αυτό 

πρέπει να μπει στο στόχαστρο. 

Όπως τονίζει στην Βίκυ Βετου-

λάκη ο πρόεδρος της Ομο-

σπονδίας Συλλόγων Υπηρεσίας 

Πολιτικής Αεροπορίας είναι λά-

θος κίνηση σε μια τόσο μικρή 

περιοχή όπως η Πελοπόννησος, 

να δημιουργηθούν άλλα δύο 

αεροδρόμια, της Ανδραβίδας 

και της Τρίπολης: «Υπάρχει μια 

αντίληψη σε κάποιους ότι το 

αεροδρόμιο θα φέρει τουρισμό. 

Αυτό είναι λάθος. Τα αεροδρό-

μια δε φέρνουν τουρισμό. Οι πε-

ριοχές, το προϊόν, είναι αυτό που 

θα φέρει τον τουρίστα. Φυσικά, 

η είσοδος και η έξοδος πρέπει 

να είναι ευπρεπείς από πλευράς 

αεροδρομίου. Εκείνο που έχει 

μεγάλη σημασία στα περιφερει-

ακά αεροδρόμια, όπως αυτό της 

Καλαμάτας, είναι η τιμολογιακή 

πολιτική την οποία πρέπει να 

έχεις για να προσελκύσεις χα-

μηλού κόστους εταιρείες, αλλά 

ιδιαίτερα τσάρτερ». 

Όχι στην Τρίπολη

Για την Καλαμάτα και για τον 

Άραξο ο κος Αλεβιζόπουλος 

σχολίασε, ότι δεν υπάρχει κα-

νένα ενδιαφέρον εσωτερικών 

πτήσεων: «Μεγάλος στόχος 

πρέπει να είναι η προσέλκυση 

τσάρτερ με τουριστικούς πρά-

κτορες, με στόχο τη διαφήμιση 

του προϊόντος της Πελοπον-

νήσου. Το μόνο που μπορεί να 

κάνει η Περιφέρεια σήμερα είναι 

να διαφημίσει το προϊόν και να 

αξιοποιήσει τα αεροδρόμια που 

έχει. Όχι να δημιουργήσει και-

νούργια, επειδή το θέλει τοπικι-

στικά κάποιος. Ένα αεροδρόμιο 

στην Τρίπολη δεν έχει κανένα 

ενδιαφέρον.  Το αεροδρόμιο της 

Καλαμάτας στα ταμεία της ΥΠΑ 

δεν προσφέρει ούτε ένα ευρώ. 

Κοιτούσα τα στατιστικά, 80.000 

επιβάτες το 2010 σε εξωτερι-

κές πτήσεις και 2.500 – 3.000 σε 

εσωτερικές και μόνο το καλοκαί-

ρι, δεν είναι κίνηση που μπορεί 

να συντηρήσει ένα αεροδρόμιο. 

Δεν είναι ποσοστό αεροδρομίου 

που μπορείς να πεις θα έχει προ-

σωπικό, θα γίνουν αναπτυξιακά 

έργα και θα είναι ένα αεροδρό-

μιο προοπτικής, όπου μπορεί να 

έρθει ένας επενδυτής, να το πά-

ρει και να επενδύσει κεφάλαια 

που θα του αποδώσουν».

Με τσάρτερ

Σύμφωνα με τον κ. Αλεβιζόπου-

λο, τα αεροδρόμια Καλαμάτας 

και Αράξου θα δουλέψουν με 

τσάρτερ και όχι για εσωτερική 

κίνηση: «Πρέπει να προσελκύ-

σεις εταιρείες χαμηλού κόστους 

και να φέρεις αξιόλογο τουρισμό 

για να δουλέψει όλη η Πελοπόν-

νησος. Το ότι θέλει βελτιώσεις 

το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, 

θέλει. Εντάχθηκε να φτιαχτεί το 

αεροδρόμιο της  Ανδραβίδας με 

60-70 εκατ., με νέες πίστες κ.λπ. 

Σκεφτήκαμε γιατί δεν έρχεται 

ένας ιδιώτης να επενδύσει; Γιατί 

δεν έχει ενδιαφέρον. Τι θα δώσει 

η Ανδραβίδα, όταν λίγα χιλιόμε-

τρα παραπέρα είναι ο Άραξος; 

Είναι πολύ κοντά. Αυτή τη στιγ-

μή σε όλη τη Ελλάδα έχουμε 

38 αεροδρόμια, πάρα πολλά. Ο 

κάθε νομός θέλει αεροδρόμιο 

και έχουμε παρατηρήσει, όταν 

φτιαχτεί, μετά από 10-20 χρό-

νια μαζεύουμε υπογραφές να το 

διώξουμε γιατί ενοχλεί. Επίσης, 

για να έχει βιωσιμότητα ένα αε-

ροδρόμιο, για παράδειγμα της 

Καλαμάτας, θα έπρεπε να διαθέ-

τει περιβάλλοντα χώρο με εμπο-

ρικές επιχειρήσεις. Δηλαδή, όλο 

το μεγάλο εμπορικό κομμάτι της 

Καλαμάτας να ήταν έξω από το 

αεροδρόμιο. Αυτό θα βοηθούσε 

στο χαμηλό κόστος λειτουργί-

ας. Έχουμε 25 προορισμούς και 

χαλάμε 50 εκατ. ετησίως για να 

έχουμε αεροπορική σύνδεση με 

αυτά τα αεροδρόμια. Ο Άραξος 

και η Καλαμάτα επαρκούν για 

αυτό που πρέπει να γίνει. Αν 

φθάσουμε σε ένα σημείο που 

η Καλαμάτα έχει τόσες πολλές 

πτήσεις τσάρτερ, τότε να δημι-

ουργηθεί κάποιο άλλο. Αλλά και 

τα δύο δεν έχουν καμία τύχη, 

αν δεν προβληθεί το προϊόν. Ο 

πελάτης δεν έρχεται για το αε-

ροδρόμιο της Καλαμάτας ή της 

Ρόδου, έρχεται για την περιοχή, 

για την παροχή υπηρεσιών κ.λπ. 

Χρειάζεται και η συμβολή της 

Περιφέρειας. Μέσα από περι-

φερειακά προγράμματα μπορεί 

ο περιφερειάρχης να στηρίξει 

το αεροδρόμιο, που αδυνατεί 

σήμερα η ΥΠΑ να στηρίξει, γιατί 

της έχουν φορτώσει από ιδίους 

πόρους να χρηματοδοτεί τις 

παραμεθόριες περιοχές και συγ-

χρόνως να συντηρεί και να κάνει 

επεκτάσεις σε τόσα πολλά αερο-

δρόμια, από τα οποία τελικά δεν 

είναι κανένα κερδοφόρο».

Συνεργασία με Γερμανούς επιδιώκει η Περιφέρεια
Την ανάπτυξη διαπεριφε-

ρειακής συνεργασίας με το 

κρατίδιο της Βόρειας Ρηνα-

νίας – Βεστφαλίας της Γερ-

μανίας επιδιώκει η Περιφέ-

ρεια Πελοποννήσου.

Σε συνάντηση του Περιφε-

ρειάρχη Πέτρου Τατούλη 

με τον Γερμανό Αναπλη-

ρωτή Πρέσβη στην Ελλά-

δα Guy Feaux De La Croix 

επιδιώχθηκε να υπάρξει 

συνεργασία στον τουρισμό, 

τα αγροτικά προϊόντα, τις 

νέες τεχνολογίες και τον 

πολιτισμό. «Η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου αναπτύσσει 

εξωστρεφή δραστηριότητα 

σε όλους τους τομείς. Μπο-

ρούμε και επηρεάζουμε τις 

εξελίξεις με τις παρεμβάσεις 

μας όχι μόνο σε εθνικό επί-

πεδο, αλλά και σε διεθνές», 

δήλωσε ο κος Τατούλης.

Πρότεινε δε, την δημιουρ-

γία ενός cluster με σκοπό 

την εφαρμογή στρατηγικών 

πολιτικών για την οικονο-

μική ενδυνάμωση των πε-

ριφερειακών σχέσεων, της 

αλληλεγγύης και της κοι-

νωνικής συνοχής εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια 

εποχή νέων δεδομένων για 

αυτή.

Ανταλλαγές αντιπροσωπει-

ών από τις δύο περιοχές θα 

πραγματοποιηθούν το Μάιο 

και το Σεπτέμβρη, με σκοπό 

τη συνεργασία σε συγκεκρι-

μένους τομείς ενδιαφέρο-

ντος, τα αποτελέσματα και 

συμπεράσματα των οποίων 

θα ανακοινωθούν σε ειδικό 

forum που θα πραγματοποι-

ηθεί στην Τρίπολη.
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Συνέντευξη τύπου έδωσε στο ξενο-

δοχείο Αμαλία το Σάββατο το πρωί 

προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, 

ο πρώην βουλευτής και  πρώην 

επικεφαλής του συνδικαλιστικού 

τομέα του κόμματος της Νέας Δη-

μοκρατίας, Γιάννης Μανώλης, όπου 

ανακοίνωσε την στήριξη και προ-

σχώρησή του στο νέο κόμμα  του 

ανεξάρτητου βουλευτή Πάνου Καμ-

μένου, «Ανεξάρτητοι Έλληνες».

Η ένταξή του στο κόμμα του κ. Καμ-

μένου εθεωρείτο λίγο ή πολύ δε-

δομένη μετά την αποχώρησή του 

απ το κόμμα της ΝΔ και την μη ευ-

όδωση του κινήματος των διαγρα-

φέντων «αντιμνημονιακών βουλευ-

τών» της ΝΔ.

Όπως είχε υποστηρίξει και στο πρόσφατο παρελθόν για την ΝΔ 

και τον Αντώνη Σαμαρά «Εμείς παραμένουμε σταθεροί στο δρό-

μο, που ο πρόεδρος χάραξε και ακολουθούμε δυο χρόνια. Αυτός 

επέλεξε να αλλάξει δρόμο, κάνοντας τη μεγάλη στροφή, διαγρά-

φοντας το 1/3 της κοινοβουλευτικής ομάδας και απειλώντας τα 

στελέχη, ότι αν δεν γίνουν δηλώσεις υπέρ του μνημονίου, δεν θα 

είναι στα ψηφοδέλτια της ΝΔ». Ενδιαφέρον παραμένει ακόμα να 

δούμε αν οι πολιτικοί φίλοι του τον ακολουθήσουν στον νέο πολι-

τικό φορέα ή αν θα παραμείνουν πιστοί στην ΝΔ. Ο ίδιος μάλιστα 

φέρεται προ ημερών να τηλεφώνησε σε υποψήφιο βουλευτή με 

την ΝΔ και να του είπε ή μαζί μου ή εναντίον μου, τονίζοντάς του 

μάλιστα πως η ΝΔ θα εκλέξει μόνο ένα βουλευτή στον νομό και 

έναν ο νέος πολιτικός συνδυασμός.

4
Επιβεβαιώθηκε η παραίτηση του αντιδημάρχου Κωνσταντίνου Αδραχτά

Για επαγγελματικούς λόγους
Με μια λιτή επιστολή και την 

επίκληση επαγγελματικών υπο-

χρεώσεων, παραιτήθηκε από 

την θέση του αντιδημάρχου, ο 

κ. Κώστας Αδραχτάς. Η δημο-

τική αρχή επέλεξε, προφανώς 

λόγω της αποκριάς, να ανακοι-

νώσει την παραίτησή του μια 

βδομάδα αργότερα τονίζοντας 

ότι: «Στις 22/2, ο αντιδήμαρ-

χος  αρχιτέκτονας μηχανικός κ. 

Κωνσταντίνος Αδρακτάς παραι-

τήθηκε  λόγω επαγγελματικών 

υποχρεώσεων, όπως αναφέρει 

στην πρωτοκολλημένη αίτηση 

παραίτησής του.

Αυτολεξεί αναφέρει: «Παραιτού-

μαι της θέσης του αντιδημάρ-

χου, διότι λόγω φόρου εργασίας 

στο γραφείο μου, δεν μπορώ να 

ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις 

μου, όσον αφορά τον τομέα ευ-

θύνης μου».

Η παραίτηση του αντιδημάρχου 

ήταν η τέταρτη κατά σειρά, με 

την πρώτη να παραδόθηκε στο 

δήμαρχο δύο μήνες, αφότου 

ανέλαβε τα καθήκοντά του και  

για αυτό έγινε αποδεκτή.

Ο επιτυχημένος επαγγελματίας 

του οποίου το έργο είναι αδιαμ-

φισβήτητο, αποτελούσε προσω-

πική επιλογή του Δημάρχου, με 

τον οποίο τους συνδέει μακρό-

χρονη φιλία και εμπιστοσύνη. 

Άλλωστε, ήταν από τους πρώ-

τους που ακολούθησαν το Δή-

μαρχο στις πολιτικές επιλογές 

του, πριν ακόμη λάβει στήριξη ή 

και καταρτίσει συνδυασμό.

Ο παραιτηθείς αντιδήμαρχος 

αφήνει σοβαρή παρακαταθήκη 

για τον προγραμματισμό έργων, 

που θα εκτελεστούν το επόμενο 

διάστημα, την οποία, προς τιμή 

του, του αναγνώρισε και η αντι-

πολίτευση».

Σύμφωνα με άλλες πηγές η πα-

ραίτηση του κ. Αδραχτά οφεί-

λεται σε σοβαρές διαφωνίες 

που είχαν προκύψει με το μεγα-

λύτερο μέρος των συμβούλων 

της πλειοψηφίας, αλλά και με 

τον ίδιο τον δήμαρχο πράγμα 

που είχε φανεί εξ αρχής με την 

διαφορετική πρόταση για έργα 

στον δήμο Μυκηναίων στις 

πρώτες ήδη συνεδριάσεις του 

Δημοτικού συμβουλίου Άργους 

–Μυκηνών. Τότε μόνο ο κ. Βα-

σιλόπουλος είχε εντοπίσει την 

διαφορά μεταξύ της εισηγήσε-

ως Αδραχτά και της τροποποιη-

μένης πρότασης που ψήφισε το 

δημοτικό συμβούλιο τονίζοντας 

χαρακτηριστικά «την πρόταση 

Αδραχτά» παρ` όλο που εμφα-

νιζόταν μια πρόταση στο σώμα.

«Στους ανεξάρτητους 

Έλληνες» ο Μανώλης
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Εικόνα εγκατάλειψης στον Σιδηροδρομικό Σταθμό του Ναυπλίου

Μαύρο χάλι στο τρένο
Εντελώς υποβαθμισμένη είναι πλέον η περιοχή 

γύρω από τον σταθμό του τρένου στο Ναύπλιο. 

Από την στιγμή που σταμάτησε η λειτουργία 

του σιδηροδρόμου και έπαψαν να λειτουργούν 

τα εκδοτήρια το παλιό τρένο που χρησίμευε ως 

γραφεία του ΟΣΕ αποτελεί εστία μόλυνσης και 

δημιουργεί κινδύνους για όσους περνούν από 

εκεί.

Τα τζάμια -όπως φαίνεται στις φωτογραφίες- εί-

ναι σπασμένα και τα γυαλιά πεσμένα στο έδα-

φος. Εύκολα μπορεί κάποιος να τραυματιστεί και 

να κοπεί. Επίσης διάφορα αντικείμενα μεταλλικά 

και άλλα, προεξέχουν.

Τρομερό κίνδυνο για οποιονδήποτε και κυρίως 

για μικρά παιδιά που κάποιες φορές παίζουν 

εκεί, αποτελεί και το κουτί – σταθμός ρεύμα-

τος - που βρίσκεται δίπλα στην σιδηροδρομική 

γραμμή. Το πορτάκι ασφαλείας είναι χαλασμένο 

και μονίμως ανοιχτό, τα ηλεκτροφόρα καλώδια 

είναι εκτεθειμένα, οι ασφάλειες σπασμένες και 

ο ηλεκτρικός πίνακας χαλασμένος, στην κοινή 

θέα. Κίνδυνος – θάνατος για όποιον τα αγγίξει.

Πέραν των κινδύνων που εγκυμονούν στον 

Σιδηροδρομικό Σταθμό του Ναυπλίου, η δυ-

σοσμία είναι ιδιαίτερα έντονη, αφού πολλοί 

χρησιμοποιούν το τρένο για τις ανάγκες τους. 

Μάλιστα στο παρελθόν όταν ο καιρός το επέ-

τρεπε κάποιοι αλλοδαποί, κοιμούνταν εκεί και 

περνούσαν μόνιμα την ώρα τους. 

Ταυτόχρονα και από μακριά παρουσιάζει εικό-

να εγκατάλειψης και ντροπής για το Ναύπλιο ο 

Σταθμός, με τα συνθήματα που είναι γραμμένα 

πάνω στα βαγόνια και κανείς δεν νοιάζεται να τα 

καθαρίσει.

Επιτέλους λεφτά για τα σχολεία
Κατανέμονται από το λο-

γαριασμό του Υπουργείου 

που τηρείται στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δα-

νείων με τον τίτλο «Κε-

ντρικοί Αυτοτελείς Πόροι 

των Δήμων» για κάλυψη 

λειτουργικών και λοιπών 

γενικών δαπανών», ποσό 

20.000.000,00 € σε όλους 

τους Δήμους της Χώρας, 

προς κάλυψη λειτουργικών 

αναγκών των σχολείων 

πρωτοβάθμιας και δευτε-

ροβάθμιας εκπαίδευσης 

χωρικής αρμοδιότητας 

τους, το οποίο θα τους 

αποδοθεί για το τρέχον 

έτος, ως ακολούθως:

Η Κατανομή ποσού 

172.000 Ευρώ στους Δή-

μους της Αργολίδας, για 

την κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών των σχολείων 

τους. Άργους-Μυκηνών 

78.861.97, Επιδαύρου 

14.922.27, Ερμιονίδος 

24.785,74 και Ναυπλιέων 

53.917,25 Ευρώ.

Τα ανωτέρω ποσά θα κα-

ταβληθούν στους δικαιού-

χους Δήμους με Χρηματική 

Εντολή του Υπουργείου 

προς το Ταμείο Παρακα-

ταθηκών και Δανείων. Οι 

Αποκεντρωμένες Διοική-

σεις, στις οποίες κοινο-

ποιείται η απόφαση αυτή 

και ιδιαιτέρως οι Γενικοί 

Γραμματείς αυτών, πρέπει 

να μεριμνήσουν για την 

άμεση απόδοση από τους 

ΟΤΑ χωρικής αρμοδιότητας 

τους στις οικείες Σχολι-

κές Επιτροπές ή Σχολικές 

Εφορείες (στην περίπτωση 

των μειονοτικών σχολεί-

ων), των πιστώσεων που 

τους διατίθενται, επισημαί-

νοντάς τους ότι πρέπει να 

προχωρήσουν επειγόντως, 

σε όλες τις απαιτούμενες 

προς τούτο ενέργειες.
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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

Εφιάλτης για τους 

υποψήφιους η προε-

κλογική περίοδος

ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ στο κρόταφο έχουν τους 

υποψήφιους βουλευτές οι πολίτες, ιδι-

αίτερα όσους βρίσκονται στα κόμματα 

του μνημονίου. Η προεκλογική περίοδος 

για κάποιους από αυτούς αναμένεται να 

είναι πραγματικός εφιάλτης. Θα πρέπει 

σε πόλεις και χωριά να δικαιολογήσουν 

τα αδικαιολόγητα, κυρίως όμως να 

δικαιολογήσουν τόσο την ψήφο τους για 

το μνημόνιο, όσο και την 

στάση του κόμματός τους.

ΠΛΕΟΝ ο ψηφοφόρος 

είναι καχύποπτος και δεν 

ανέχεται ξανά, να τον κο-

ροϊδέψουν. Τα μάτια και τα 

αυτιά είναι ανοιχτά αυτή 

τη φορά, μετά απ΄ όσα έχει υποστεί ο 

καθένας. Έτσι η κάθε κουβέντα θα είναι 

μετρημένη…

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ βρίσκονται σε τεντω-

μένο σκοινί και αναζητούν τρόπους με 

τους οποίους θα ξεπεράσουν την αντί-

δραση του κόσμου στο πρόσωπό τους.

ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ξεφυτρώνουν σαν μανιτά-

ρια …

ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ ότι θα βγάλουν την Ελλά-

δα από το αδιέξοδο…

ΤΙ ΕΧΟΥΝ όμως να απαντήσουν στον 

κόσμο για τους χιλιάδες ανέργους που 

συνωστίζονται καθημερινά στον ΟΑΕΔ 

για να πάρουν τα επιδόματά τους, αλλά 

και σε όσους πλέον είναι άνεργοι πέραν 

του ενός έτους και δεν εισπράττουν 

τίποτα;

Τι έχουν να απαντήσουν στους χαμη-

λοσυνταξιούχους και στους χαμηλόμι-

σθους που δεν μπορούν να αντεπεξέλ-

θουν πια, ούτε στις στοιχειώδεις ανάγκες 

τους;

Τι έχουν να πουν στους ασφαλισμένους 

που δεν ξέρουν τι θα τους ξημερώσει αν 

δεν έχουν την δυνατότητα να βάλουν το 

χέρι στην τσέπη για να συνεισφέρουν 

για την υγεία τους;

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ δώσουν απαντήσεις οι 

βουλευτές και οι πολιτευτές που φιλοδο-

ξούν να εκλεγούν;

Π
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Κεραυνοί Κωτσοβού 

για ασέβεια προς 

τους ευεργέτες του 

Άργους

Την εγκατάλειψη του Τάφου ενός 

εκ των ευεργετών της πόλης του 

Άργους σχολίασε ο επικεφαλής 

της ήσσονος αντιπολίτευσης Σω-

τήρης Κωτσοβός:

«Η εικόνα του τάφου του ευερ-

γέτη της πόλης Μιχαήλ Στάμου 

είναι εύγλωττη.

Μήπως αυτή τελικά είναι η συνο-

πτική αντιμετώπιση των ευεργε-

τών;

Μήπως αυτή είναι συνοπτικά η 

αιτιολογία της τελικής αδιαφορί-

ας όποιου έχει την αρχική έστω 

διάθεση να προσφέρει; Μόνο η 

λέξη ντροπή αρμόζει εν προκει-

μένω. και απευθύνεται σε όλους. 

Τα ετήσια μνημόσυνα είναι προ-

φάσεις και κουκουλώματα.

Ας ανασκουμπωθούμε τουλάχι-

στον για τα απλά.

Και ο τάφος του Στάμου ας είναι 

η αρχή, χωρίς ιδιαίτερο κόστος .

Ακούει κανείς αρμόδιος από το 

δημαρχείο»;



Προχωρά ο ΦΟΔΣΑ
Μάλλον ξεκολλάει η ιστο-

ρία με το Φορέα διαχείρισης 

Απορριμμάτων με την εκλογή 

εκπροσώπων των Δήμων στο 

Διοικητικό Συμβούλιο, σύμ-

φωνα με την περιφερειακή 

ένωση των Δήμων. Από πλευ-

ράς Αργολίδας αναμένεται να 

εκλεγούν 12 εκπρόσωποι, 5 

από τον Δήμο Άργους-Μυκη-

νών, 4 από τον Δήμο Ναυπλι-

έων, 2 από την Ερμιονίδα και 1 

από τον Δήμο Επιδαύρου. Για 

να δούμε! Μόλις συγκροτη-

θεί το νέο ΔΣ τι θα γίνει με τα 

σκουπίδια. Όχι ότι περιμένου-

με κάτι καλό, αλλά να ξέρουμε 

σε ποιανού συμβούλου την 

αυλή θα τα πετάξουμε μέσα 

αν δεν δοθούν γρήγορα λύ-

σεις, δηλαδή η μια και μοναδι-

κή που λέγεται ανακύκλωση.

ΑΝ

Οι δήμαρχοι 

καταγγέλλουν  
Εκρηκτική κατάσταση επι-

κρατεί στην Περιφέρεια Πελο-

ποννήσου με τα απορρίμμα-

τα. Εκτός από τις χωματερές, 

απορρίμματα μεταφέρονται 

με τεράστιο κόστος για τους 

Δήμους, μπάλες συσσωρεύ-

ονται από τη λειτουργία των 

δεματοποιητών και γενικά δεν 

υπάρχει καμία στρατηγική για 

τη διαχείριση των απορριμ-

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Εβδομαδιαία Εφημερίδα
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Α. Γκάτζιος, Μ. Κ. Ντάνος,

Μ. Πετρόπουλος Ο.Ε.

Μέλος Ε.Ι.Ε.Τ. 

Κωδ. Εντύπου: 4126

Αριθμός φύλλου: 703

Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 01.03.2012

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 
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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

μάτων στην Πελοπόννησο, 

ιδιαίτερα για το διάστημα των 

3-4 χρόνων μέχρι να τεθεί σε 

λειτουργία το σύστημα ολικής 

διαχείρισης που προωθείται 

από την Περιφέρεια.  Το Δ.Σ 

της Περιφερειακής Ένωσης 

Δήμων (ΠΕΔ) Πελοποννήσου 

αποφάσισε ομόφωνα:

«α) Και οι 26 Δήμαρχοι της 

Περιφέρειας  Πελοποννήσου  

πρέπει να παρευρίσκονται  

στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 

ΚΕΔΕ , όπου θα έχει ενταχθεί 

ως  θέμα στην ημερήσια δι-

άταξη, τα αδιέξοδα με τη δι-

αχείριση των απορριμμάτων   

στην Πελοπόννησο. 

β) Οι Δήμαρχοι επιβάλλεται 

να αρνηθούν την πληρωμή 

των προστίμων που επιβάλ-

λουν από την Περιφέρεια και 

επιπλέον πρέπει να κινήσουν 

διοικητικές διαδικασίες ( προ-

σφυγές) αλλά και δικαστικές 

κατά παντός υπευθύνου.

γ) Επίσης πρέπει να επιδιω-

χθεί η σύγκληση σύσκεψης 

με την συμμετοχή ΚΕΔΕ ΥΠΕ-

ΚΑ, ΥΠΕΣ, Περιφερείας Πελο-

ποννήσου, και της ΠΕΔ Πελο-

ποννήσου με αντικείμενο τον 

προσδιορισμό στρατηγικής 

για τη διαχείριση των απορ-

ριμμάτων για τρία (3) προσεχή 

χρόνια.

δ) Οι διαδικασίες διαχείρισης 

των απορριμμάτων πρέπει να 

απλοποιηθούν και παράλληλα 

να προωθηθεί η διαδικασία 

της ανακύκλωσης με κάθε 

τρόπο.

ε) Τέλος η συνέχιση της επιβο-

λής προστίμων και η έλλειψη 

στρατηγικής για την άμεση δι-

αχείριση των απορριμμάτων 

επιβάλλεται να οδηγήσει στην 

αναστολή λειτουργίας των 

Δήμων».

Για να δούμε τι θα βγάλει… 

γιατί πέρα από τους συμβού-

λους στον ΦΟΔΣΑ προβλέπω 

και οι δήμαρχοι να φιλοξε-

νούν τα σκουπίδια μας στο 

σπίτι τους. Λύση κι όχι συνε-

δριάσεις.

ΟΦ

Πακιστάνι νταντζ
Σε πακιστανοαφγανή βραδιά μετα-

τράπηκε το Λάτιν Πάρτι στα χασά-

πικα του Άργους, όπου ακόμα και οι 

Αλβανοί αισθάνθηκαν μειοψηφία. 

Δεν είναι κακό βέβαια που κάποιοι 

αλλοδαποί συμπολίτες μας διασκέ-

δασαν. Κάθε άλλο μάλιστα. Το πρό-

βλημα είναι ότι οι Αργείτες δεν αγκά-

λιασαν την συγκεκριμένη εκδήλωση 

αλλά παρά την αποτυχία της, ίσως 

έφταιγε και το κουβανικό συγκρότη-

μα, θα πρέπει ο δήμος να επιμείνει σε 

εκδηλώσεις μέσα στην Νεοκλασική 

Αγορά. Πάντως οι αλλοδαποί συν-

δημότες μας θα έχουν να λένε στην 

συντηρητική χώρα τους για το ντύσι-

μο των 2 βραζιλιάνων. Αναστέναξαν 

τα κινητά να τις βιντεοσκοπούν και 

προφανώς οι καλύβες στην συνέχεια.

ΑΝ

Που ήσαν αυτοί;
Το νέο του βιβλίο, 

αυτή την φορά για την 

ενέργεια παρουσίασε 

πριν λίγες ημέρες 

ο υφυπουργός 

περιβάλλοντος, Γιάννης 

Μανιάτης στην Στοά 

βιβλίου στην Αθήνα. Το 

ίδιο διάστημα δέχτηκε 

επιθετική κριτική από 

Καθηγητή στην Κρήτη, 

ο οποίος ισχυρίστηκε 

ότι ο κ. Μανιάτης 

δεν ασχολείται με τα 

τεράστια ενεργειακά 

αποθέματα της Κρήτης 

αλλά με άλλα αμελητέας 

σημασίας με αποτέλεσμα η Ελλάδα να χάνει χρήματα και χρόνο. 

«Αυτός ο καλός καθηγητής που ήταν τόσα χρόνια που του 

θυμήθηκε τώρα να ασχοληθεί με το ενεργειακό», μας είπε ο 

υφυπουργός ο οποίος έδειξε να αγνοεί τις κριτικές του εν λόγω 

καθηγητή.

ΟΝ.



Για προστασία 

των πολιτών
«Ο ΛΟΓΟΣ που οδήγησε τις υπηρεσίες μας και τις 

αποφάσεις των σχετικών επιτροπών στην κοπή 

δένδρων ήταν η ανάγκη να προστατευτούν οι 

πολίτες και στις περιπτώσεις των σχολείων οι 

μικροί μαθητές, από τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης 

πτώσης δένδρων και κλαδιών, όπως συνέβη στο 

πρόσφατο παρελθόν, ευτυχώς χωρίς τραυματι-

σμούς και άλλα επακόλουθα.  Αναρωτιόμαστε 

ποιοι ξέχασαν την πτώση του δένδρου στην 

Πλατεία Δερβενακίων; 

ΞΕΧΑΣΑΝ την πτώση στην οδό Τριπόλεως; Τις 

πτώσεις  στο δημοτικό Πάρκο και 

στο 4ο και 6ο Δημοτικό Σχολείο; 

Ξέχασαν και τις πρόσφατες προ-

ειδοποιήσεις για τα επικίνδυνα 

καιρικά φαινόμενα; 

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ επιθυμούν να τους 

ακολουθούμε στην εγκληματική 

τους αμέλεια;

Έχουν σκεφθεί, οι επικριτές μας την καθημερινή, 

επί 24ώρου, ευθύνη μας αν συνέβαινε ο,τιδή-

ποτε. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τον 

ευπρεπισμό του Δήμου και δίνουμε ιδιαίτερη 

μέριμνα στην ασφάλεια των δημοτών», τονίζεται 

μεταξύ άλλων σε απάντηση του Δήμου Άργους 

–Μυκηνών για την κοπή –κλάδεμα των δένδρων 

σε σχολεία του δήμου. 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ όμως βρίσκεται στην μέση αφού το 

πεύκο στο πάρκο του Άργους έπεσε γιατί ήταν 

κακοκλαδεμένο αφού είχε αφέθη ο κορμός να 

γέρνει 4-5 μέτρα σχεδόν παράλληλος προς το 

έδαφος, ενώ την μέρα της πτώσης και παρά τις 

συνεχείς βροχοπτώσεις η τεχνίτη βροχή συνέ-

χισε να ποτίζει το έδαφος, ώστε το επιφανειακό 

του ριζικό σύστημα να μην μπορεί πλέον να 

κρατηθεί στο σαθρό έδαφος.

ΣΤΗΝ ΟΔΟ Τριπόλεως τα κλαδιά του ευκα-

λύπτου ήταν αναμενόμενο να κοπούν και να 

πέσουν στο Οδόστρωμα αφού δεν είχε κλα-

δευτεί ποτέ. Σπάνια λοιπόν τα δέντρα γίνονται 

επικίνδυνα από μόνα τους, οι άνθρωποι και 

η διοικητική αδυναμία τα κάνουν επικίνδυνα. 

Ποιος ευθύνεται για το εγκληματικό κλάδεμα 

του πεύκου και της αροκάριας στην Αγ. Αικατερί-

νη ή για το «ακροβατικό» φύτεμα των φοινίκων 

στην παραλία του Αλμυρού;

ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ πλέον το παιχνίδι των καλικα-

ντζάρων που αφού πρώτα πριονίσουν το δέντρο 

της Γης, βγαίνουν μετά πάνω σ` αυτήν για να 

χορέψουν. Ας φροντίσει η δημοτική αρχή για 

την ορθότητα των κλαδεμάτων για να καθησυ-

χαστεί και η κοινή γνώμη πως δεν πρόκειται για 

«ξερίζωμα» όπως γινόταν στο παρελθόν, αλλά 

για καλλωπισμό και προστασία.

Vita Civilis

του Άκη 

Nτάνου
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Πολιτική Συζήτηση ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Ο Γλέζος για τις 

αποζημιώσεις

Την επόμενη Τετάρτη 7 

Μαρτίου, στις 7:00 μ.μ. στο 

Βουλευτικό στο Ναύπλιο η 

ΕΛΜΕ Αργολίδας σε συνερ-

γασία με την Ένωση  Συλλό-

γων Γονέων και Κηδεμόνων 

Ναυπλίου και το Σύλλογο 

Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης Αργολί-

δας διοργανώνουν συζή-

τηση με θέμα «Γερμανικές 

αποζημιώσεις. Ένα ανεξό-

φλητο χρέος¨.

Θα μιλήσουν ο Μανόλης 

Γλέζος και ο Στέφανος Λη-

ναίος.

Άτυπη αλλά ουσιαστική ένωση επιχειρηματικότητας

Επιμελητηριακή Ένωση 

Πελοποννήσου

Ανοιχτή πολιτική εκδήλωση - 

συζήτηση με ομιλητές τους Πέ-

τρο Κωνσταντίνου, Δημοτικός 

Σύμβουλος με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ

και μέλη του Κεντρικού Συντο-

νιστικού της ΑΝΤΑΡΣΥΑ οργα-

νώνεται την Κυριακή στις 18.30 

μμ, στην Αίθουσα της ΤΕΔΚ στο 

Ναύπλιο.

Όπως τονίζουν οι διοργανωτές 

«Η πολιτική του μνημονίου έχει 

αποκαλυφτεί στα  μάτια όλης 

της κοινωνίας! Η διάσωση των 

τραπεζών και του μεγάλου κε-

φαλαίου εις βάρος της τερά-

στιας κοινωνικής πλειοψηφίας 

στο όνομα της κρίσης είναι ο 

μοναδικός στόχος της κυβέρ-

νησης του μαύρου μετώπου 

ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ. Απέναντι 

στη συντονισμένη επίθεσή 

τους υπάρχει ελπίδα: Η απο-

φασιστικότητα των απεργών 

στην Χαλυβουργία, στον Alter, 

στην Ελευθεροτυπία, η μεγα-

λειώδης διαδήλωση εκατοντά-

δων χιλιάδων λαού στις 12/2 

σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας 

δείχνουν ότι οι μισθοί και το 

μέλλον μας δεν διαπραγματεύ-

ονται!

Συνεχίζουμε τον αγώνα – κλι-

μακώνουμε την δράση μας – η 

ανατροπή τους είναι επιτακτι-

κή! 

Υπάρχει άλλος δρόμος, μακριά 

από την εξαθλίωση και την 

κοινωνική καταστροφή που 

σχεδιάζουν! Δεν πληρώνουμε 

το χρέος! Έξω από το Ευρώ και 

την Ε.Ε.! Κρατικοποίηση των 

τραπεζών με εργατικό έλεγχο! 

Αναδιανομή του πλούτου! Δεν 

μας τρομάζει η καταστολή και 

τα ΜΑΤ! Δεν μας τρομάζουν οι 

εκβιασμοί και η τρομοκρατία! 

Έξω το ΔΝΤ. 

Στην δημιουργία μιας ισχυρής 

Επιμελητηριακής Ένωσης Πε-

λοποννήσου που θα διαμορ-

φώσει την δική της αντίληψη,  

μιας και χωρίς ομαδικότητα 

δεν μπορεί να υπάρξει επιτυ-

χία καθώς και την δημιουργία 

κοινού Στρατηγικού Σχεδια-

σμού των Επιμελητηρίων της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

συμφώνησαν οι πρόεδροι των 

Επιμελητηρίων της Πελοπον-

νήσου και ο περιφερειάρχης 

Πέτρος Τατούλης, σε συνάντη-

ση που είχαν στην Τρίπολη.

Όπως τονίστηκε τα Επιμελη-

τήρια μαζί με την Περιφέρεια 

να θέσουν νέους στόχους, με 

κοινές ενέργειες και με κύριο 

γνώμονα την οικονομία της 

Περιφέρειας.  Ο κοινός Στρα-

τηγικός Σχεδιασμός για την 

Ανάπτυξη και την Επιχειρημα-

τικότητα θα διαμορφώσει στα-

θερές που δεν θα αλλάζουν με 

την αλλαγή της Διοίκησης των 

Επιμελητηρίων.

Από την πλευρά του ο Περι-

φερειάρχης τόνισε ότι με την 

δημιουργία των Ειδικών Οικο-

νομικών Ζωνών στην Περιφέ-

ρεια θα αλλάξει σημαντικά το 

οικονομικό ενδιαφέρον χωρίς 

να επηρεαστούν οι εργασιακές 

σχέσεις.

Οι Πρόεδροι των Επιμελητηρί-

ων συμφώνησαν ότι η άτυπη 

Ένωση των Επιμελητηρίων θα 

δημιουργήσει μια νέα αντίλη-

ψη για Περιφερειακή ανάπτυ-

ξη του Επιχειρείν στην Περιφέ-

ρεια.

Ο κος Τατούλης φαίνεται ότι 

επιθυμεί η Περιφέρεια να έχει 

την πολιτική ευθύνη στην Ένω-

ση αυτή και τα Επιμελητήρια 

να έχουν την ευθύνη της προ-

ετοιμασίας και βοήθειας του 

σχεδιασμού του επιχειρείν. 

Έτσι θα δημιουργηθούν κοινές 

πολιτικές των Επιμελητηρίων 

τις οποίες θα στηρίζει απόλυτα 

η Περιφέρεια.
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9
ΟΝΝΕΔ: «Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από άλλους επαγγελματίες ανέργους»

Προτάσεις για το Σύγχρονο Λύκειο
 

Σε μια εποχή που η Ελλάδα αναζη-

τεί τις βάσεις για ένα νέο παραγωγι-

κό μοντέλο που θα εμπνεύσει τους 

πολίτες και θα δώσει ώθηση στην 

οικονομία, πραγματοποιήθηκε την 

περασμένη Τρίτη, στην αίθουσα 

του Βουλευτικού στο Ναύπλιο, η πα-

ρουσίαση της πρότασης της ΟΝΝΕΔ 

Αργολίδας για το Σύγχρονο Λύκειο.

Σύμφωνα με την Οργάνωση Νέων 

της ΝΔ στόχος τους «είναι να σπά-

σουμε πλέον τα στερεότυπα που 

θέλουν τους νέους ανθρώπους να 

ακολουθούν κάποιο από τα κλασι-

κά επαγγέλματα και στο τέλος να 

εξασφαλίζουν μία θέση στο ταμείο 

ανεργίας. Για το λόγο αυτό η φιλο-

σοφία της πρότασης μας στηρίζεται 

στην ισομερή βαρύτητα ανάμεσα 

σε ακαδημαϊκές σπουδές και τε-

χνική εκπαίδευση προκειμένου να 

αναδείξουμε στους μαθητές τις 

πραγματικές προοπτικές της αγο-

ράς εργασίας. Η Ελλάδα δεν έχει 

ανάγκη από άλλους επαγγελματίες 

ανέργους αλλά αντίθετα πρέπει να 

αρχίσει να παράγει. Το εκπαιδευτι-

κό σύστημα  πρέπει λοιπόν να ωθεί 

τους μαθητές σε επιλογές που θα 

συμπορεύονται με τη γενικότερη 

παραγωγική λογική της χώρας προ-

σφέροντας στη χώρα αξιόλογο αν-

θρώπινο δυναμικό.

Ειδικότερα, κάποια βασικά σημεία 

της πρότασης μας για το Σύγχρονο 

Λύκειο είναι:

Οι μαθητές στο τέλος της Γ` Γυμνα-

σίου αποφασίζουν αν θα ακολου-

θήσουν ακαδημαϊκές ή τεχνικές 

σπουδές. Εκείνοι που επιθυμούν να 

ακολουθήσουν ακαδημαϊκές σπου-

δές εγγράφονται στο Λύκειο ενώ οι 

υπόλοιποι στην τεχνική εκπαίδευ-

ση.

Οι μαθητές που ακολουθούν ακα-

δημαϊκή κατεύθυνση, φοιτούν για 

2 έτη στο Λύκειο, το οποίο τους 

απονέμει Δίπλωμα Ικανότητας, 

ενώ ο τρίτος χρόνος μετατρέπε-

ται σε προπαρασκευαστικό έτος 

όπου κάθε μαθητής εντάσσεται σε 

κάποιον από τους Τομείς Γνωστι-

κών Αντικειμένων (Ανθρωπιστικός, 

Υγείας, Τεχνολογικός και Θετικός, 

Οικονομίας και Διοίκησης, Νομικός 

και Κοινωνικός, Πολυτεχνικός) και 

οι οποίοι προβλέπουν την υποχρε-

ωτική εξέταση σε  (4) μαθήματα 

από τα οποία προκύπτει ο «Γενικός 

Βαθμός Πρόσβασης». Έπειτα, κάθε 

μαθητής εξετάζεται σε ένα μάθημα 

ανάλογα με το Τμήμα του Πανεπι-

στημίου που επιθυμεί να εγγραφεί 

και βγαίνει ο Βαθμός Εισαγωγικού 

Μαθήματος. Ιδρύεται το Συμβουλιο 

Εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευ-

ση, το οποίο θα έχει την ευθύνη για 

τη διεξαγωγή των εισιτήριων εξε-

τάσεων και θα εκδίδει τον «Τελικό 

Βαθμό Επίδοσης» κάθε υποψηφίου, 

ο οποίος συνοψίζεται ως εξής:

Τελικός Βαθμός Επίδοσης = «Δίπλω-

μα Ικανότητας» x 0,1 + «Γενικός Βαθ-

μός Πρόσβασης» x 0,7 + «Βαθμός Ει-

σαγωγικού Μαθήματος»  x 0,2

Μετά την ανακοίνωση του «Τελικού 

Βαθμού Επίδοσης» οι μαθητές κατα-

θέτουν αιτήσεις εγγραφής απευθεί-

ας στα Τμήματα, τα οποία ορίζουν 

στην αρχή κάθε έτους τον αριθμό 

των εισακτέων.

Όσοι μαθητές ολοκληρώνουν το 

Γυμνάσιο και επιλέγουν να συνε-

χίσουν στην τεχνική εκπαίδευση, 

προσφέρεται η δυνατότητα εισα-

γωγής σε Τεχνικές Σχολές, οι οποίες 

θα αντικαταστήσουν όλες τις δομές 

τεχνικής εκπαίδευσης που υπάρ-

χουν σήμερα (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, Σχολές 

ΟΑΕΔ κλπ). Με την ολοκλήρωση της 

φοίτησης σε μία Τεχνική Σχολή, ο 

κάθε μαθητής θα λαμβάνει Τίτλους 

Τεχνικού Επαγγέλματος με σαφή, 

προκαθορισμένα και ξεκάθαρα 

επαγγελματικά δικαιώματα, νομο-

θετικά κατοχυρωμένα για όλες τις 

ειδικότητες.

Ενισχύουμε τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό με την υποχρεωτι-

κή παρακολούθηση από τους μαθη-

τές του μαθήματος «Επαγγελματική 

Ανάπτυξη και Σχεδιασμός Σταδιο-

δρομίας» και άλλων παράλληλων 

δράσεων απόκτησης πληροφόρη-

σης και επαγγελματικής εμπειρίας.

Θέσπιση κάρτας υγείας για όλους 

τους μαθητές που οι γονείς τους 

δε καλύπτονται από οποιαδήποτε 

ασφάλιση.

Παραχώρηση χώρων στα σχολεία 

προκειμένου μέσω σύμπραξης με 

ιδιώτες να υπάρξει παραγωγή ενέρ-

γειας από την εκμετάλλευση των 

ανανεώσιμων πηγών ώστε τα κτίρια 

να είναι ενεργειακά αυτόνομα.

Δυνατότητα απόκτησης πιστοποί-

ησης επάρκειας γνώσης στις ξένες 

γλώσσες και πληροφορικής που δι-

δάσκονται στη Μέση Εκπαίδευση».

Στο πνεύμα αυτό ο Πρόεδρος της 

ΟΝΝΕΔ Ανδρέας Παπαμιμίκος τόνι-

σε: «Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από 

άλλους επαγγελματίες ανέργους. 

Αυτό που έχει ανάγκη είναι ένα δι-

αφορετικό αναπτυξιακό μοντέλο 

ώστε μέσω της δουλειάς να μπορέ-

σει να παράγει ξανά.

Σ` αυτή τη χώρα λοιπόν, που δεν 

έμαθε τόσα χρόνια να παράγει, οι 

αλλαγές πρέπει να ξεκινήσουν από 

τα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης 

προκειμένου να μπορέσουν οι Έλ-

ληνες του Αύριο να αντιληφθούν 

από νωρίς πως για να βγει η χώρα 

ξανά μπροστά πρέπει όλοι μαζί να 

δουλέψουμε κάτω από ένα συγκρο-

τημένο πλάνο».
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Εικόνες της κρίσης 6 .Πίες Αϊ !!!!
Δευτέρα πρωί ο Θοδωρής καβάλα στο μηχανάκι του  φτάνει στο «ολυμπιακό» περίπτε-

ρο του Χάρη για να εφοδιαστεί τα τσιγάρα της ημέρας. 

-Χάρη πιάσε από εκείνα που προκαλούν καρδιοπάθειες ( του είπε σατιρίζοντας την 

μαύρη προειδοποίηση στο πίσω μέρος των πακέτων ).

-Μόνο για καρκίνους έχω!!!

-Εντάξει τι να κάνουμε πιάσε δυο πακέτα. (Ο Χάρης βγήκε έξω να του δώσει τα τσιγάρα 

και να ξεμουδιάσει λίγο. Από την τηλεόραση στο εσωτερικό του περιπτέρου ακού-

γονταν τα νέα οικονομικά μέτρα, με το κούρεμα των ομολόγων πιθανόν να ήταν η 

σωτηρία της Ελλάδας.)

-Θοδωρή λες να σωθούμε με το κούρεμα των ομολόγων; 

-Πίες άϊ , πίες άϊ , ( του είπε ο Θοδωρής με ένα τόνο πόνου και αγωνίας στην φωνή 

έχοντας βάλει τα χέρια του πίσω στα οπίσθια του για να αποφύγει επερχόμενο… σου-

βλισμό . Ο Χάρης έβαλε τα γέλια.)

-Ωραία το ταίριαξες το PSI σε πίες άϊ.

-Φιλαράκο ακόμα να πληρώσω το ΤΕΒΕ του μήνα που λήγει, αν περάσει και δεύτερο 

δίμηνο το έκλεισα το μαγαζί και θα δουλεύω ριφιφόνι. 

-Κοίτα μην κάνεις καμιά κουταμάρα, την χρειάζεσαι την ασφάλεια για μια ώρα ανά-

γκης. 

-Ρε σου λέω έχει αρχίσει το πίες άϊ αλλά δεν με καταλαβαίνεις (εκείνη την στιγμή χτύπη-

σε τηλέφωνο του ). Ναι κυρία Ελένη τώρα αμέσως έρχομαι , πάω να πάρω τα εργαλεία 

από το μαγαζί και έρχομαι. Καλά ξεκίνησε η βδομάδα θα βγάλουμε κανένα μεροκάμα-

το … ( Πήρε τα τσιγάρα του και έφυγε.)

Καθώς έκανε την επισκευή στην βάση του ψυγείου ο Θοδωρής δεν αντιλήφθηκε το 

βραχυκύκλωμα. 

-Φωτιά , φωτιά (ούρλιαξε η κυρία Ελένη και τραβώντας τον από τις ράντες της φόρμας 

του προσπαθούσε να τον τραβήξει πίσω).

-Κυρά Λένη φέρε γρήγορα κάτι για να το σκεπάσω να πουμώσω την φωτιά. 

Η κυρά Λένη του έφερε την πρώτη κουβέρτα που βρή-

κε μπροστά της. Αλλά τα μικρά σπινθηρίσματα και η 

φλογίτσα από ένα μικρό καλώδιο έγινε τεράστια φωτιά 

γιατί η κουβέρτα ήταν φτιαγμένη από νάιλον. Με μια 

κουρελού ο Θοδωρής κατόρθωσε και έσβησε την φω-

τιά αλλά έκανε ζημιά στα χέρια του. 

-Παιδάκι μου πρέπει να πας στο νοσοκομείο, έλα γρή-

γορα να σε πάω. 

-Κυρά Λένη να πάρουμε τηλέφωνο την γυναίκα μου να 

με περιμένει στα εξωτερικά ιατρεία ( του πήρε τα νού-

μερα η κυρά Λένη και εκείνος εξήγησε την κατάσταση 

στην γυναίκα του).

Στην είσοδο των επειγόντων των περίμενε η γυναίκα 

του, πήρε μια έκφραση ανακούφιση όταν κατάλαβε ότι 

δεν ήταν κάτι πολύ σοβαρό. 

-Παιδάκι μου περαστικά σου, σε αφήνω σε καλά χέρια 

τώρα ( είπε ανταλλάσσοντας ένα βλέμμα συμπάθειας  

με την γυναίκα του ). 

-Κυρά Λένη να δω τι θα μου πούνε οι γιατροί και το από-

γευμα θα έρθω να στο τελειώσω…

-Κοίτα να γίνεις καλά και τα βρίσκουμε… (Η κυρά Λένη 

έφυγε.) 

-Δικό μου λάθος ( είπε ο Θοδωρής) το πολύ άγχος και το οικονομικό στρίμωγμα με 

έκαναν απρόσεκτό, έπρεπε να το είχα προλάβει το βραχυκύκλωμα… αλλά ποιος το  

περίμενε εγώ να φτάσω να μην μπορώ να βγάλω το ΤΕΒΕ πέρα…

-Ευτυχώς που υπάρχουν ακόμα και τα νοσοκομεία, φαγώθηκες εδώ και μια εβδομάδα 

να κόψεις την ασφάλεια τα βλέπεις τώρα… (Στην πόρτα εμφανίστηκε ένας νοσηλευ-

τής.) 

-Περάστε κύρ…Τι έγινε ρε Θοδωρή ; ( Ο νοσηλευτής ήταν ο γείτονας τους ο Τάκης.)

-Δεν βλέπεις,  εργατικό ατύχημα του ηλεκτρολόγου. 

-Ελάτε μέσα ….

Ο γιατρός στα εξωτερικά ιατρεία τον εξέτασε με ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα. Η 

ανθρωπιά και το ενδιαφέρον του γιατρού χαλάρωσαν λίγο τον Θοδωρή. 

-Εγκαύματα δεύτερου βαθμού μην ανησυχείτε θα γίνετε καλά . Περάστε δίπλα να συ-

νεννοηθείτε με τον νοσηλευτή , είστε και γνωστοί από ότι κατάλαβα. ( Το βλέμμα του 

γιατρού σκοτείνιασε λίγο καθώς έγραφε την συνταγή. Ο Θοδωρής πήρε μια παράξενη 

έκφραση ειρωνικής απορίας. Πρώτη φορά του τύχαινε γιατρός να τον παραπέμπει σε 

νοσηλευτή . Η συνηθισμένη πορεία ήταν αντίστροφη.) Ορίστε η συνταγή και οι οδη-

γίες για την θεραπεία θα συνεννοηθείτε με τον κύριο Τάκη. ( Η απορία στο πρόσωπο 

του Θοδωρή μεγάλωνε.) 

-Ευχαριστούμε πολύ γιατρέ ( είπε η γυναίκα του και με μια ελαφρά σκουντιά τον παρα-

κίνησε να πάνε στο γραφείο που ήταν ο νοσηλευτής).

Το χαμόγελο στο πρόσωπο του νοσηλευτή κόπηκε όταν διάβασε την συνταγή του για-

τρού. Ο Τάκης κοιτούσε αμίλητος τα άδεια ράφια απέναντι του. Ο Θοδωρής έριξε ένα 

βλέμμα στην γυναίκα του , που ερμηνευόταν «στα έλεγα εγώ κάτι 

δεν πάει καλά». 

-Ξέρεις Θοδωρή υπάρχει πρόβλημα. 

-Τι πρόβλημα ο  γιατρός είπε ότι δεν είναι κάτι το σοβαρό. 

-Όχι με τα εγκαύματα δεν υπάρχει πρόβλημα , όλα θα πάνε καλά 

αλλού είναι το πρόβλημα. 

-Πως είναι αλλού το πρόβλημα, με τα μάτια σου κάνει διαγνώσεις 

και βλέπεις να έχω και κάτι άλλο σοβαρό , που είναι στην κοιλιά, 

στον εγκέφαλο; 

-Όχι.. αλλά να Θοδωρή πρέπει … εμείς δεν έχουμε … 

-Ρε γείτονα με έσκασες πες μου τι πρέπει να κάνω; 

-Ε να Θοδωρή τα φάρμακα που σου έγραψε ο γιατρός πρέπει να πας να τα αγορά-

σεις… δεν τα έχουμε … ντρεπόταν να σου το πει ο ίδιος και σε έστειλε σε μένα… αφού 

είμαστε και γνωστοί…. Ξέρεις τώρα με την κρίση …

Πετάγεται απάνω ο Θοδωρής και σαν ινδιάνος που χορεύει γύρω από την φωτιά με τα 

δάκτυλα του σε έκταση λόγω εγκαυμάτων έκανε κύκλους μέσα στο δωμάτιο, φωνάζο-

ντας                                                                                                                                              

-Πίες άϊ, άϊ , άϊ μανούλα μου άϊ μπήκε νωρίτερα το σουβλί άϊ άϊ ( ενώ με τις κινήσεις των 

χεριών του έδειχνε ότι προσπαθούσε να βγάλει από την πίσω πλευρά του σώματος του 

κάποια φανταστική σούβλα που απρόσμενα τον εμβόλισε, ο γείτονας του άφωνος η 

γυναίκα του κατακόκκινη) Πέρασα το πρωί από το περίπτερο του Χάρη και ακούσαμε 

στις ειδήσεις ότι το PSI (πί ες άι) θα μας σώσει , που να ήξερε σε τι χάλια έχουμε φτά-

σει…( Ο Τάκης έβαλε τα γέλια με τα καμώματα του γείτονα του.)

 – Πάλι καλά που κρατάς το χιούμορ σου.                                                                              

 -Θοδωρή πήρα μαζί μου όλα τα χαρτιά της ασφάλειας και το βιβλιάριο να πάω απέ-

ναντι στο φαρμακείο να τα φέρω να μας γράψει ο κύριος 

Τάκης τις οδηγίες;             

- Στην δεξιά τσέπη είναι το πορτοφόλι πάρε για να πλη-

ρώσεις την συμμετοχή.               Η γυναίκα του γύρισε 

μετά από λίγα λεπτά και αν ήταν κόκκινη μια φορά με 

τα αστεία καμώματα του άντρα της  πριν από λίγο τώρα 

ήταν τρεις φορές πιο κόκκινη. Η πίεση της πρέπει να 

είχε ξεπεράσει κατά πολύ τα επιτρεπτά όρια. Ο Θοδω-

ρής έτσι όπως την είδε μπουρινιασμένη ανησύχησε.                                                                                          

-Τι έγινε ρε γυναίκα;                                                                                                                        

-Μήπως θέλετε να ξαπλώσετε για λίγο, να σας πάρω την 

πίεση; (Πρότεινε ο νοσηλευτής και της υπέδειξε το λευ-

κό ιατρικό κρεβάτι.)                                                                        

-Δεν πάμε καθόλου καλά. Εντάξει είναι κρίση δεν έχει 

το νοσοκομείο τα φάρμακα να πάμε στο φαρμακείο. Ξέ-

ρεις τι μου είπε Θοδωρή ο φαρμακοποιός;                          

-Όχι δεν ξέρω αλλά υποψιάζομαι ..άϊ άϊ , πορτοφολάκι 

μου πίες άϊ…                                                                             

-Δεν μπορούν να δώσουν άλλη πίστωση τα φαρμακεία 

στα ταμεία και πρέπει να πληρώσουμε όλο το ποσό. Να 

πάρω την απόδειξη , την γνωμάτευση και να πάω να τα καταθέσω στο ταμείο και αν 

γίνεται να τα πάρουμε πίσω θα τα πάρουμε. Εξήντα ευρώ πλήρωσα.                                                                                                                               

-Δώστε μου σας παρακαλώ να σας γράψω τις οδηγίες για το καθένα ( είπε ο κύριος 

Τάκης και έγραψε σε κάθε σκεύασμα τις οδηγίες).                                                                      

-Ευχαριστούμε για ότι έκανες Τάκη…                                                                                     

 -Μακάρι να μπορούσα ξέρεις…. ( πήρε ένα απολογητικό θλιμμένο ύφος ο Τάκης).              

-Ξέρω και κατανοώ αλλά διέξοδο δεν βλέπω. (Εκείνη την στιγμή μπήκε μια ηλικιωμένη 

με μια άλλη συνταγή στο χέρι ) Πίες άϊ, πίες άι ; (Της είπε ο Θοδωρής ενώ κάρφωνε με 

τα μάτια του το λευκό χαρτί που κρατούσε η γιαγιά.)                                                          

 - Τι πίεση και ξεπίεση  άνθρωπε μου συνταγή είναι για τα αυτιά μου ( είπε ξαφνιασμένη 

θυμωμένη εκείνη).                                                                                                   

 -Πίες άϊ, άϊ μανούλα μου άϊ είναι γιαγιά … θα στο εξηγήσει ο κύριος Τάκης!!!

*Η ατάκα Πίες άϊ είναι του Χρήστου από το ψητοπωλείο. Στην καλημέρα της   προ- 

προηγούμενης Δευτέρας ενώ ακούγονταν τα πρωινά αποτελέσματα για το PSI από την 

τηλεόραση του Χάρη στο περίπτερο είχε την έμπνευση και το μετέφρασε σε πίεση και 

άϊ του πόνου και όχι της αγανάκτησης. Όσο για τα φάρμακα της νοσηλείας άλλος γνω-

στός μου  για να γίνει η θεραπεία του λόγω εγκαυμάτων ενώ ήταν σε δημόσιο νοσο-

κομείο πήγε στο φαρμακείο να προμηθευτεί σύμφωνα με τα αγανακτισμένα λεγόμενα 

του τα φάρμακα, τα οποία πλήρωσε στο συνολικό κόστος. 
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Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου
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Του Γιάννη 

Πανούση, 
καθηγητή 

Εγκληματολογί-

ας στο Πανεπι-

στήμιο Αθηνών

Της Προ-εδρικής φρ-ουράς
 

Στην τέχνη και στην πολιτική 

Οι γέροι έχουν πάντα δίκιο 

Όσκαρ Ουάιλντ, Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέη

Μας χρειάζονται για να μας κυβερνάνε. 

Δεν τους χρειαζόμαστε για να σωθούμε. 

Μας φοβίζουν με αριθμούς και ποσοστά.

Πρέπει να τους αντι-τάξουμε την πολιτική ατί-

μωση, την έκ-πτωση και απαγόρευση κτήσης 

δημοσίων αξιωμάτων ισοβίως.

Οι σκιές και ουρές κάθε αρχηγού (και κάθε «περι-

βάλλοντός τους») εμφανίζονται ως μεταμελημέ-

νοι (αλλά μη-παραιτούμενοι των 

προνομίων τους).

Θα τους στερήσουμε αυτό που 

τρέμουν περισσότερο κι από την 

εκλογική αποτυχία ή τη λαϊκή 

αγανάκτηση. Θα τους διαγρά-

ψουμε από την Ιστορία αυτού 

του τόπου.Θα είναι σαν να μην 

υπήρξαν ποτέ.

Δεν μας πρέπει το κλάμα και το αυτό-μαστίγωμα.

Πόσες φορές πρέπει να πληρώσει ο λαός για το 

λάθος του να εμπιστευθείανάξιους πολιτικούς;

Πόσο θα ζούμε ακόμα έξω από την πραγματική 

ζωή μας;

Πότε θα καταλάβουν μερικοί ότι η χώρα δεν ταυ-

τίζεται με την οικονομία (των ισχυρών;) και ότι η 

όποια ανόρθωση των δεικτών δεν θα σώσει την 

κοινωνία από τη διάσπαση;

Ας τους αφήσουμε να συνεχίζουν το παιχνιδάκι 

της αναδοχής και της διαδοχής(που θα γίνουν 

σε «κίτρινο» φόντο).

Εμείς πρέπει απλώς να προετοιμάζουμε την κρί-

σιμη στιγμή της κρίσης, δηλαδή το χρόνο, τον 

τρόπο και τα πρόσωπα που θα τ’ αλλάξουν όλα.

Οι ουρές των Προέδρων και οι ουρές κατά των 

Προέδρων για βουλευτικές έδρες ενδιαφέρονται 

και όχι για αξίες και διαδικασίες.

Το πρόβλημα της χώρας –εδώ και τώρα- είναι 

αυτοί κι αυτό που κουβαλάνε ως πολιτική νοση-

ρότητα.

Η ουρά και το κεφάλι τους έχουν γίνει ένα.

Κι όλα αυτά για ένα «άδειο στομάχι», για μια 

θεσούλα.

Δημιουργία νομικού πλαισίου για Περιφερειακό Fast Track

Πρωτοβουλία Τατούλη

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 

Πέτρος Τατούλης ανέλαβε να υπο-

βάλει μέχρι την Δευτέρα 5 Μαρτίου 

την τροπολογία για τη δημιουργία 

νομικού πλαισίου για Περιφερει-

ακό Fast Track, στον Υπουργό Πε-

ριφερειακής Ανάπτυξης Μιχάλη 

Χρυσοχοίδη, μετά την παρέμβαση 

του στη συνάντηση που είχαν την 

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου οι Περιφε-

ρειάρχες της χώρας με την ηγεσία 

του Υπουργείου. Αντικείμενο της 

συζήτησης ήταν η αναζήτηση πό-

ρων του ΕΣΠΑ για τη στήριξη των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πε-

ριφέρειας, ο Περιφερειάρχης Πε-

λοποννήσου ζήτησε ακόμα από 

την ηγεσία του Υπουργείου να 

εξεταστεί η παράταση του χρό-

νου αποπληρωμής των δανείων 

του ΤΕΜΠΕ, ενώ έριξε ευθύνες στις 

τράπεζες για τον τρόπο λειτουργί-

ας τους που εξοντώνει τις μικρο-

μεσαίες επιχειρήσεις. Ο Πέτρος 

Τατούλης στην βαθιά πολιτική του 

παρέμβαση έθεσε ως το πολιτικό 

διακύβευμα του πολέμου στον 

όποιο βρίσκεται η χώρα την προ-

στασία τη κοινωνικής συνοχής και 

την μέριμνα εξεύρεσης εργαλείων 

που θα σταματήσουν την αύξησης 

της ανεργίας. 

Ο κ. Τατούλης υπογράμμισε επίσης 

την δυναμική των Περιφερειών ως 

την μόνη ελπίδα για την χώρα να 

βγει από την κρίση με την ανάπτυ-

ξη της περιφερειακής οικονομίας 

βασισμένη στην εμπειρία και την 

ευελιξία εν μέσω πολέμου, ενώ 

παράλληλα αναφερόμενος στην 

αύξηση των εξαγωγών στην Πε-

λοπόννησο υπογράμμισε ότι αυτό 

έγινε με πολιτικές αποφάσεις το-

νίζοντας ωστόσο ότι  επενδύσεις 

χωρίς υποδομές δεν πρόκειται να 

υπάρξουν ώστε να αλλάξει η δυνα-

μική της οικονομίας. 

Το σημαντικότερο που θα πρέπει 

να μας αφορά σημείωσε ο Πέτρος 

Τατούλης είναι «να μην επιδεινω-

θούν τα στοιχεία της ανεργίας, 

καθώς οποιαδήποτε βλάβη στις μι-

κρομεσαίες επιχειρήσεις θα δημι-

ουργήσει επιπλέον επιθετικότητα 

στην αύξηση της, και επιπλέον θα 

διαλύσει το σημαντικότερο θεσμό 

κοινωνικής συνοχής, την οικογέ-

νεια».  

Όσον αφορά την πολιτική ανά-

πτυξης των περιφερειακών οικο-

νομιών, ο Περιφερειάρχης Πελο-

ποννήσου στην παρέμβαση του 

ζήτησε να μάθει από την ηγεσία 

του Υπουργείου τι έχει γίνει με το 

ΕΤΕΑ, πως πορεύεται το Jeremy, 

αλλά και τι γίνεται με τη νεανική 

επιχειρηματικότητα. «Η πολιτική 

ανάπτυξης των περιφερειακών 

οικονομιών αποτελεί την ελπίδα 

αυτού του τόπου γιατί η κεντρική 

κυβέρνηση θα πρέπει να ασχολεί-

ται για πολύ καιρό ακόμα με τον 

εξορθολογισμό των δημοσιονο-

μικών προβλημάτων της χώρας» 

σημείωσε ο κ. Πέτρος Τατούλης 

ξεκαθαρίζοντας ότι «οι κύριες δο-

μές που μπορούν αυτή τη στιγμή 

να βγουν μπροστά είναι οι Περιφέ-

ρειες, αναπτύσσοντας τη δική τους 

Περιφερειακή Οικονομία. Για να 

γίνει αυτό σημαίνει ότι η κεντρική 

κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχί-

σει αυτό που η ίδια δημιούργησε, 

το θεσμό της αιρετής Περιφέρειας 

και όχι να δημιουργεί προσκόμμα-

τα που εμποδίζουν την περαιτέρω 

ανάπτυξή τους». 

Απαράδεκτος ο ρόλος των Τραπε-

ζών

«Εμείς φέτος στην Περιφέρεια Πε-

λοποννήσου αυξήσαμε τις εξαγω-

γές μας πάνω από 38 %, τουλάχι-

στον 22% πάνω από το μέσο όρο 

των εξαγωγών της χώρας, γιατί 

πήραμε πολιτικές αποφάσεις για 

διευκόλυνσή τους και γιατί είδαμε 

προσεκτικά το πρόβλημα» εξήγη-

σε στην συνέχεια ο Πέτρος Τατού-

λης επισημαίνοντας την ανάγκη 

της βαθιάς πολιτικής προσέγγισης 

με την οποία πρέπει οι Περιφέ-

ρειες να σταθούν απέναντι στους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις για να 

διευκολύνουν την ανάπτυξη και 

την ανταγωνιστικότητα, ενώ στην 

συνέχεια αναφέρθηκε στις τράπε-

ζες τονίζοντας: «Είναι απαράδεκτο 

αυτό που συμβαίνει με τις τράπε-

ζες, με τον τρόπο που λειτουργούν 

στο μέσο της μεγάλης μας κρίσης 

και ο τρόπος που προσπαθούν 

να εξαθλιώσουν τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, όταν για όλα τα προ-

γράμματα οι εγγυήσεις που ζητούν 

ξεπερνούν το 130 % του συνολικού 

προγράμματος».

Από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα 

δεν έχει γίνει τίποτα για το ΕΤΕΑ 

συνέχισε ο Περιφερειάρχης Πε-

λοποννήσου αναπτύσσοντας τον 

πολιτικό του προβληματισμό προ-

σθέτοντας ακόμα ότι το Jeremy 

έχει αξιολογήσει δέκα σχέδια με 

προϋπολογισμό 140 εκατομμύρια. 

Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής 

είναι ένα μεγάλο πρόβλημα καθώς 

το 25 % δεν μπορεί κανένας μικρο-

μεσαίος να το βρει με τον τρόπο 

που λειτουργεί το τραπεζικό σύ-

στημα στη χώρα σημείωσε στην 

συνέχεια ο Περιφερειάρχης Πελο-

ποννήσου προσθέτοντας ότι «θα 

πρέπει να μοχλεύσουμε το σύστη-

μα αυτό για αποκτήσει κεφάλαιο 

κίνησης ο χώρος των μικρομεσαί-

ων. Οι συνεταιριστικές τράπεζες 

έχουν καλύτερη γνώση και μεγα-

λύτερη ευελιξία στο να χρηματο-

δοτήσουν τέτοιες δράσεις». 

Εδώ και καιρό έχω ξεκινήσει με το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 

τη δημιουργία ενός ειδικού προ-

γράμματος για την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου προσέθεσε ο Πέ-

τρος Τατούλης αναπτύσσοντας 

την πολιτική που εξελίσσεται από 

την πρώτη αιρετή Διοίκηση στην 

Πελοπόννησο. «Βρίσκουμε ένα νέο 

χρηματοπιστωτικό εργαλείο για να 

επιτευχθεί η δυνατότητα χρηματο-

δότησης των μικρομεσαίων» υπο-

γράμμισε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας στην συνέχεια την 

πρόταση του Υπουργείου για τη 

δέσμευση 500 εκατομμυρίων και 

μόχλευση μέσω της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων ενός προ-

γράμματος 1 δις ευρώ σημείωσε 

ότι ως Περιφέρεια Πελοποννήσου 

θεωρούμε ότι και αυτό το πρό-

γραμμα μπορεί να έχει καλή τύχη.

Αναφερόμενος στο ΤΕΜΠΕ ο Περι-

φερειάρχης Πελοποννήσου τόνισε 

ότι «είναι λάθος μας να επιμένουμε 

στην πρόβλεψη του ΤΕΜΠΕ για τρι-

ετή αποπληρωμή των δανείων, δεν 

μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρή-

σεις να το κάνουν αυτό, χωρίς να 

διαταράξουμε τη χρηματοπιστω-

τική ικανότητα θα πρέπει να βρού-

με τον τρόπο να παρατείνουμε το 

χρόνο αποπληρωμής των δανείων 

αυτών».
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Ασκήθηκαν ταυτόχρονες πιέσεις και από την Κέρκυρα

Αναβάλλεται η απόφαση για το κλείσιμο της Σχολής

Μπορεί να συμβάλει στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος της περιφέρειας

Η Σχολή τουριστικών επαγγελμάτων 

και η τουριστική ανάπτυξη

Απέδωσαν –προς το παρόν του-

λάχιστον – οι πιέσεις που ασκή-

θηκαν από το Ναύπλιο και την 

Κέρκυρα στην συνεδρίαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ο.Τ.Ε.Κ στην Αθήνα σχετικά με 

το κλείσιμο των Σχολών Τουρι-

στικών Επαγγελμάτων. Όπως 

ανακοινώθηκε η απόφαση ανα-

βάλεται μέχρις ότου εκπρόσω-

ποι του Ο.Τ.Ε.Κ. έλθουν στην 

περιοχή για αυτοψία και διερεύ-

νηση και άλλων εναλλακτικών 

προτάσεων.  

Στην συνεδρίαση του Διοικητι-

κού Συμβουλίου του Ο.Τ.Ε.Κ πα-

ραβρέθηκε αντιπροσωπεία του 

Δήμου Ναυπλιέων με επικεφαλή 

τον Δήμαρχο Παναγιώτη Ανα-

γνωσταρά και τους αρχηγούς 

των Δημοτικών παρατάξεων 

Χρ. Γραμματικόπουλο, Γ. Γκιόλα, 

Τ. Σαλεσιώτη, και Αν. Βασιλείου. 

Σκοπός της παρέμβασης ήταν η 

αποτροπή της παύσης λειτουρ-

γίας της Σχολής Τουριστικών 

Επαγγελμάτων που μέχρι σήμε-

ρα λειτουργεί στο Τολό.

Ο Δήμαρχος ανέπτυξε επιχειρή-

ματα σχετικά με την αναγκαιό-

τητα συνέχισης της λειτουργίας 

της συγκεκριμένης σχολής. Επι-

πλέον προκειμένου να εξοικο-

νομηθούν χρήματα, κατατέθηκε 

η πρόταση να χρησιμοποιηθεί 

τμήμα κτιρίου του ΟΑΕΔ στην 

Τίρυνθα.

Θετικά αντιμετώπισαν την εξέ-

λιξη οι υπεύθυνοι της Σχολής 

ευχαριστώντας όσους υποστή-

ριξαν σθεναρά τα αιτήματά τους 

και τις προτάσεις της σχολής.

Όπως τονίζουν «την Τρίτη 22 

Φεβρουαρίου πληροφορηθή-

καμε με έκπληξή μας την από-

φαση της Γενικής Γραμματέως 

Τουρισμού , να αναστείλει την 

λειτουργία των εκπαιδευτηρίων 

ΕΠΑΣ Κέρκυρας, ΕΠΑΣ Θράκης 

και ΕΠΑΣ Ναυπλίου λόγω περι-

κοπής δαπανών .

Ας σημειώσουμε εδώ ότι οι 3 πα-

ραπάνω Σχολές λειτουργούν σε 

μισθωμένα κτίρια.

Αντιδράσαμε αστραπιαία κα-

ταθέτοντας στην Διοίκησή μας 

τις προτάσεις μας για εξορθο-

λογισμό και νοικοκύρεμα των 

δαπανών όλων των σχολών του 

οργανισμού αντί της αναστολής 

λειτουργίας 3 εκπαιδευτηρίων.

Ένας από τους τρόπους εξοικο-

νόμησης δαπανών είναι η μετα-

στέγαση της σχολής σε δημόσιο 

κτίριο στο Ναύπλιο η στην γύρω 

περιοχή που πληροί όλες τις τε-

χνικές προϋποθέσεις λειτουργί-

ας».

Σημαντικός είναι ο ρόλος της 

Σχολής τουριστικών επαγγελ-

μάτων του Ναυπλίου καθώς και 

του Τμήματος Τεχνολόγων Τρο-

φίμων του Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας  

στην προώθηση του τουριστι-

κού προϊόντος της περιφέρειας, 

σύμφωνα με τον περιφερειακός 

σύμβουλος Αρκαδίας Παναγιώ-

τη Βαλασόπουλο, ο οποίος κα-

τέθεσε σχετική πρόταση προς 

την Οικονομική επιτροπή της 

περιφέρειας.

Ολόκληρη η Πρόταση, όπως κα-

τατέθηκε στην Οικονομική Επι-

τροπή: Κα Πρόεδρε,

κατά την συνεδρίαση της οι-

κονομικής επιτροπής της Π.Π. 

στης 27/01/12, συζητήθηκαν τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης 

«Υλοποίηση υποστηρικτικής 

ενέργειας του έργου ΣΥΝΔΥΑΣ-

ΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ- ΥΠΟΕΡΓΟ 1», με έξι 

διαφορετικές δράσεις, συνολι-

κού προϋπολογισμού 240.000 

ευρώ, στα πλαίσια υλοποίησης 

της απόφασης του Περιφερεια-

κού Συμβουλίου για την ένταξη 

της Π.Π. στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-

ΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ-

ΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ στο Επι-

χειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής 

Ελλάδος-Πελοπόννησος- Ιονίων 

Νήσων μέσω της ΣΑΕΠ 026/8» 

(ΕΣΠΑ).   

Ανάμεσα στις δράσεις αυτές 

υπάρχει η δράση «Σύνταξη 

μελέτης και σχεδιασμός του 

Πελοποννησιακού Συμφώνου 

Ποιότητας» συνολικού προϋ-

πολογισμού 20.000 ευρώ. Στην 

εισήγηση δε, περιγράφετε μια 

σειρά υποχρεωτικών κριτηρί-

ων, που πρέπει να περιλαμβάνει 

το Σύμφωνο Ποιότητας, όπως 

χρήση πελοποννησιακών προ-

ϊόντων , πελοποννησιακή κου-

ζίνα, πελοποννησιακό πρωινό, 

κέρασμα υποδοχής, σύνθεση 

εδεσματολογίου κλπ. 

Επίσης μια ακόμα δράση, ήταν 

η «Μελέτη για την δημιουργία 

ταυτότητας του προορισμού 

Πελοπόννησος», που ανάμεσα 

στ’ άλλα, περιλαμβάνει το σχεδι-

ασμό εταιρικού λογοτύπου και 

σήματος, σχεδιασμός εντύπων, 

τουριστικού περιπτέρου κλπ. 

συνολικού προϋπολογισμού 

60.000 ευρώ.

Σήμερα, με την παρούσα επι-

στολή μου, σας καταθέτω και 

εγγράφως την πρόταση που 

προφορικά διατύπωσα στην 

χθεσινή συνεδρίαση της επιτρο-

πής.  

Προτείνω να προχωρήσετε ΠΡΩ-

ΤΑ στην διερεύνηση υλοποίησης 

των  αναφερόμενων δράσεων 

τόσο της πρώτης, σε συνεργα-

σία με την Σχολή Τουριστικών 

Επαγγελμάτων που λειτουργεί 

από το 1972 στο Ναύπλιο και 

περιλαμβάνει στο γνωστικό της 

αντικείμενο τις περιγραφόμενες 

δραστηριότητες. Συμπληρωμα-

τικά δε και όσον αφορά ποιοτι-

κά χαρακτηριστικά και ποιοτικά 

πλεονεκτήματα χρήσης πελο-

ποννησιακών πρώτων υλών θα 

μπορούσε σαφέστατα ν’ αποτε-

λεί εργασία του τμήματος «Τε-

χνολογίας Τροφίμων του Α.Τ.Ε.Ι. 

Καλαμάτας.» Με τον τρόπο αυτό 

μπορούμε να ενισχύσουμε την 

ύπαρξη των τμημάτων αυτών 

στην περιφέρεια μας και ταυτό-

χρονα να πετύχουμε οικονομίες 

κλίμακας. Επίσης, είναι βέβαιο 

ότι με την σαφώς ποιοτικότε-

ρη εργασία αυτών των τμημά-

των που αποτελούν μέρος της 

κοινωνίας της Π.Π. , θα γινόταν 

πράξη η απ’ όλους επιδιωκόμε-

νη διασύνδεση της εκπαίδευσης 

με την αγορά. Κάτι που όλοι μας 

έχουμε συμφωνήσει και κατά 

την συζήτηση στο Π.Σ. για την 

διασύνδεση της Π.Π. με το ΠΑ-

ΠΕΛ και τα εκπαιδευτικά ιδρύ-

ματα που δραστηριοποιούνται 

στη περιφέρεια μας.

Όσο δε, για την δεύτερη δράση 

που μνημόνευσα παραπάνω , 

αυτή θα μπορούσε ν’ αποτελέ-

σει το θέμα ενός διαγωνισμού 

ή μιας εργασίας, σε συνεργασία 

με την Σχολή Καλών Τεχνών του 

Πανεπιστημίου Αθηνών ή κά-

ποιου αντίστοιχου ιδρύματος. 

Όπως και προφορικά σας ενημέ-

ρωσα, αυτή είναι μια πρακτική, 

που ήδη εφαρμόζεται από άλ-

λους φορείς, με θεαματικά απο-

τελέσματα, αφού  τα κόστη είναι 

υποπολλαπλάσια και επιπλέον 

ενισχύονται σε μια δύσκολη 

συγκυρία, φοιτητές με ταλέντο 

και δυνατότητες, εκπαιδευτικά 

ιδρύματα με πενία πόρων και 

επιτυγχάνεται η προβολή της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

παράγεται ένα τελικό εικαστι-

κό αποτέλεσμα, που προσθέτει 

αξία στην προσπάθεια τουριστι-

κής προβολής της Περιφέρειας 

μας, από έναν φορέα εγνωσμέ-

νης αξίας.

Σαφώς και γνωρίζετε τα πολ-

λαπλά πλεονεκτήματα τέτοιων 

δράσεων, ώστε είναι περιττό ,να 

τ’ απαριθμήσω σε αυτό το κεί-

μενο, σαφώς και πιστεύω στην 

ιδιωτική πρωτοβουλία και ενί-

σχυση αυτής, αλλά πολύ περισ-

σότερο ωφέλιμη θα είναι η συν-

δυασμένη λειτουργία τοπικής 

αυτοδιοίκησης, εκπαίδευσης και 

ιδιωτικών φορέων.  

Σε περίπτωση που ΔΕΝ είναι 

δυνατή η υλοποίηση τέτοιων 

συνεργασιών, εκ μέρους των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τότε 

και μόνο τότε να προχωρήσετε 

σε άλλους είδους διαδικασίες 

υλοποίησης μέσω ιδιωτικών φο-

ρέων.   

Όπως και στην συνεδρίαση, όλοι 

μας συμφωνήσαμε πως πολλές 

ενέργειες έχουν γίνει στο παρελ-

θόν , πολλοί  πόροι έχουν δοθεί 

για το τουριστικό προϊόν, όμως 

τ’ αποτελέσματα δεν ήταν τ’ ανα-

μενόμενα. Οι παλιές συνταγές, 

απέτυχαν ή ξεπεράσθηκαν. Σή-

μερα πρέπει να τρέξουμε πολύ 

περισσότερο καθώς η τουρι-

στική αγορά έγινε ανταγωνιστι-

κότερη, οι μεσογειακές χώρες  

ανταγωνίζονται η μια την άλλη 

πολύ σκληρότερα, ο πελάτης 

έγινε απαιτητικότερος, οι διαθέ-

σιμοι πόροι λιγόστεψαν.

Μόνος δρόμος που απέμεινε 

είναι η, με νέους τρόπους , προ-

σέγγιση των αγορών, με φαντα-

σία, εξειδίκευση, δημιουργία 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων, 

εξωστρέφεια, απόλυτη εκμετάλ-

λευση κάθε διαθέσιμου ευρώ  

και πάνω απ’ όλα επαγγελματι-

σμό.  Όσοι προορισμοί δεν το 

αντιληφθούν έγκαιρα, θα σβή-

σουν από τον χάρτη της τουρι-

στικής αγοράς.   
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Φυσικά μνημεία στην Αργολίδα

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Περρούκας Αναστάσιος του 

Χρήστου και της Βασιλικής το 

γένος Στόφα, που γεννήθηκε 

στην Αθήνα και κατοικεί στο 

Ναύπλιο και η Δράσσα Αντωνία 

του Κων/νου και της Αθανασίας 

το γένος Γκορίτσα που γεννή-

θηκε και κατοικεί στο Ναύπλιο, 

πρόκειται να παντρευτούν στο 

Ναύπλιο, στον Ιερό Ναό Αγίου 

Κωνσταντίνου.

Επιτυχίες στην κολύμβηση χωρίς κολυμβητήριο

Διατηρητέα μνημεία της φύσης χα-

ρακτηρίστηκαν μια σειρά από 

μεμονωμένα δένδρα ή συστάδες 

δένδρων με ιδιαίτερη βοτανική, οι-

κολογική, αισθητική ή ιστορική και 

πολιτισμική αξία στην Αργολίδα.

Για την προστασία των Διατηρητέ-

ων μνημείων της φύσης ισχύουν οι 

ίδιοι κανόνες που ισχύουν για τους 

πυρήνες των Εθνικών δρυμών.

Πρόκειται για τα παρακάτω:

Ο Πλάτανος του Ναυ-

πλίου - 590/Β/1977 

Η Ελιά του Ναυπλίου - 590/Β/1977 

Ο Φοίνικας του Ναυ-

πλίου - 590/Β/1977 

Οι Ίταμοι Κρυονερίου Αρ-

γολίδας - 590/Β/1977 

Οι Ελιές της Δημαίνης Αργολίδας - 

590/Β/1977

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποί-

ησαν οι κολυμβητές της πόλης του 

Ναυπλίου στο πρόσφατο πανελλήνιο 

χειμερινό πρωτάθλημα κατηγοριών 

που διεξήχθη στις 10 με 12 Φεβρου-

αρίου στο κλειστό κολυμβητήριο τη 

Νίκαιας. 

Παρά το γεγονός ότι το κολυμβη-

τήριο της πόλης του Ναυπλίου πα-

ραμένει κλειστό εδώ και 3 μήνες, οι 

κολυμβητές συμμετείχαν στο πρω-

τάθλημα υπό την καθοδήγηση της 

προπονήτριας τους Δημακοπούλου 

Κατερίνας και των προπονητών του 

Εθνικού Πειραιώς και πέτυχαν σημα-

ντικές διακρίσεις.  

Αναλυτικά οι επιδόσεις των αθλητών 

είναι:

Κομνηνός Δημήτρης: 1η θέση 50μ. 

Πεταλούδα (25,95)

2η θέση 50μ. Ελεύθερο (25,19)

Λαμπρόπουλος Δημήτρης:10η θέση 

50 Πρόσθιο (34,20)

14η θέση 100 Πρόσθιο (1.16,34)

Μητρόπαπας Γιώργος: 15η θέση 200 

Πεταλούδα (2.22,41)

 22η θέση 100 Πεταλούδα (1.04,42)

Κομνηνός Αιμιλιανός: 2η θέση 100 

Πεταλούδα (1.06,52)

   4η θέση 100 Ελεύθερο (1.02,23) 

   5η θέση 100 Πρόσθιο (1.20,19)

Οι επιδόσεις που έχουν πετύχει οι 

παραπάνω κολυμβητές μέχρι τώρα 

αποτελούν όρια πρόκρισης για το 

θερινό πανελλήνιο πρωτάθλημα κα-

τηγοριών και τους εξασφαλίζουν τη 

συμμετοχή τους σε αυτό. Επιπλέον η 

επίδοση του αθλητή Κομνηνού Δη-

μήτρη στα 50μ. Πεταλούδα αποτε-

λεί όριο συμμετοχή στην προεθνική 

ομάδα.

Μια εβδομάδα αργότερα ο κολυμβη-

τής Κομνηνός Δημήτρης συμμετείχε 

στο πανελλήνιο πρωτάθλημα OPEN 

κατηγορίας που έλαβε χώρα στη 

Λάρισα, όπου και αγωνιζόμενος με 

πολύ μεγαλύτερους ηλικιακά συνα-

θλητές τους κατέλαβε την 8η θέση 

με εξαιρετική επίδοση (26,31) στα 50 

μέτρα πεταλούδα. 

Οι αθλητές απέδειξαν ότι όσες αντί-

ξοες συνθήκες προπόνησης κι αν 

τους επιβάλουν οι αρμόδιοι φορείς, 

η κολύμβηση διατηρείται σε υψηλό 

επίπεδο. 

150 χρόνια από 

την ναυπλιακή 

επανάσταση

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Από πλευράς Δήμου έχουν προγραμμα-

τιστεί οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

1.   Η παρουσίαση του βιβλίου του Ανα-

στάσιου Γούναρη. Πρόκειται για την 

σημαντικότερη ιστορική έρευνα για την 

Ναυπλιακή Επανάσταση που, η τότε ΔΕ-

ΠΑΝ, αποφάσισε να επανεκδώσει. ήταν 

χαρά και τύχη που ο συγγραφέας του βι-

βλίου αποφάσισε να εμπλουτίσει και να 

διευρύνει την έρευνα του βιβλίου του 

πενήντα χρόνια μετά την πρώτη έκδοσή 

του.

2.     Συμπόσιο - συνέδριο το Φθινόπωρο 

με συμμετοχή ιστορικών και άλλων σχε-

τικών επιστημόνων.

3.     Προβολή της ταινίας του Φώτη Κων-

σταντινίδη «Καλλιόπη Παπαλεξοπού-

λου».

4.         Η λειτουργία πωλητηρίου βιβλίων 

που σχετίζονται με την Ναυπλιακή Επα-

νάσταση.

5.     Μπάνερ προβολής της επετείου και 

σχετικά έντυπα.

6.     Δημιουργία διδακτικής περιήγησης 

– εκπαιδευτικού προγράμματος σε συ-

σχετισμό με τα γεγονότα της Ναυπλια-

κής Επανάστασης.

7.     Θεατρική Παράσταση για την Καλ-

λιόπη Παπαλεξοπούλου σε συνεργασία 

με το πανεπιστήμιο.

8.         Δημιουργία ψηφιακής προβολής 

στο Βουλευτικό σε συνεργασία με την 

Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορί-

ας και Πολιτισμού.

9.         Ονοματοδοσία οδών «Καλλιόπης 

Παπαλεξοπούλου» και «Ναυπλιακής 

Επανάστασης».

10. Τέλος, θέλουμε να θεσμοθετήσουμε 

μία υποτροφία – οικονομικό έπαθλο για 

φοιτητές που στο πλαίσιο των μεταπτυ-

χιακών τους εργασιών θα ερευνούν τη 

Ναυπλιακή Επανάσταση.

Οι φορείς που θα συνεργαστούν και 

τους οποίους προσκαλούμε να συμμε-

τέχουν είναι :   Ο Δήμος και ο ΔΟΠΠΑΤ, 

τα σχολεία της πόλης με τη διοίκηση της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης, το Πανεπιστήμιο, το Κέντρο 

Ελληνικών Σπουδών του Χάρβαρντ, ο 

Σύλλογος Φιλολόγων, ο Πολιτιστικός 

Σύλλογος Παλαμήδης, το Π.Λ.Ι, το Ίδρυ-

μα Ιωάννης Καποδίστριας, η Αργολική 

Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πο-

λιτισμού.

Ομιλία στον Δαναό
Την Κυριακή στις 6.30 μ.μ. στην αί-

θουσα διαλέξεων του Συλλόγου Αρ-

γείων 

«ο Δαναός» θα μιλήσει ο κ. Μηνάς 

Τζανακάκης Θεολόγος - Προϊστάμε-

νος Οικοτροφείου Αδελφότητος Θε-

ολόγων « Ο Σωτήρ» με θέμα: «Ορθο-

δοξία» Η ελπίς πάντων των περάτων 

της γης».

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Είδη  Ένδυσης προς το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο
Ξεκίνησε την Τρίτη 28 και την Τε-

τάρτη 29 Φεβρουαρίου η παραλαβή 

των πρώτων ειδών ένδυσης από το 

Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Άργους – Μυκηνών με σκοπό να 

προσφερθούν στις επιλεγμένες οι-

κογένειες που παίρνουν τρόφιμα. 

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να 

προσφέρουν είδη ρουχισμού (παλ-

τό, μπουφάν, πουλόβερ, φόρμες, 

παντελόνια, μπλούζες, φουστάνια, 

φούστες, πουκάμισα, κλπ. για ενήλι-

κες & παιδιά). 

Τα είδη που θα προσφέρουν πρέπει 

να είναι καθαρά, πλυμένα, σε κρεμά-

στρες, έτοιμα για χρήση, έτσι όπως 

αξίζει να δοθούν στους συνανθρώ-

πους μας. Η παραλαβή των ειδών 

ένδυσης θα γίνεται κάθε Τρίτη και 

Τετάρτη, από τις 6.30 το απόγευμα 

έως τις 8.00 το βράδυ, στο χώρο 

του Δημοτικού Κοινωνικού Παντο-

πωλείου,  στην οδό Γούναρη (δίπλα 

στον Αη-Γιάννη). Εκτός από τις προ-

σφορές των πολιτών σε τρόφιμα, 

μέσω των καταστημάτων του Δήμου 

Άργους – Μυκηνών, οι οποίες είναι 

πολύ σημαντικές σε ποσότητα, τρό-

φιμα προσέφεραν και : 

Οι μαθητές & το διδακτικό προσωπι-

κό του Ιδιωτικού Λυκείου ¨Νέο Σχο-

λείο¨ Άργους

Η ελαιουργική επιχείρηση ¨Φάκλα-

ρης¨ στο Κεφαλάρι, ποσότητα λα-

διού

Η Ελαιουργική επιχείρηση ¨Μπό-

γρης¨ στο Κεφαλάρι, ποσότητα λα-

διού

Οι συμμαθητές του Πίκουλη Βασίλη 

εις μνήμη του αντί στεφάνου 

Οι φίλες & φίλοι της κ. Άννας Παπα-

νικολάου αντί δώρο για τα γενέθλιά 

της

Kαταστηματάρχης ειδών γυναικείας 

ένδυσης, σημαντικό  αριθμό stock 

ρούχων

Παραγωγός αγροτικών ειδών, ποσό-

τητα ροδιών 

Παραγωγός αγροτικών ειδών, ποσό-

τητα ντομάτας                                                   
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Εντυπωσίασε το Άργος, εκλεκτικό το Ναύπλιον, 

παραδοσιακό το Λυγουριό και το Κρανίδι
Ναύπλιο: Λιτότητα και ποιότητα
Η οικονομική κρίση ανάγκασε τον δήμο Ναυπλιέων 

σε περικοπές και σε αναζήτηση νέων μορφών για την 

Αναπλιώτικη αποκριά. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε να 

έχει περισσότερο παραδοσιακό χαρακτήρα παρά βρα-

ζιλιάνικο. Εξ άλλου οι Βενετσιάνικες και οι Ελληνικές 

παραδόσεις παντρεύονται εκ των πραγμάτων στην 

πόλη του Ναυπλίου, Έτσι μια παρέα από Ντόμινο και 

αρλεκίνους ξεκίνησε με τους ήχους της μουσικής από 

το Λαογραφικό Μουσείο, περνώντας τα στενά σοκάκια 

της παλιάς πόλης, από το Μεγάλο Δρόμο και κατέλη-

ξαν στην πλατεία Συντάγματος, παρασέρνοντας μαζί 

τους, μικρούς και μεγάλους σ’ ένα δρώμενο ρυθμού 

και κίνησης, το Βενετσιάνικο καρναβάλι. Υπεύθυνοι 

οργάνωσης ήταν οι Τίνα Γκιόλα, Στέλιος Αρμάου Γιάν-

να Βασιλείου, Πόπη Γαλιάκη μέλη του πελοποννησια-

κού ιδρύματος(ΠΛΙ).

Την Κυριακή μικροί και μεγάλοι καρναβαλιστές ξεκίνη-

σαν την πορεία τους μαζί με τον Καρνάβαλο «ΛΕΦΤΑ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ» από την Πρόνοια στην παραλία της πό-

λης όπου τον έκαψαν αποχαιρετώντας την Αποκριά.

Η βραδιά συνεχίστηκε με μουσική, χορό και πολύ ξε-

φάντωμα άφθονο κρασί και σουβλάκια που ο Εμπορι-

κός σύλλογος της πόλης και άλλους φορείς πρόσφε-

ραν στους επισκέπτες.

Άργος: Εντυπωσιασμός και ενθουσιασμός
Με μεγάλη επιτυχία το καρναβάλι του Άργους συγκέ-

ντρωσε πλήθος κόσμου απ όλο τον Νομό. Οι θιασώτες 

των καρναβαλικών αρμάτων απόλαυσαν με την ψυχή 

τους την μεγάλη καρναβαλική παρέλαση αρμάτων με 

Κουβανές καλλονές. 

Μετά την παρέλαση, οδηγήθηκαν όλοι στην πλατεία 

δημοκρατίας όπου μπροστά από την  Νεοκλασική 

Αγορά, δόθηκε συναυλία από τους Τροβαδούρους της 

Δημοτικής χορωδίας Άργους Μυκηνών Μ.Ο.Α. «Οι Δα-

ναοί» υπό την διεύθυνση του κ. Μάνου Διαμαντή.

Με τους τροβαδούρους της δημοτικής χορωδίας τρα-

γούδησε και ο δήμαρχος Άργους Μυκηνών  και στη 

συνέχεια χόρεψε με τα παιδιά του λυκείου.

Ακολούθησε Κωμωδία δρόμου με πλάνες και όνειρα, 

θέαμα δρόμου με αναφορές στην Commedia dell’Arte, 

η οποία και συνεπήρε τους πάντες ιδιαίτερα. Οι ηθο-

ποιοί σε ξυλοπόδαρα, εντυπωσίασαν με την επιδεξιό-

τητά τους, τα ακροβατικά και τα ζογκλερικά τους.

Στη συνέχεια ακολούθησε το «Κάψιμο του βασιλιά 

Καρνάβαλου» και φυσικά ο κόσμος ξεφάντωσε με χο-

ρούς στην Πλατεία Δημοκρατίας και στα Μπαρ και στις 

ταβέρνες της πόλης. Χαρακτηριστικό του ξεφαντώμα-

τος των Αργείων είναι πως η αστυνομία δεν προλάβαι-

νε μέχρι την ανατολή του ηλίου της Καθαράς Δευτέρας 

να τρέχει από μπαρ σε μπαρ και να κάνει συστάσεις για 

την ένταση της μουσικής.

Παραδοσιακά σε Λυγουριό, Ερμιονίδα

Παραδοσιακά γιορτάστηκαν οι απόκριες στην Ερμι-

ονίδα και στον Δήμο Επιδαύρου. Αν και το Πορτοχε-

λιώτικο καρναβάλι είχε πάντα αστικό χαρακτήρα, τα 

κούλουμα στο Κρανίδι ήταν αυτά που τίμησαν την πα-

ράδοση όπως και στο Λυγουριό τα αλευρομουτζου-

ρώματα. 

Ο Παραδοσιακός χαρακτήρας διαφυλάχτηκε και στα 

διάφορα δημοτικά διαμερίσματα όπως στα Λευκάκια 

με τα αερόστατα κλπ. Αξιοσημείωτο είναι ότι καθ όλη 

την διάρκεια της αποκριάς οι Αργολιδείς φρόντισαν να 

εξοστρακίσουν έστω και για λίγο την οικονομική κρίση 

απ την ζωή τους διατρανώνοντας ότι «Η κρίση χρειάζε-

ται καλοπέραση»
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150 χρόνια από την ναυπλιακή επανάσταση 1.2.1862 – 1.2.2012 
Φέτος συμπληρώνονται 150 χρόνια 

από την Ναυπλιακή Επανάσταση 

η οποία διήρκεσε από την 1η Φε-

βρουαρίου έως την   8η Απριλίου 

1862. Μάλιστα κατά ιστορική σύ-

μπτωση η έναρξή της συμπίπτει 

με την εορτή του πολιούχου Αγίου 

Αναστασίου.

Η Ναυπλιακή Επανάσταση είναι 

η εξέγερση των κατοίκων και της 

φρουράς του Ναυπλίου κατά του 

Όθωνα και της διοίκησής του. Ήταν 

η εξέγερση εν ονόματι του παρα-

βιαζόμενου Συντάγματος και της 

καθυστερούμενης εθνικής προκο-

πής και προόδου. Οι πολίτες του 

Ναυπλίου όρθωσαν το ανάστημά 

του όχι ζητώντας την επικράτηση 

κάποιας πολιτικής ομάδας ή ενός 

αρχηγού αλλά διεκδικώντας την 

συνταγματική νομιμότητα και την 

πρόοδο της Ελλάδας.

Η Ναυπλιακή Επανάσταση ήταν η 

σοβαρότερη και συνταρακτικότε-

ρη από τις στάσεις που αντιμετώ-

πισε η Οθωνική Διοίκηση. Ήταν 

απότοκη ενός έντονου πολιτικού 

οργασμού ανάμεσα στα αστικοφι-

λελεύθερα στρώματα της χώρας. 

Η επανάσταση της 1ης Φεβρουα-

ρίου 1862 υπήρξε ο θαυμαστός και 

θαρραλέος αγώνας της ιστορικής 

πόλης η οποία τότε ορθώθηκε από 

φασιστικά ως προπύργιο του φιλε-

λευθερισμού κατά την απολυταρχί-

ας.  Μπορεί να καταπνίγηκε αιματη-

ρά αλλά δεν ηττήθηκε. Το πνεύμα 

της γιγαντώθηκε, απλώθηκε σε όλη 

τη χώρα, ενίσχυσε την πεποίθηση 

στην δημοκρατικότητα του Ελληνι-

κού κόσμου, τόνωσε την πίστη για 

το αναφαίρετο των πολιτικών δι-

καιωμάτων του λαού  και οδήγησε 

στην αναίμακτη έξωση του Όθωνα 

τον Οκτώβριο του 1862.

Κατά τη διάρκεια του έτους θα 

έχουμε την δυνατότητα να πούμε 

πολλά   αλλά σήμερα ας αναφερ-

θούμε σε λίγες ιδιαιτερότητες της 

Ναυπλιακής Επανάστασης.:

Όπως επισημαίνει ο κ. Κώστας Χε-

λιώτης, «κατ΄ αρχάς είναι σημαντι-

κό να θυμηθούμε πώς τελειώνει η 

πρώτη ανακοίνωση της προσωρι-

νής επιτροπής των εξεγερμένων: 

«Συμπολίται, εις τον πατριωτισμό 

σας ήδη αφιερούται η τήρησις της 

τάξεως και των ελευθεριών σας. 

Λόγια που έμειναν επίκαιρα στην 

Ελλάδα επί δεκαετίες και που δυ-

στυχώς σήμερα είναι ακόμη πιο 

επίκαιρα».

Επίσης ας προσέξουμε τα λόγια 

ενός εκ των ηγετών της του αντι-

συνταγματάρχη Αρτέμιου Μίχου: 

«Εμείς οι στρατιωτικοί θα περιορι-

στούμε στα καθαρώς στρατιωτικά 

έργα… αλλά δεν θα ανακατευθού-

με στα πολιτικά. Ο στρατός δεν 

πρέπει να πολιτεύεται…».

Στην Ναυπλιακή επανάσταση 

ηγετικό ρόλο έπαιξε μία γυναίκα 

: η Καλλιόπη Παπαλεξοπούλου. 

Επίσης όμως σημαντικό ρόλο 

έπαιξε και κύκλος των γυναικών 

που συναθροίζονταν στην οικία 

της.   Πρόκειται για μοναδικό φαι-

νόμενο στην νεότερη Ελληνική 

ιστορία.

Οι νεκροί ήταν πολλοί και δυστυ-

χώς δεν υπάρχει γι΄ αυτούς ένα 

μνημείο. Πολλοί από τους εξεγερ-

μένους αναγκάστηκαν να φύγουν 

και να εξοριστούν.

Πρόκειται για το τελευταίο σημα-

ντικό γεγονός, με πανεθνική δη-

λαδή σημασία, που λαμβάνει χώρα 

στο Ναύπλιο. Έκτοτε το Ναύπλιο 

μετατρέπεται σε μια επαρχιακή 

πόλη που  για δεκαετίες αναζητού-

σε την ταυτότητά της.

Δυστυχώς είναι ένα ιστορικό γεγο-

νός που δεν είναι γνωστό όσο του 

αξίζει. Δεν έχει ερευνηθεί αρκετά. 

Σκοπός μας είναι καθ΄ όλη τη διάρ-

κεια του έτους να ενημερώσουμε 

τους δημότες και τους επισκέπτες 

του Ναυπλίου για τα γεγονότα και 

την σημασία της Ναυπλιακής επα-

νάστασης και ιδίως τα σχολεία και 

τους μαθητές της πόλης.

Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη 

Ιστορίας και Πολιτισμού

Καλλιόπη Παπαλεξοπούλου (1809-

1899)

Έδρα της επανάστασης του 1862 

ήταν το Ναύπλιο και η ψυχή της 

μια κυρία. Το παράξενο είναι ότι μ’ 

αυτήν τότε που ήταν κορασίδα 18 

χρόνων, χόρεψε ο βασιλιάς, όταν 

έφτασε στην Ελλάδα, τις πρώτες 

καντρίλλιες του. Η κυρία τούτη, 

άλλοτε δεσποινίδα Καλλιόπη Καλο-

μογδάρτη, έγινε αργότερα μια από 

τις αξιολογότερες γυναικείες φυσι-

ογνωμίες της νεότερης Ελλάδας.

Γεννήθηκε στην Πάτρα και ήταν 

κόρη του προκρίτου Ανδρέα Κα-

λαμογδάρτη. Κατά την έναρξη της 

επανάστασης κατέφυγε στη Ζάκυν-

θο με τη μητέρα της και στη συνέ-

χεια στην Αγκόνα της Ιταλίας. Εκεί 

σπούδασε και έμαθε ιταλικά, γαλλι-

κά και αγγλικά. Το 1824 η οικογένεια 

της μετακόμισε στο Ναύπλιο, όπου 

παντρεύτηκε τον Σπύρο Παπαλε-

ξόπουλο, δήμαρχο Ναυπλίου και 

γερουσιαστή. Σύντομα η Καλλιόπη 

ξεχώρισε για το πνεύμα της ενώ το 

σπίτι της είχε μετατραπεί σε φιλο-

λογικό σαλόνι. Προσέφερε μεγάλο 

μέρος της περιουσίας της στους 

φτωχούς και στους πρόσφυγες. Τά-

χθηκε φανερά εναντίον του Όθωνα 

και έλαβε μέρος σε όλες αντι-Οθω-

νικές αντιδράσεις. Μετά τον θάνατο 

του συζύγου της, το 1850, αποσύρ-

θηκε από την ενεργό δράση για ένα 

μεγάλο διάστημα. Πρωτοστάτησε 

στην αποτυχημένη εξέγερση του 

Ναυπλίου, την 1η Φεβρουαρίου του 

1862, γι’ αυτό και καταδιώχθηκε από 

το παλάτι.

Η κυρία Παπαλεξοπούλου ήταν μια 

χαριτολόγος ετοιμόλογη γυναίκα. 

Για να εμποδίσει ένα επεισοδιακό 

στρατιωτικό πραξικόπημα στο Ναύ-

πλιο, αυτό που προηγήθηκε από 

την τελευταία επανάσταση ενάντια 

στο βασιλιά Όθωνα, η κυβέρνηση 

της Αθήνας έστειλε στην ανήσυχη 

πόλη και αντιμέτωπο στη δημοκρα-

τική φρουρά της ένα εκστρατευτικό 

σώμα με Γερμανό διοικητή. Ο στρα-

τηγός Hahn, ο διοικητής, πληροφο-

ρημένος ότι οι νεότεροι αξιωματικοί 

της φρουράς είχαν το στέκι τους στο 

σπίτι της κυρά Καλλιόπης και ότι 

συγκεντρώνονταν εκεί με δική της 

έμπνευση και οδηγία, της έστειλε 

από το γειτονικό Άργος, όπου είχε 

περάσει σχεδόν χωρίς αντίσταση, 

ένα είδος τελεσίγραφου, ζητώντας 

της να φύγει από την πόλη, γατί τα 

βασιλικά στρατεύματα θα έμπαιναν 

στο Ναύπλιο και υπήρχε η πιθα-

νότητα αιματηρών συγκρούσεων. 

Εξαιτίας της δράσης της, έλεγε ο 

στρατηγός, δεν θα ήταν η κυρία σε 

ασφάλεια. Η απάντηση ήταν πάνω 

– κάτω η ακόλουθη: «Θα μείνω 

όπου βρίσκομαι. Τα μόνα ζωντανά 

πλάσματα που φοβάμαι είναι οι πο-

ντικοί, γι’ αυτό τους αφάνισα όλους 

μέσα στο σπίτι μου».

Λένε ότι ο Hahn, μπαίνοντας στην 

πόλη με τα στρατεύματά του, συνέ-

λαβε όλους τους συνωμότες, αλλά 

έστειλε στην Κυρά τον υπασπιστή 

του για να υποβάλλει τα σεβάσματά 

του σε μιαν αρχόντισσα πολύ ευγενι-

κή, αλλά πολιτικά  παραστρατημένη.

Ύστερα από την εκθρόνιση του Βα-

σιλιά, που έγινε έπειτα στην Αθήνα, 

ήρθε στην πρωτεύουσα. Οι κάτοικοι 

την υποδέχτηκαν θριαμβευτικά γε-

μάτοι ενθουσιασμό. Παρευρέθηκε 

στην Εθνική Συνέλευση,   όρθιοι οι 

βουλευτές την χειροκροτούσαν για 

αρκετή ώρα. Η κυρά – Καλλιόπη 

ήταν η ίδια η ενσάρκωση του ακα-

τάβλητου δημοκρατικού πνεύματος 

του ελληνικού λαού. 

Την τίμησαν για την δράση της και 

της απένειμαν τιμητική σύνταξη 500 

δρχ. Ύστερα από την επίσκεψη στην 

πρωτεύουσα και την θριαμβευτική 

υποδοχή της γύρισε στο Ναύπλιο 

και δεν βγήκε ποτέ πια από το σπίτι 

της, στην πλατεία Συντάγματος.

Απεβίωσε στις 8 Φεβρουαρίου του 

1899. Ήταν σχεδόν εκατό χρόνων, 

αλλά το πρόσωπό της έμενε ακόμα 

αρυτίδωτο.   Εξυμνήθηκε από γνω-

στούς ποιητές της εποχής όπως 

από τον Ηλία Καλαμογδάρτη, πρώ-

το ξάδελφό της, και τον Παναγιώτη 

Σούτσο.

 Πηγές:

-Μ. Γ. Λαμπρυνίδης « Καλλιόπη Σπ. Παπα-

λεξοπούλου », 

-Ημερολόγιον του 1904, Κ. Φ. Σκό-

κου,  Τόμ. 19, Αρ. 1, σελ. 241.

-Δημήτρης Κακλαμάνος, « Ένα πανόρα-

μα της Ελλάδας στο Ναύπλιον », μτφ. Σ. 

Καρούζου,   Έκδοση, Εμπορικής Τράπε-

ζας της Ελλάδος, Αθήνα, 1979.

 -http://argolikivivliothiki.gr
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ΜΙΧΑΗΛ 

ΑΔΡ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 

– 13.00 (χωρίς ραντεβού)

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 18.00 – 

21.00 (με ραντεβού)

Τηλ & φαξ 27520-24122

Κινητό 6948-610008

e-mail: mixkokkinos@yahoo.gr

Κιλκίς & Γ. Μηναίου 19 Ναύπλιο 

(όπισθεν Εθν. Πινακοθήκης) 

Χάνεται το …παιγνίδι για ορισμένες περιοχές

Εισαγόμενη Τριστέτσα από το Ξυλόκαστρο
Την προσοχή των αγροτών για 

τον καταστρεπτική αρρώστια 

των εσπεριδοειδών Τριστέτσα 

που καταστρέφει τα δέντρα, 

επισημαίνει για μια ακόμα 

φορά ο προϊστάμενος της διεύ-

θυνσης Αγροτικής Οικονομίας 

Αργολίδας Γεώργος Χαρμπής.

Όπως τονίζει μετά τον εντοπι-

σμό της τριστέτσας σε φυτώ-

ριο της Λακωνίας, εντοπίστηκε 

τριστέτσα και σε φυτώριο πα-

ραγωγής εσπεριδοειδών στο 

Ξυλόκαστρο.

Το νέο αυτό δεδομένο είναι ση-

μαντικό, επειδή η  περιοχή του 

Ξυλοκάστρου στην Κορινθία,  

έχει μεγάλο αριθμό  φυτωρίων, 

τα οποία  τροφοδοτούν την Αρ-

γολίδα με μεγάλες ποσότητες 

δενδρυλλίων, χρόνια τώρα  και 

για το λόγο αυτό τα πράγματα 

είναι ακόμη πιο επικίνδυνα.  

Για το λόγο αυτό η διεύθυνση 

Αγροτικής Οικονομίας Αργο-

λίδας καλεί όποιον παραγωγό 

της Αργολίδας έχει προμηθευ-

τεί δενδρύλλια από το «μολυ-

σμένο» φυτώριο, να ενημερώ-

σει άμεσα το Τμήμα Ποιοτικού 

και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου 

στη Δ/νση Αγροτικής Οικονο-

μίας & Κτηνιατρικής Αργολίδας 

προκειμένου να ελεγχθούν τα 

δενδρύλλια αυτά.

Επισημαίνεται η μέγιστη σημα-

σία που έχει  για την καλλιέρ-

γεια των εσπεριδοειδών στην 

Αργολίδα, οι καλλιεργητές να  

μην αγοράζουν δενδρύλλια 

τόσο από φυτώρια που βρίσκο-

νται σε διάφορες περιοχές της 

χώρας όπως είναι η Λακωνία, η 

Κορινθία, η Άρτα, όσο και από 

την Αργολίδα, αν αυτά δεν συ-

νοδεύονται από  Φυτοϋγειονο-

μικό διαβατήριο.

Είναι προτιμότερο λοιπόν, να 

μην αγοράζει κανείς δενδρύλ-

λια για τα κτήματά του, αν αυτά 

δεν συνοδεύονται από Φυτοϋ-

γειονομικό  Διαβατήριο, παρά 

να αγοράζει  δενδρύλλια ανώ-

νυμα, αμφίβολης ποιότητας και 

προέλευσης και το κυριότερο 

να υπάρχει το ρίσκο να είναι 

μολυσμένα από τον ιό της τρι-

στέτσας των εσπεριδοειδών.

Η παρουσία του Φυτοϋγειο-

νομικού Διαβατηρίου σημαί-

νει ότι το φυτώριο που το έχει 

εκδώσει έχει ελεγχθεί από τις 

αρμόδιες αρχές και  είναι πιο σί-

γουρη η καθαρότητα των δεν-

δρυλλίων που διακινούν.

Σύντομα αναμένεται ενημέρω-

ση για τα αποτελέσματα των 

τελευταίων ελέγχων και για 

την κατάσταση που βρίσκεται 

η Αργολίδα, η οποία σημειώνε-

ται ότι δεν είναι καθόλου καλή, 

τόσο που φαίνεται ότι «το παι-

χνίδι τελικά χάνεται…» τουλά-

χιστον για ορισμένες περιοχές.
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Το κοινωνικό πρόσωπο του ποδηλατικού συλλόγου «Ορθοπεταλιές»

Το γλέντησαν μέχρι πρωίας 
Ο ποδηλατικός Σύλλογος Αργολίδας 

«Ορθοπεταλιές», συμμετείχε και υπο-

στήριξε τις   Ελληνικές Κοινότητες του 

Brindisi, Lecce, Taranto, στην εκδήλωση 

συμπαράστασης όλων των ευρωπαίων 

πολιτών προς την Ελλάδα, αλλά και στο 

ιδεώδες της Ενωμένης Ευρώπης και 

της Κοινωνίας των Πολιτών που έγινε   

την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου στις 10 

το πρωί (ώρα Ιταλίας) στο Λιμάνι του 

Brindisi. Η εκδήλωση διοργανώθηκε με 

αφορμή την παράδοση του «μηνύματος 

φιλίας, συνεργασίας και Αλληλεγγύης» 

που μετέφερε ο Γρηγόρης Βερροιώτης 

με το ποδήλατό του, ως σπονδοφόρος 

από την Ελλάδα, προς τους δήμους, τα 

σχολεία, καθώς και τις ενώσεις ενεργών 

πολιτών της Ιταλίας αλλά και  22 χώρων 

που θα επισκεφθεί.

Καφέ στην Καραθώνα
Σε ένδειξη ενεργής συμμετοχής και 

υποστήριξης, διοργάνωσε ο ποδηλατι-

κός Σύλλογος Αργολίδας «Ορθοπετα-

λιές» την ίδια μέρα στις 10.30 το πρωί 

ποδηλατοβόλτα στην Καραθώνα στην 

οποία πήραν μέρος 14 ποδηλάτες από 

Άργος, Ν. Κίο και Ναύπλιο.

Τρόφιμα για τους άνεργους
Στις 10 το βράδυ της ίδιας πάντα ημέ-

ρας στο ‘Μουσικό Καφενείο ΑΕΝΑΟΝ’ 

στο Άργος, πραγματοποιήθηκε συγκέ-

ντρωση τροφίμων για τους δοκιμαζό-

μενους απ την κρίση συνανθρώπους 

μας, τα διατέθηκαν ήδη στο «Κοινωνικό 

Παντοπωλείο Πολιτών» του Άργους. Θα 

πρέπει πάντως να υπογραμμιστεί πως 

το πάρτι των «Ορθοπεταλιών» πέρα 

από την διασκέδαση είχε και κοινωνικό 

χαρακτήρα αφού μαζεύτηκαν τρόφιμα, 

αντί εισόδου για το Κοινωνικό Παντο-

πωλείο των Πολιτών του Άργους

Χορός μέχρι …αστυνομίας
Στην συνέχεια ακολούθησε ο αποκρι-

άτικος χορός των ποδηλατών που τε-

λείωσε τα ξημερώματα της επομένης 

μετά από παρέμβαση της αστυνομίας. 

Όπως θα έλεγε και η Μέρκελ (γερμα-

νική παροιμία) «καλό είναι το πάρτι 

μόνο όταν εμφανίζεται η αστυνομία». 

Καταπληκτικές ήταν και οι μουσικές 

επιλογές του Άγγελου Δρίτσα, που για 

μια ακόμα φορά έδωσε ρεσιτάλ στις 

μείξεις και στα τραγούδια κάνοντας το 

ξύλινο δάπεδο να πάλλεται από τους 

ρυθμούς και μετατρέποντας ολόκληρο 

το «ΑΕΝΑΟΝ» σε χορευτική πίστα. Οι 

«Ορθοπεταλιές» αισθάνονται την υπο-

χρέωση να ευχαριστήσουν τον Άγγελο 

Δρίτσα για την προσφορά του προς τον 

σύλλογο καθώς και όλους μέλη και μη 

του συλλόγου που προσέφεραν τρόφι-

μα για τους συμπολίτες μας.
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Του Άγγελου Τρά-

κα, Λογοθεραπευ-

τής, Επιστημονικός 

Συνεργάτης Κέ-

ντρου Έρευνας και 

Εφαρμογής Σύγχρο-

νων Προγραμμάτων 

Ειδικών Θεραπειών

Οι μαθησιακές δυ-

σκολίες είναι από 

τους πιο συχνούς 

λόγους προβλημάτων και αποτυχι-

ών στο σχολείο. Παρατηρώντας τα 

προβλήματα και τις δυσκολίες των 

παιδιών τους στα σχολικά μαθήμα-

τα οι γονείς μου απευθύνουν εύλογα 

και συγκεκριμένα ερωτήματα όπως 

:¨Είναι έξυπνο το παιδί, κάνει πολλές 

προσπάθειες και επιδιώκει να είναι 

καλός μαθητής, όμως δυσκολεύεται  

και δεν καταφέρνει να διεκπαιρεώ-

σει τις εργασίες του με αποτέλεσμα 

να μένει πίσω σε σχέση με τους συ-

νομίληκους  του. Γιατί; Τι συμβαίνει; 

Τι φταίει; Διορθώνεται αυτή η κατά-

σταση;

Οι απαντήσεις υπάρχουν. Πρώτα 

απ΄όλα πρέπει να τονίσω τη σημασία 

της πρόληψης και της έγκαιρης διά-

γνωσης των μαθησιακών διαταρα-

χών από την προσχολική ηλικία. Στις 

μαθησιακές διαταραχές , εφ΄όσων 

πρόκειται για άτομο ψυχικά και φυ-

σιολογικά υγιές, δηλαδή στις μαθη-

σιακές διαταραχές τύπου δυσλεξίας, 

η διαγνωστική διαδικασία είναι πολύ 

σημαντική , με την έννοια ότι η δυ-

σλεξία δεν αποτελεί πλέον μία απλή 

παιδαγωγική διαταραχή αλλά όπως 

είναι αποδεκτό από το σύνολο της 

επιστημονικής κοινότητος, η δυσλε-

ξία είναι μια συγκεκριμένη λειτουρ-

γική εγκεφαλική  διαταραχή. Έτσι η 

έγκαιρη διάγνωση θα οδηγήσει σε 

έγκαιρη θεραπευτική προσέγγιση 

και μπορεί να αποτρέψει την εξέλιξη 

της κατάστασης σε πολύ χειρότερο 

επίπεδο.

Τώρα πως και ποιος μπορεί να ανι-

χνεύσει τις πιθανές μαθησιακές 

δυσκολίες που έρχονται στην προ-

σχολική ηλικία; Μα φυσικά εσείς οι 

γονείς .Για την προσχολική ηλικία τα 

κριτήρια εξέτασης είναι σε επίπεδο 

παρατήρησης της λεκτικής και της 

γενικότερης συμπεριφοράς. Έτσι αν 

παρατηρήσετε κάποια από τα πα-

ρακάτω σημεία τότε θα πρέπει να 

απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό για 

να πάρετε κατευθύνσεις.

-Πολύ πιθανή χρονική καθυστέρηση 

της ομιλίας

-Υπερκινητικότητα, αδυναμία συγκέ-

ντρωσης προσοχής

-Απαντά σε ερωτήσεις μετά από αρ-

κετή σκέψη και συνήθως οι απαντή-

σεις είναι μονολεκτικές

-Λάθη στην εκφορά συμφώνων

-Περισσότερα λάθη στην εκφορά πο-

λυσύλλαβων λέξεων

-Σύγχυση συμφώνων

-φτωχή φωνοτακτική δομή 

-Συμμετέχει στις δραστηριότητες 

του νηπιαγωγείου ,κυρίως όμως στα 

παιχνίδια, ενώ όπου απαιτηθεί χρή-

ση λεκτικών δεδομένων προσπαθεί 

να συμμετέχει στη συνέχεια ΄μως 

εγκαταλείπει

-Απροσεξία 

-Παρορμητικότητα

Της Δήμητρας Τού-

ντα, Διαιτολόγος, Δι-

ατροφολόγος

Ο τύπος της δίαιτας και 

οι διαιτητικές συνήθει-

ες διαφέρουν όχι μόνο 

από χώρα σε χώρα, 

αλλά και μεταξύ των 

ατόμων κάθε χώρας. 

Δεν υπάρχει ένας τύ-

πος δίαιτας τον οποίο 

θα πρέπει να ακολου-

θούν όλα τα άτομα ώστε να διασφαλίζεται η 

καλή διατροφή τους, αλλά ούτε και ένα είδος 

τροφής που να θεωρείται ουσιώδες για την 

υγεία ή τη ζωή. Δεν υπάρχει, δηλαδή ιδεώδης 

δίαιτα για όλα τα άτομα, εφόσον μια ατομική 

δίαιτα εξαρτάται από τις διαιτητικές απαιτή-

σεις του ατόμου και αυτές διαφέρουν από 

άτομο σε άτομο. 

Διατροφική επάρκεια της δίαιτας

Δεν ποικίλλουν μόνο οι τύποι της δίαιτας και 

οι τιμές των διατροφικών στοιχείων στις διά-

φορες τροφές, αλλά επίσης και οι απαιτήσεις 

στα θρεπτικά συστατικά. Κυρίως, λόγω των 

παραγόντων αυτών είναι αδύνατο να επινο-

ηθεί ένα γενικό διατροφικό σχήμα το οποίο 

θα μπορούσε να είναι ιδεώδες για όλο τον 

πληθυσμό.

Διατροφή στην βρεφική ηλικία

Το φυσιολογικό βρέφος θηλάζει ή σιτίζεται 

τεχνητά (με γάλα αγελάδας). Αν και τελευταία 

έχουν γίνει πολλές πρόοδοι στην κατεργασία 

του γάλατος της αγελάδας για τη διατροφή 

του νεογέννητου, ο θηλασμός ακόμη θεωρεί-

ται ως η ιδανική διατροφή για το βρέφος. 

Διατροφή στην παιδική ηλικία

1-4 ΕΤΩΝ: Στις ανεπτυγμένες χώρες μια 

σπουδαία πηγή θρεπτικών στοιχείων για την 

ηλικία αυτή, είναι το γάλα. Κατά μέσον όρο το 

παιδί προσλαμβάνει 400ml /ημέρα, ποσότη-

τα που καλύπτει περισσότερο από το 1/3 των 

αναγκών του σε θερμίδες, πρωτεΐνες, ασβέ-

στιο και βιταμίνες. 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: Στις περισσότερες κοινω-

νίες, η δίαιτα της ηλικίας αυτής μοιάζει πολύ 

σε ποσότητα και σε ποιότητα με εκείνη των 

ενηλίκων. Προσοχή όμως, πάντοτε θα πρέπει 

να δίνεται τόσο στη θερμιδική όσο και στην 

πρωτεϊνική πρόσληψη. Σε περίπτωση που 

υπάρχουν σχολικά συσσίτια με ένα κύριο γεύ-

μα, αυτό θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστο 

το ένα τρίτο των διατροφικών αναγκών του 

παιδιού.

Διατροφή στην εφηβική ηλικία

Οι διατροφικές απαιτήσεις κατά την εφηβεία 

είναι ιδιαίτερα αυξημένες γιατί από τη μία 

υπάρχει κάποια επιτάχυνση της αύξησης κι 

από την άλλη αύξηση της φυσικής δραστη-

ριότητας των εφήβων. Η εφηβική επιτάχυνση 

της αύξησης ποικίλλει στα διάφορα άτομα 

και κατά συνέπεια και οι διατροφικές ανάγκες 

τους.

Κατά τη διάρκεια της αυξητικής αιχμής ο έφη-

βος έχει εξαιρετικά μεγάλη όρεξη και μόνον 

αν καλύπτεται από αντίστοιχη πρόσληψη θα 

μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του. 

Οι κοπέλες μάλιστα που προσέχουν ιδιαίτερα 

τη «σιλουέτα» τους είναι και πιθανό να εμφα-

νίζουν διατροφικές ανεπάρκειες.

Διατροφή στην ενήλικη ηλικία

Αυτή είναι και η κατ’ εξοχήν αναπαραγωγική 

ηλικία του ατόμου. Πολλά άτομα κατά την 

ηλικία αυτή έχουν καλή υγεία, αλλά όχι κα-

λές διατροφικές συνήθειες, που είναι δυνατό 

να οδηγήσουν αργότερα σε προβληματική 

υγεία. Το κάπνισμα, το άγχος, η περιορισμένη 

σωματική άσκηση, η υπερβολική κατανάλω-

ση αλκοόλης και δίαιτες πλούσιες σε κορε-

σμένα λιπαρά οξέα, χοληστερόλη, ζάχαρη, 

αλάτι και φτωχή σε άπεπτες φυτικές ίνες, 

προδιαθέτουν σε μια σειρά από σοβαρές 

ασθένειες όπως π.χ. παχυσαρκία, υπέρταση, 

διαβήτης κλπ. 

Διατροφή στην γεροντική ηλικία 

Ο συχνός υποσιτισμός που συναντάται σε 

ομάδες ατόμων μεγάλης ηλικίας, οφείλεται 

σε αλλαγές της οικονομικής τους κατάστα-

σης, στον τρόπο της ζωής τους, που αρχίζει 

με τη σύνταξη και στην αύξηση του ποσο-

στού ανικανότητας ή ασθένειάς τους. Όλα 

αυτά οδηγούν σε μεταβολές της διαιτητικής 

πρόσληψης, της απορρόφησης και του μετα-

βολισμού των θρεπτικών στοιχείων, ιδιαίτερα 

μετά το 70ο έτος της ηλικίας τους.

ΣΥΝΟΨΗ

Η επαρκής διατροφική σίτιση για κάθε ηλι-

κιακή ομάδα ξεχωριστά και η προληπτική 

διατροφική μέριμνα, είναι ο μόνος τρόπος 

να επιτύχουμε καλύτερη υγεία και ποιότητα 

ζωής.

Ποιες είναι οι γενικές γραμμές σωστής διατροφής 

και πώς μετατρέπονται σε κάθε ηλικία

Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης 

των μαθησιακών διαταραχών

19
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Στόχος είναι να αξιοποιηθεί τουριστικά το Σπήλαιο και να γίνει επισκέψιμο

Ποιες επεμβάσεις γίνονται στο Φράχθι
Στην τουριστική αξιοποίηση του σπήλαιου Φράχθι, ώστε να κατα-

στεί επισκέψιμο με ασφάλεια στοχεύει ο δήμος Κρανιδίου.

Το έργο εκτελείται με αυτεπιστασία από την Εφορεία Σπηλαιολογίας 

και Παλαιοανθρωπολογίας, είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, έχει προϋπο-

λογισμό περίπου 200.000,00 € και προβλέπεται να έχει ολοκληρω-

θεί μέχρι το τέλος του 2012.

Οι εργασίες περιλαμβάλλουν μεταξύ άλλων την αποκατάσταση της 

παλαιάς προβλήτας ώστε να διασφαλιστεί η θαλάσσια πρόσβαση, 

η διαπλάτυνση και διαμόρφωση κατάλληλα του υπάρχοντος μονο-

πατιού, το οποίο αρχίζει από την παραλία και φθάνει ως το μνημείο, 

ενώ ενημερωτικές πινακίδες θα πληροφορούν τον επισκέπτη για 

την ιστορία, τη σημασία του χώρου και τα ευρήματά του.

Στο εσωτερικό του σπηλαίου προβλέπεται η τοποθέτηση ενός χα-

μηλού διάδρομου περιήγησης από μέταλλο και ξύλο, ο οποίος θα 

περιτρέχει το χώρο για την ασφαλή επίσκεψη των επισκεπτών αλλά 

από τις ανασκαφικές τομές που είχαν γίνει θα διατηρηθούν ανοικτές 

μόνον οι δύο.

Δεν θα γίνει όμως εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού αφού η κατα-

κρήμνιση τμήματος της οροφής του σπηλαίου (περί το 3000 π.Χ.) 

έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο άνοιγμα από το οποίο διέρχεται το 

φυσικό φως. Στο σημείο αυτό μάλιστα οι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι 

κρύπτονται σημαντικές πληροφορίες για την κατοίκηση του σπη-

λαίου πριν από την εποχή από την οποία διασώζονται τα έως τώρα 

ευρήματα.

Συνεχίζονται επίσης οι εργασίες αποκατάστασης του παλαιού Δημο-

τικού Σχολείου Κοιλάδας, που προορίζεται να φιλοξενεί αντίγραφα 

ευρημάτων του Σπηλαίου Φράγχθι και παρουσίαση με ηλεκτρονικά 

πολυμέσα των ευρημάτων αυτών και τα αποτελέσματα της ανασκα-

φικής έρευνας, που καθιστούν το Σπήλαιο Φράγχθι ένα από τα ση-

μαντικότερα ανθρωπολογικά μνημεία στο κόσμο.

Αυτή η προσπάθεια ανάδειξης και αξιοποίησης του Σπηλαίου Φράγ-

χθι που ξεκίνησε από την Δημοτική Αρχή του πρώην Δήμου Κρανι-

δίου το 2000 φαίνεται ότι οδηγείται στην ολοκλήρωσή της.
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Ελλάδα καταχρεωμένη. Πολιτικό σύστη-

μα χρεοκοπημένο. Θεσμοί αναξιόπιστοι. 

Κοινωνία που πελαγοδρομεί ανάμεσα σε 

κρίση αμεριμνησίας και βαθιά ανησυχία. 

Η χώρα κινδυνεύει να γίνει κομμάτια και 

θρύψαλα…

Έχουμε δύσκολα μπροστά μας. Θα φάμε 

γερές θάλασσες… Χρειαζόμαστε επειγό-

ντως αυτοσυνειδησία που προϋποθέτει 

έναν ανελέητο αυτοέλεγχο και μία κριτι-

κή ματιά που δεν χαρίζεται σε κανέναν 

και σε τίποτε!

Η πληγωμένη Ελλάδα δε γιατρεύεται με 

το να κρύβει με σεμνότητα ή αναισχυντία 

της πληγές της. Καταντήσαμε καρπαζοει-

σπράχτορες και delivery boys…

Φθάσαμε εδώ… Δεν πρόκειται για φυσι-

κό φαινόμενο! Ήταν μια διαδρομή… Μια 

τρελή πορεία παρασιτικού καταναλωτι-

σμού και ενός «επαίσχυντου κοινωνικού 

συμβόλαιου» που συνομολόγησαν τα με-

γάλα κόμματα εξουσίας με ένα πλαδαρό 

κοινωνικό σώμα που διαπαιδαγωγήθηκε 

να τρώει τις σάρκες του, συχνότατα και τα 

περιττώματα του… Το φυτίλι της βόμβας 

της ήσσονος προσπάθειας, του λαϊκού 

καρκατσουλιού και της πλήρους ασυδο-

σίας μεγάλου μέρους της επιχειρηματι-

κής τάξης, έκαιγε για πολύ καιρό…

Βρεθήκαμε στις «μέρες της αρμύρας», 

στη δίνη της μεγάλης κρίσης για όλη την 

Ευρώπη, όχι μόνον πλήρως απαράσκευοι 

και απροετοίμαστοι αλλά κυριολεκτικά 

βυθισμένοι σε χειμερία νάρκη, χορτα-

σμένοι από ισχυρές δόσεις εθνικής αυτα-

ρέσκειας και ψευδαισθήσεων…

Η πλειονότητα του πολιτικού προσωπι-

κού της χώρας, όλες αυτές οι μετριότη-

τες, υπομετριότητες  και ανθυπομετριό-

τητες που συναπαρτίζουν τον Ελληνικό 

πολιτικό και παραπολιτικό κόσμο, όλοι 

αυτοί που σήμερα κουνάνε το δάχτυλο 

στην κοινωνία, επί χρόνια τηρούσαν αι-

δήμονα σιωπή, έκαμαν πως δεν έβλεπαν, 

δεν ήξεραν, δεν άκουγαν, δεν αισθάνο-

νταν ότι πλησιάζει η ώρα που «τα σαρώ-

νει και μας σαρώνει / και θεατρίνους και 

θεατρώνη»…

Όμως, σε μία εθνική πανωλεθρία, δεν 

υπάρχουν ΑΘΩΟΙ! Αναμφίβολα, οι μεγά-

λες ευθύνες ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ και τη 

Ν. Δ. που «οργάνωσαν δημοκρατικά!!!» 

τη διανομή «ξένου χρήματος» και εξα-

σφάλισαν τη μακρόχρονη ιδεολογική 

συναίνεση της κοινωνίας σε μία πορεία η 

οποία οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια 

στο γκρεμό!

Δε φταίνε όμως μόνο αυτοί. Φταίνε και 

αυτοί που αποτελούν τους μόνιμους τρο-

φοδότες της κοινωνικής πλειοδοσίας και 

της οικονομικής αμεριμνησίας. Εκείνοι 

που συντηρούν στην Ελληνική κοινωνία 

μια διαρκή ψευδαίσθηση ευκολίας και 

αφασίας... Σε κάθε περίπτωση Αριστερά 

δε σημαίνει ότι στηρίζεις αυτόν που «κά-

θεται» και περιμένει να τα κάνουν όλα οι 

άλλοι… Αριστερά δεν μπορεί να σημαί-

νει ότι ταυτίζεσαι με το μοντέλο του νεο-

έλληνα ραγιά που μπροστά στη δική του 

εξυπηρέτηση είναι έτοιμος να καταπατή-

σει κάθε έννοια δικαιοσύνης, αξιοκρατί-

ας, ισονομίας!

Δυστυχώς ενώ κινδυνεύουμε να γυρί-

σουμε στην εποχή του λύχνου και της 

ασετιλίνης, δε διακρίνεται πουθενά στο 

πολιτικό σύστημα της χώρας ένα αίσθη-

μα ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, περισσεύει η 

υποκρισία και ο μεταμορφισμός που εί-

ναι συνώνυμα της αναξιοπιστίας και της 

παρακμής…

Είναι τραγελαφική η αγωνιώδης προσπά-

θεια αυτοσυντήρησης οικτρά αποτυχη-

μένων ιστορικά, διευθυντικών ομάδων 

και προσώπων… Όλοι θέλουν «να μη-

δενίσουν το κοντέρ»… Όλοι δείχνουν 

έτοιμοι και πρόθυμοι για νέες «επανεκκι-

νήσεις»…

Η αντιστροφή της λογικής και η κατάλυ-

ση της σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα, φαί-

νεται ότι είναι πρώτιστο «καθήκον» εκεί-

νων που μονοπωλούν το δημόσιο λόγο, 

εκείνων που ασκούν την εξουσία και των 

φερεφώνων τους.

Η αλήθεια είναι ότι οι ομάδες και τα πρό-

σωπα που ήταν εκφραστές και φορείς 

μιας τραγικά αποτυχημένης πολιτικής, 

δεν μπορούν να γίνουν εκφραστές του 

«ΝΕΟΥ» παρ’ όλες τις μεταλλάξεις τους.

Το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ. φέρουν ακεραία την 

ευθύνη για το ότι μας παρέδωσαν άνευ 

όρων στη φαυλότητα μιας πολιτικό – οι-

κονομικής – δημοσιογραφικής ελίτ που 

λεηλάτησε τη χώρα, ενώ μας κολάκευε 

με παραμύθια περί «ισχυρής Ελλάδας» 

και «θωρακισμένης οικονομίας» και μας 

εξαγόραζε με δανεική ευημερία… 

Δε δικαιούται κανείς από την ηγεσία του 

ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. σήμερα, να κλαίνε 

πάνω από τις στάχτες της φωτιάς που αυ-

τοί ανάψανε!!!

Για την απουσία κάθε στρατηγικής σκέ-

ψης, για την ανεπάρκεια και την ανικα-

νότητα τους, για τον αμοραλισμό και την 

παταγώδη αποτυχία τους, για τα ανομή-

ματα τους μπορεί να συγχωρηθούν μόνο 

από τον Θεό… Από εμάς ΠΟΤΕ ΠΙΑ!!!

Τα δύο μεγάλα κόμματα, αυτά τα κλειστά 

συστήματα εξουσίας δεν έχουν πλέον ΤΙ-

ΠΟΤΑ να προσφέρουν στην κοινωνία και 

τη χώρα. Αντίθετα, συνιστούν πηγές κα-

κοδαιμονίας. Το να διατηρείται πεισματι-

κά στην κορυφή, η ίδια πολιτική τάξη που 

οδήγησε την κοινωνία στη χρεοκοπία και 

την οικονομία στην κατάρρευση είναι 

ηθικά δυσάρεστο και πολιτικά προβλη-

ματικό.

Η συγκρότηση νέων πολιτικών σχημά-

των στη σημερινή Ελλάδα δε συνιστά 

απλά αίτημα δημοκρατίας και ελευθερί-

ας αλλά όρο επιβίωσης της κοινωνίας και 

του λαού μας.

Η σημερινή αδιέξοδη πορεία δε γίνεται 

να συνεχισθεί για πολύ ακόμα. Όσο θα 

αδυνατούν οι κυρίαρχοι θεσμοί να προ-

τείνουν στην κοινωνία ένα συλλογικό 

όραμα και μια αξιόπιστη φερέγγυα πρό-

ταση κινητοποίησης του παραγωγικού 

δυναμικού της χώρας, τόσο θα θεριεύει ο 

κίνδυνος η κρίση χρέους να εξελιχθεί σε 

εθνική καταστροφή… 

Είμαστε ΑΝΟΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! Δε μας λεί-

πει μόνο το χρήμα, αλλά και το ηθικό. Η 

Ελλάδα μεταβάλλεται σταθερά σε χώρα 

με περιορισμένα κυριαρχικά δικαιώματα. 

Ο Ελληνικός λαός αντιμετωπίζει καθημε-

ρινά διλήμματα, αντικειμενικά τρομακτι-

κά και ψυχολογικά αφόρητα… Η υπέρ-

βαση των διλημμάτων, η ανατροπή των 

σημερινών δυσβάσταχτων συσχετισμών 

απαιτούν την εκτέλεση ενός ηράκλειου 

άθλου για τον οποίο το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ 

απλά δεν διαθέτουν τα κότσια.. Η ελληνι-

κή κοινωνία δε μπορεί άλλο να καμώνε-

ται την «ωραία κοιμωμένη» και να συνε-

χίσει να χώνει το κεφάλι της στην άμμο..

ΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΕΞΩ! Να εισπνεύσουμε το 

οξυγόνο νέων ιδεών, να εμπιστευθούμε 

φωνές - νησίδες λογικής και ευθυκρισί-

ας, να αξιοποιήσουμε συγκροτημένα και 

νουνεχή μυαλά που αντέχουν να σηκώ-

σουν στις πλάτες τους το βαρύ φορτίο 

ιστορικών ευθυνών.

ΝΑ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ! Με τη Γκραμσιανή 

απαισιοδοξία της λογικής και την αισι-

οδοξία της βουλήσεως. Ας γυρίσουμε 

οριστικά την πλάτη σε όλους αυτούς που 

ενορχηστρώνουν την πολιτική άπνοια, 

την πνευματική οξείδωση και την ιστορι-

κή αμνησία..

Όπως στρώνει καθένας, έτσι και κοιμά-

ται… Ας συνειδητοποιήσουμε επιτέλους 

ότι τα δίκαια της Ελλάδας δεν συγκινούν 

κανέναν όσο συμπεριφερόμαστε ως ένας 

παρίας με διαρκώς απλωμένο το χέρι, κά-

ποιος που ζει από δάνεια, επιδοτήσεις και 

προγράμματα στήριξης… Ας πούμε κα-

θαρά ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να 

υπάρχει αύριο δεν είναι απλά η λογιστική 

ρύθμιση τους χρέους, αλλά η λύση του 

προβλήματος της εθνικής βιωσιμότητας 

σε παραγωγική βάση. Ας αρχίσουμε να 

σκεφτόμαστε πέρα και απέναντι από τις 

«αυτονόητες αλήθειες των ειδημόνων» 

και ας χαράξουμε ΕΜΕΙΣ τη μεγάλη ΚΟΚ-

ΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ απέναντι στην κοροϊδία 

των μονόδρομων που με περίσσεια ευ-

κολία μας πλασάρουν οι κάθε λογής πα-

νηγυρτζήδες και καραγκιοζοπαίχτες του 

δημόσιου βίου που είχαν την αφέλεια ή 

το θράσος να καλωσορίσουν το θηρίο 

στο κλουβί με ξεφωνητά ενθουσιασμού!!!

Η Δημοκρατία, η ευημερούσα κοινωνία 

δεν δημιουργείται από το αόρατο χέρι 

της αγοράς ούτε από το «ιππικό» του 

Δ.Ν.Τ και της τρόικας, αλλά από πραγμα-

τικά χέρια… Η πραγματική Δημοκρατία 

ΚΑΤΑΚΤΑΤΑΙ, δεν χαρίζεται!!! Όχι με σκια-

μαχίες, μάχες οπισθοφυλακής και γελοίες 

ρητορικές εξάρσεις, όχι παραμένοντας 

δέσμιοι των δικτύων συνενοχής και του 

παρασιτισμού, αλλά με εθνικό σχέδιο για 

την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώ-

ρας.   

Ασφαλώς δε φταίμε όλοι το ίδιο και δε 

φταίμε όλοι για τα ίδια… Οι λαοί πετυ-

χαίνουν, όταν καταφέρνουν η αλήθεια 

να ταυτισθεί με την κοινή λογική . ΠΑΣΟΚ 

και  ΝΔ οδηγούν τη χώρα και τον Ελληνι-

κό λαό σε συλλογική αναζήτηση της ιστο-

ρικής ευθανασίας… Είναι χρέος όλων να 

μην το επιτρέψουμε, να μην παρασυρ-

θούμε, να αντισταθούμε. Η Ελλάδα δεν 

αντέχει άλλο τις πολιτικές ofshore που 

κανοναρχούν τον τόπο και κατασπατά-

λησαν ανερυθρίαστα όχι μόνο δημόσιο 

χρήμα, αλλά και ιδέες, αρχές και αξίες…

Δεν οχυρωνόμαστε στις πικρίες μας, στη 

διάψευση των ελπίδων μας, στη βαθειά 

απογοήτευση..

Δεν κλεινόμαστε στο κάστρο της μοίρας 

μας..

Ας σταθούμε ΟΡΘΙΟΙ, με ψηλά το κεφά-

λι και τώρα στα δύσκολα. Ψάχνοντας τη 

σκέψη, το όραμα, την αγάπη, την ευγέ-

νεια, την καλλιέργεια, τις πυξίδες και τους 

οδοδείκτες που δείχνουν προς ένα πέρα-

σμα, προς τη γεωγραφία της αληθινής 

ζωής…

Ψάχνοντας το απροσδόκητο γρασίδι που 

βλέπουμε κάποτε να ραγίζει το τσιμέ-

ντο…

   

Ναύπλιο 21-2-2012

Ανοχύρωτη 

χώρα
Του Βασίλη Κόκκα, 

Χειρουργού Οδοντίατρου

Ο φόβος,

όνομα ουσιαστικόν,

στην αρχή ενικός αριθμός

και μετά πληθυντικός:

οι φόβοι.

Οι φόβοι

για όλα από εδώ και πέρα.

Κική Δημουλά
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Την αξιοποίηση του «εργαλείου» των 

συνεργατικών σχηματισμών (clusters) 

για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπο-

στηρίζει η Εθνική Συνομοσπονδία Ελ-

ληνικού Εμπορίου. Ανάλογη τοποθέτη-

ση υπέρ των clusters έχει γίνει και από 

την περιφέρεια Πελοποννήσου.

Με αφορμή την έναρξη του πρώτου 

κύκλου υποβολής επενδυτικών προ-

τάσεων από συνεργατικούς σχηματι-

σμούς (clusters), ώστε να ενταχθούν 

στο νέο επενδυτικό νόμο, η ΕΣΕΕ προ-

έβη σε σχετική ενημέρωση των Ομο-

σπονδιών και των επιχειρήσεων μελών 

της. 

Ο πρώτος κύκλος υποβολής των συ-

γκεκριμένων προγραμμάτων θα ολο-

κληρωθεί την 30η Μαρτίου 2012.  Το 

ειδικό αυτό καθεστώς αφορά σε συ-

νεργασίες επιχειρήσεων κάθε μεγέ-

θους και νομικής μορφής, ερευνητι-

κών ιδρυμάτων, συλλογικών φορέων 

κ.λπ. υπό τη μορφή κοινοπρακτικού 

σχηματισμού. Για τους νομούς Αττικής 

και Θεσσαλονίκης η ελάχιστη συνερ-

γασία καθορίζεται σε 10 επιχειρήσεις, 

ενώ για την υπόλοιπη επικράτεια σε 

5 επιχειρήσεις. Η δυνατότητα συμμε-

τοχής ΑΕΙ, ερευνητικών φορέων και 

νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 

(σωματεία, ιδρύματα, εταιρείες κ.λπ.) 

στα παραπάνω σχήματα καθορίζεται 

σε ποσοστό 20%, ενώ η συμμετοχή 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 

(όπως τα επιμελητήρια) σε ποσοστό 

10%.

Το κόστος των υποβαλλόμενων σχεδί-

ων κυμαίνεται από 200.000 ευρώ (ελά-

χιστο) μέχρι 20 εκατ. ευρώ (μέγιστο). 

Η ίδια συμμετοχή, που καθορίζεται σε 

ποσοστό 25% επί του συνολικού κό-

στους, δύναται να καλυφθεί από ένα 

μόνο μέλος της κοινοπραξίας, ενώ ο 

διατιθέμενος συνολικός προϋπολογι-

σμός του ποσού των 50 εκατ. ευρώ θα 

έχει τη μορφή επιχορηγήσεων ή/και 

ενίσχυσης χρηματοδοτικών μισθώσε-

ων.

Ενδεικτικά, τα πεδία των επενδυτικών 

προτάσεων μπορεί να αφορούν σε: 

κοινές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό 

παραγωγής, προμήθεια ή παροχή 

κοινών υπηρεσιών, δράσεις ελέγχου 

ποιότητας, δράσεις αποθήκευσης, δι-

κτύων διανομής, δικτύων προμηθει-

ών, διακίνησης, έκθεσης και πώλησης 

εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών, 

κοινό εμπορικό σήμα και σύστημα δια-

δικτυακού εμπορίου,

κοινή πιστοποίηση και σήμα ποιότη-

τας, συνδυαστικές δράσεις στους επι-

λέξιμους τομείς και κλάδους της οικο-

νομίας.

Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν 

τόσο σε υλικά όσο και σε άυλα περι-

ουσιακά στοιχεία (σε ποσοστό μέχρι 

και 50% του συνόλου των επιλέξιμων 

δαπανών), καθώς και σε έργα και προ-

γράμματα έρευνας, ανάπτυξης και και-

νοτομίας.

Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων 

γίνεται πρώτα ηλεκτρονικά, μέσα από 

το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 

Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr) και 

μετά σε έντυπη μορφή, στα παρακάτω 

Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών:

Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών 

του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις κοι-

νοπραξίες που ιδρύονται και λειτουρ-

γούν σε όλη την Επικράτεια, εκτός των 

Περιφερειών Αν. Μακεδονίας – Θρά-

κης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτ. 

Μακεδονίας.

Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της 

Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης 

του Υπ. Ανάπτυξης με έδρα τη Θεσσα-

λονίκη για τις κοινοπραξίες που ιδρύο-

νται και λειτουργούν στις Περιφέρειες 

Αν. Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής & 

Δυτ. Μακεδονίας.

Η ΕΣΕΕ, μετά από τις επίμονες προσπά-

θειες που κατέβαλλε για τη συμμετοχή 

του εμπορίου στα επενδυτικά προ-

γράμματα, θεωρεί πως, με το παρόν, 

δίνεται μία σημαντική ευκαιρία για την 

ανάπτυξη επωφελών συνεργασιών 

των εμπορικών επιχειρήσεων με άλ-

λους κλάδους που, με την επιφύλαξη 

της ορθής υλοποίησης του προγράμ-

ματος, θεωρούμε ότι θα συμβάλλουν 

στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότη-

τάς τους.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟ-

ΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ 

ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙ-

ΔΑΣ

Ανακοινώνεται ότι η Πρωτο-

βάθμια Επιτροπή Επίλυσης 

Δασικών Αμφισβητήσεων Αρ-

γολίδας εξέδωσε την αριθμ. 

17/2011 απόφαση, κατόπιν 

των από 7-1-2008 αντιρρήσε-

ων των Γεωργίου, Χρήστου, 

Κων/νου και Παναγιώτη Αθα-

νασίου Καζά, κατά της αριθμ. 

6964/20-11-2007 πράξης χα-

ρακτηρισμού του Δ/ντή Δα-

σών Αργολίδας.

Ομόφωνα επί της ουσίας, η επι-

τροπή δέχεται εν μέρει τις από 

7-1-2008 αντιρρήσεις των Γε-

ωργίου, Χρήστου, Κων/νου και 

Παναγιώτη Αθανασίου Καζά, 

κατά της αριθμ. 6964/20-11-

2007 πράξης χαρακτηρισμού 

του Δ/ντή Δασών Αργολίδας, 

για την έκταση του τμήματος 

(Γ) εμβαδού ΕΓ=1.047,10 τ.μ. 

και για μέρος της έκτασης του 

τμήματος (Β) εμβαδού 242,31 

τ.μ. και εμβαδού 1.279,09 τ.μ. 

που βρίσκεται στη θέση «Χέ-

ρωμα Γκουμουράδα» νυν τ.κ. 

Δρέπανου Δήμου Ναυπλιέων.

Απορρίπτει τις από 7-1-2008 

αντιρρήσεις των Γεωργίου, 

Χρήστου, Κων/νου και Πανα-

γιώτη Αθανασίου Καζά κατά 

της αριθμ. 6964/20-11-2007 

πράξης χαρακτηρισμού έκτα-

σης του Δ/ντή Δασών Αργολί-

δας, για το μέρος του τμήμα-

τος (Β) Εμβαδού 10.130,39 τ.μ.. 

που βρίσκεται στη θέση «Χέ-

ρωμα Γκουμουράδα» νυν  τ.κ. 

Δρέπανου Δήμου Ναυπλιέων.

Ακυρώνει την αριθμ. 6964/20-

11 -2007 πράξη χαρακτη-

ρισμού έκτασης του Δ/ντή 

Δασών Αργολίδας, για την 

έκταση του τμήματος (Γ) εμ-

βαδού ΕΓ=1.047,10 τ.μ. και για 

μέρος της έκτασης του τμή-

ματος (Β) εμβαδού 242,31 τ.μ. 

και εμβαδού 1.279,09 τ.μ. που 

βρίσκεται στη θέση «Χέρωμα 

Γκουμουράδα» νυν τ.κ. Δρέ-

πανου Δήμου Ναυπλιέων και 

χαρακτηρίζει αυτά ως μη δα-

σικού χαρακτήρα έκταση κατά 

την παρ, 6 εδαφ. α του άρθρου 

3 του Ν. 998/79.

Δέχεται ως έχει την αριθμ. 

6964/20-11-2007 πράξη χα-

ρακτηρισμού του Δντή Δα-

σών Αργολίδας, για το μέρος 

του τμήματος (Β) εμβαδού 

10.130,39 τ.μ., που βρίσκεται 

στη θέση «Χέρωμα Γκουμου-

ράδα» νυν τ.κ. Δρέπανου Δή-

μου Ναυπλιέων.

Η με αριθμ. 17/2011 απόφαση 

της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής 

Επίλυσης Δασικών Αμφισβη-

τήσεων Αργολίδας, έχει κοινο-

ποιηθεί στο δήμο Ναυπλιέων 

για την επί ένα μήνα ανάρτηση 

της, στο χώρο δημοσιεύσεων 

του δήμου.

Κατά της απόφασης αυτής επι-

τρέπεται προσφυγή ενώπιον 

της Δευτεροβάθμιας Επιτρο-

πής Επίλυσης Δασικών Αμ-

φισβητήσεων Εφετείου Ναυ-

πλίου, από οποιονδήποτε ο 

οποίος, έχει έννομο συμφέρον 

σε αποκλειστική προθεσμία 

δύο (2) μηνών από την τελευ-

ταία δημοσίευση.

Μ.Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε&Ι

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

Δασών

Ν. Αργολίδας α.α

Λυμπερόπουλος Παναγιώ-

της

Προγράμματα για 

συνεργατικούς 

σχηματισμούς (clusters)

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Το ΙΚΑ Κρανιδίου
Από την κα Αίγλη Παππά, λάβαμε και δημοσιεύουμε 

την παρακάτω επιστολή:

Με αφορμή το νέο οργανόγραμμα του ΙΚΑ και εν 

όψει πρόβλεψης ενός Υποκαταστήματος ανά Νομό 

(στην προκειμένη περίπτωση στο Άργος ) αντιδρώ-

ντας λοιπόν οι Φορείς και οι Δημότες στο Δημοτικό 

Συμβούλιο Ναυπλίου την 13/02/2012 υποστήριξαν 

ότι το Υποκατάστημα Ναυπλίου εξυπηρετεί και την 

Ερμιονίδα. Η παραπάνω τοποθέτηση λοιπόν επανα-

λαμβάνεται και αναφέρεται επίσης σε δημοσίευμα 

της εφημερίδας ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ (22/02/2012), 

στην οποία τοποθέτηση κατά τον αρθρογράφο δη-

λώνεται με ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ το κλείσιμο του Υποκατα-

στήματος ΙΚΑ Κρανιδίου και κατά δήλωση του κου 

Σαλεσιώτη ότι το ΙΚΑ Ναυπλίου εξυπηρετεί και την 

Ερμιονίδα. Και οι δυο λοιπόν προαναφερόμενες το-

ποθετήσεις δεν ευσταθούν διότι    αφ΄ ενός κανένας 

με βεβαιότητα δεν μπορεί να εκφράζεται για την 

διατήρηση, ή μη, κανενός Υποκαταστήματος. Αφε-

τέρου δε η ασφαλιστική περιοχή που εποπτεύει το 

Υποκατάστημα Κρανιδίου εκ των πραγμάτων εξυπη-

ρετεί ολόκληρη την Ερμιονίδα και όχι μόνο, καθότι 

τα ασφαλιστικά της όρια αρχίζουν από την περιοχή 

της Τραχειάς και κάτω.

Βάσει των παραπάνω κρίνουμε ότι το κάθε Υποκα-

τάστημα έχει τους δικούς του λόγους παραμονής με 

την υφιστάμενη μορφή του, τους οποίους λόγους 

οφείλουμε να σεβόμαστε και να αναγνωρίζουμε όλοι 

οι εμπλεκόμενοι και οι εκφράζοντες θέση, άποψη και 

τοποθέτηση. Πρέπει πάνω απ΄ όλα να είμαστε ειλι-

κρινείς και ακριβείς σε αυτά τουλάχιστον που είναι 

δεδομένα και δεν επιδέχονται καμίας αμφισβήτησης, 

πολλώ δε μάλλον δεν προσφέρονται για δημιουργία 

εντυπώσεων.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

Ενοικιάζονται παραθαλάσσια δυ-

άρια επιπλωμένα διαμερίσματα 

60τμ, στους Μύλους με AC ηλιακό 

μεγάλες βεράντες χωρίς κοινόχρη-

στα. Τηλ. 27510 22843

Ενοικιάζεται επαγγελματικό κτίριο 

διώροφο 170 τμ, με αποθηκευτικό 

χώρο στη συμβολή των οδών Καρ-

πετοπούλου και Μεσσηνίας Αρκαδί-

ας. Τηλ. 27510 22843

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

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

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ κουταβάκια 1,5 μηνών 

προέλευσης ημίαιμα Labrador – 

Sefer, γλυκύτατα και πολύ όμορφα. 

Πληροφορίες: 2752096020, κα Λίλα

τακόμισης! Πωλούνται: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

Μάλλον στους «κόντρας» ανήκε το Κουβανικό 

συγκρότημα που χόρεψε το βράδυ του 

Σαββάτου στο Άργος, που να μην ήσαν και 

εξόριστοι τι θα γινόταν

Σοφές κουβέντες
Αφού δεν έχουμε σοφούς πολιτικούς ας αποκτήσουμε 

επιτέλους σοφούς αναγνώστες. Τα «απρο» στην προ-

σπάθεια βελτίωσης του πνευματικού επιπέδου συνει-

σφέρουν τα ακόλουθα σοφά λόγια:

[1] Τακτικά διαλύματα ύπνου κατά τη διάρκεια της μέ-

ρας, καταπολεμούν το γήρας. Ειδικά το τα παίρνεις όταν 

οδηγείς!

[2] Το να έχεις ένα παιδί σε κάνει 

γονιό. Το να έχεις δύο, σε κάνει 

διαιτητή!

[3] Γάμος είναι η σχέση όπου ο 

ένας έχει πάντα δίκαιο και ο άλ-

λος είναι ο σύζυγος!

[4] Προσπαθήστε να πληρώνε-

τε τους φόρους σας με χαμό-

γελο. Το προσπάθησα - αλλά 

αυτοί επέμεναν στα χρήματα!

[5] Μην αισθάνεσαι άσχημα, 

υπάρχουν και άλλοι πολλοί ατά-

λαντοι άνθρωποι σαν κι εσένα!

[6] Μην παντρεύεσαι τον άν-

θρωπο που θέλεις να ζήσεις 

μαζί, αλλά τον άνθρωπο που 

χωρίς αυτόν δεν μπορείς να 

ζήσεις!

[7] Η αγάπη δεν αγοράζεται, 

αλλά την πληρώνεις πανάκριβα!

[8] Κακοί Κυβερνήτες εκλέγονται από καλούς πολίτες 

που … δεν ψηφίζουν!

[9] Τεμπελιά δεν είναι παρά η συνήθεια να ξεκουράζε-

σαι προτού κουραστείς!

[10] Ο γάμος είναι η λεπτή τέχνη του «δούναι και λα-

βείν». Καλύτερα να της δώσεις κάτι που, αν το θέλει, θα 

το πάρει, έτσι και αλλιώς, από μόνη της!

[11] Η γυναίκα μου κι εγώ, πάντα συμβιβαζόμαστε μετά 

έναν καβγά. Εγώ παραδέχομαι ότι έσφαλα κι αυτή συμ-

φωνεί μαζί μου!

[12] Αυτοί που δεν μπορούν να αυτοσαρκάζονται και 

να κοροϊδεύουν τον εαυτό τους, απλά αφήνουν αυτό τα 

έργο στους άλλους!

[13] Προϋπόθεση για ένα πετυ-

χημένο γάμο είναι να ερωτεύε-

σαι πολλές φορές … με το ίδιο 

πρόσωπο!

[14] Έχεις αρχίσει να γερνάς 

όταν ανακαλύπτεις ότι ευχαρι-

στιέσαι περισσότερο με το να 

θυμάσαι πράγματα από το να 

τα κάνεις!

[15] Όσες φορές κι αν αλλάξει 

ένας άντρας δουλειά, πάντα 

καταλήγεις με το ίδιο αφεντικό!

[16] Η αποταμίευση είναι ο κα-

λύτερος τρόπος για να κάνεις 

περιουσία. Ειδικά αν το έκαναν 

οι γονείς σου για σένα!

[17] Είναι αστείο όταν οι άν-

θρωποι συγκρίνουν τους γά-

μους από έρωτα με αυτούς από προξενιό. Είναι σαν να 

ρωτάς κάποιον αν το να αυτοκτονήσεις είναι καλύτερο 

από το να σε δολοφονήσουν!

[18] Υπάρχει μόνο ένα τέλειο παιδί στον κόσμο και κάθε 

μάνα το έχει!

[19] Υπάρχει μόνο μία τέλεια σύζυγος στον κόσμο, αυτή 

του γείτονα

Μόνοι τους …τάσπαγαν
Ήταν ένας παπάς σε μία εκκλησία και ήθελε κάποιον να ζωγρα-

φίσει τον μυστικό δείπνο. έψαχνε λοιπόν για αγιογράφο, αλλά 

ο μόνος που βρήκε που ήταν φτηνός ήταν και μπεκρής. Ωστό-

σο, επειδή τα λεφτά ήταν λίγα, αποφασίζει να τον φωνάξει.

Αρχίζει να ζωγραφίζει ο τύπος, αρχίζει και πίνει, γίνεται ντίρλα 

και κάνει τον ιησού να ρίχνει ζεμπεκιές, τον ιούδα να χτυπάει 

παλαμάκια, τον ματθαίο να σπάει πιάτα, κτλ...

Πηγαίνει την άλλη μέρα ο παπάς, τα βλέπει και αρχίζει να φω-

νάζει:

- «πω πω ρε αθεόφοβε!!!! τι είναι αυτά που έκανες εκεί;;; δεν 

ντρέπεσαι αλήτη;;;»

και ο τύπος:

- «τι να σου πω, ρε πάτερ... εγώ όταν τους άφησα, τρώγανε ακό-

μα...»


