
Να μείνει το ΙΚΑ 
στο Κρανίδι

Την έντονη δι-

αμαρτυρία του 

για την απόφα-

ση της διοίκη-

σης του IKA να 

καταργήσει  το 

Υποκατάστημα 

του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 

Κρανιδίου εκ-

φράζει με ψήφι-

σμά του το τοπι-

κό συμβούλιο Ερμιόνης. Η ενέργεια αυτή θεωρείται ότι 

θα υποβαθμίσει τις παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες 

σε ολόκληρο το Δήμο Ερμιονίδας.

Σελ. 8

Μίζα 120 χιλιάδες 
για μια υπογραφή

Φακελάκι 

120.000 ευρώ 

ζήτησαν από 

γνωστό επιχει-

ρηματία της 

Αργολίδας δύο 

υψηλόβαθμοι 

υπάλληλοι του 

υπουργείου 

ανάπτυξης, για 

να «προωθήσουν» τον φάκελο για επιχορήγηση σε επέν-

δυσή του. Κατέληξαν όμως να συλληφθούν μόλις πήραν 

το δέμα με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Σελ. 3

Eβδομαδιαία εφημερίδα

Πέμπτη 15.03.2012

www.anagnostispe.blogspot.com

anagnostispe@hotmail.com

Ετος15ο  Αρ. φύλλου 705     ΕΥΡΩ 0,70

Η έλλειψη 

υποδομών 

στο λιμάνι 

καταστρέφει 

την 

κρουαζιέρα

Σελ. 20

Εκπαιδεύουν αστυνομικούς στην διαχείριση κρίσεων

Με δούρειο ίππο το 
μέλι και με πρό-

σχημα την αλληλεγγύη, 
ομάδα “Ισπανών Μελισ-
σοκόμων “επιχειρεί να 
αλλώσει την Ελληνική 
αγορά προσφέρωντας 
μέλι σε χαμηλώτερες 
τιμές στους Δήμους 
της χώρας, προφανώς 
θεωρώντας πως τα κοι-
νωνικά παντοπωλεία θα 
μπορούσαν να το διαθέ-
σουν στους πολίτες. “Ως 
πράξη αλληλεγγύης η 
πρώτη προσφορά είναι 

συνολικά περίπου 22 με 
23 τόνοι που διατίθε-
νται σε δοχεία των 500 
γραμμαρίων και των 2,3 
Κιλών περίπου.
Αν σας ενδαιφέρει αυτή 
η προσφορά και θέλετε 
να την προωθήσετε 
μέσω του προγράμμα-
τος σας παρακαλούμε 
να· μας απαντήσετε όσο 
γίνεται πιο σύντομα 
και να μας πείτε πως 
μπορεί να οργανωθεί η 
διάθεση του προϊόντος”.

Σελ.3

Μάθανε πως ...και πλάκωσαν και οι “Ισπανοί μελισσοκόμοι”

Δούρειο μέλι

Ενισχύστε την Τοπική αγορά
Κάλεσμα Καμπόσου- Γκαβούνου στους πολίτες να ενι-

σχύσουν την τοπική αγορά, αγοράζοντας ντόπια προϊό-

ντα και παράλληλα να συμμετέχουν ενεργά στην χάραξη 

της πολιτικής του δήμου σε θέματα πολιτισμού. Καμπά-

νια υπέρ των Ελληνικών προϊόντων από τον δήμο Άρ-

γους-Μυκηνών.

Στην διαχείριση εκτάκτων αναγκών και 

σοβαρών περιστατικών εκπαιδεύονται 

αστυνομικοί, Λιμενικοί, Πυροσβέστες και 

ΕΚΑΒ στην Πελοπόννησο.

Επίσης αναπτύσσονται οι σύγχρονοι μέ-

θοδοι, τα νομικά και δικονομικά εργα-

λεία, καθώς και οι τακτικές και βέλτιστες 

πρακτικές στην αντιμετώπιση του Οικο-

νομικού και Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σελ. 12
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Όπου νάναι έρχονται εκλογικά …στραβοπατήματα
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Μάθανε πως ...και πλάκωσαν και οι “Ισπανοί μελισσοκόμοι”

Δούρειο μέλι
Με δούρειο ίππο το μέλι και 

με πρόσχημα την αλλη-

λεγγύη, ομάδα “Ισπανών Μελισ-

σοκόμων” επιχειρεί να αλλώσει 

την Ελληνική αγορά προσφέ-

ρωντας μέλι σε χαμηλώτερες 

τιμές στους Δήμους της χώρας, 

προφανώς θεωρώντας πως τα 

κοινωνικά παντοπωλεία θα μπο-

ρούσαν να το διαθέσουν στους 

πολίτες.

Με επιστολή του κάποιος κος. 

Χατζησάββας ενημερώνει τους 

δημάρχους πως το Ελληνικό μέλι 

ειναι ακριβότερο του Ισπανικού, 

πέρνωντας στοιχεία από ένα 

μπλογκ, το οποίο απλά έχει κά-

νει μια ανεπίσημη και μη έγκυ-

ρη καταγραφή τιμών Ελλήνων 

παραγωγών βάση της οποίας 

φέρονται οι Έλληνες Μελισσο-

κόμοι να είναι ακριβώτεροι των 

Ισπανών συναδέλφων τους. Φυ-

σικά δεν υπάρχει στην επιστολή 

καμία αναφορά για το ποια ειναι 

αυτή η Μελισσοκομική Ισπανική 

Ένωση, ουτε καν που εδρεύει. 

Συγκεκριμένα αναφέρεται στην 

επιστολή που έφτασε με E-Mail 

στα γραφεία των δημάρχων της 

χώρας μας:

“Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε

ισπανικός συναιτερισμός μελισ-

σοκόμων επιθυμεί να προσφέ-

ρει σε έλληνες καταναλωτές μέλι 

στην τιμή των 4- 4,5 περίπου 

ευρώ (εξαρτάται από τα έξοδα 

μεταφοράς) που είναι απόσο 

γνωρίζουμε κάτω και από τις 

τιμές έλληνα παραγωγού που 

ξεκινούν από 6 και φτάνουν 

μέχρι 12 ευρώ δείτε http://

rnelissocosmos.blogspot.

com/2011 /02/blog-post 6658.

html. 

Πάμε να δούμε την δημοσκόπη-

ση...

ευρώ το κιλό 23 (7%)

ευρώ το κιλό 28 (9%)

ευρώ το κιλό 70 (23%)

ευρώ το κιλό 36 (12%)

ευρώ το κιλό 93 (31%)

ευρώ το κιλό 6 (2%)

ευρώ το κιλό 21 (7%)

12 + το κιλό 35 (11%)

Ψήφοι μέχρι αυτήν τη στιγμή: 

300 Η ψηφοφορία έκλεισε

Η δημοσκόπηση λοιπόν ρωτού-

σε την τιμή, και είχε κάποιες εν-

δεικτικές τιμές που ήταν από 6 

έως 12+ το κιλό.

Όλες αυτές είναι τιμές που που-

λάνε οι μελισσοκόμοι.

Όμως βλέπουμε ότι οι περισσό-

τεροι μελισσοκόμοι δήλωσαν 

ότι πουλάνε το μέλι τους 10 και 

8 ευρώ το κιλό.

Και επίσης να δι-

ευκρινιστεί ότι 

δεν πρόκειται για 

το φτηνό μέλι 

πεύκου που στη 

ελλάδα κσοτίζει 

6 ευρώ, αλλά στο 

μεγάλο του μέρος 

ανάμεικτο (ανθέ-

ων, αγριολούλου-

δα, κλπ.). με τιμή 

πάνω από 8 ευρώ.

Ως πράξη αλλη-

λεγγύης η πρώτη 

προσφορά είναι 

συνολικά περίπου 

22 με 23 τόνοι 

που διατίθενται 

σε δοχεία των 500 

γραμμαρίων και 

των 2,3 Κιλών περίπου.

Αν σας ενδαιφέρει αυτή η προ-

σφορά και θέλετε να την προω-

θήσετε μέσω του προγράμμα-

τος σας παρακαλούμε να· μας 

απαντήσετε όσο γίνεται πιο σύ-

ντομα και να μας πείτε πως μπο-

ρεί να οργανωθεί η διάθεση του 

προϊόντος.

Με εκτίμηση Χατζησάββας-Μα-

δριτη”

Η επιστολή αυτή έφτασε και 

στα γραφεία των δημάρχων της 

Αργολίδας που έκπληκτοι διά-

βασαν την “προσφορά αλληλε-

γκύης” και στην συνέχειαν την 

ταξινόμισαν στον κάλαθο των 

σκουπιδιών, αφου τα κοινωνικά 

παντοπωλεία των δήμων στη-

ρίζονται στην προσφορά των 

πολιτων και των ιδιωτών, αλλά 

όχι στις αγορές, όπως αυτά της 

Ιταλίας. Ήδη αναμένωνται αντι-

δράσεις και από τους μελισ-

σοκόμους του νομού οι οποίοι 

θεωρούν ότι μια ενδεχόμενη 

αποδοχή του “ισπανικού” μελιού 

από τους δήμους θα σήμαινε 

καταδίκη του Ελληνικού και 

υποβάθμιση των τοπικών οικο-

νομιών.

Αν πραγματικά προέρχεται η 

επιστολή από Ισπανικό συναιτε-

ρισμό, θα πρέπει να πουμε πως 

πρόκειται για μια έξυπνη επι-

χειρηματική κίνηση προόθησης 

του ισπανικού προιόντος, που 

θα πρέπει να προβληματίσει 

τους ντόπιους παραγωγούς οι 

οποίοι παραμένουν εγκλοβισμέ-

νοι στην απραξία τους.

Επιχειρηματίας από την Αργολίδα θύμα φάμπρικας επιχορηγήσεων 

Μίζα 120 χιλιάδες για μια υπογραφή
Φακελάκι με το 2,5% της επιχορή-

γησης, που αντιστοιχούσε στο χρη-

ματικό ποσό των 120.000 ευρώ ζή-

τησαν από γνωστό επιχειρηματία 

της Αργολίδας δύο υψηλόβαθμοι 

υπάλληλοι του υπουργείου ανά-

πτυξης, για να «προωθήσουν» τον 

φάκελο για επιχορήγηση σε επέν-

δυσή του.

Κατέληξαν όμως να συλληφθούν 

μόλις πήραν το δέμα με τα προση-

μειωμένα χαρτονομίσματα.

Όλα ξεκίνησαν εδώ και 7 χρόνια 

όταν ο επιχειρηματίας άρχισε να 

χτίζει το ξενοδοχείο του. Γρήγορα 

κατάλαβε ότι για να προχωρήσει 

η επένδυση έπρεπε να πληρώνει 

μίζες. Στην αντίστασή του να «συμ-

μορφωθεί» με τις …υποδείξεις 

που του γίνονταν, καθυστερούσε η 

εκταμίευση.

Ο κόμπος όμως έφτασε στο χτένι 

για τον επιχειρηματία, η υπομονή 

του εξαντλήθηκε και ειδοποίησε 

την αστυνομία όταν την τελευ-

ταία φορά οι δύο υπάλληλοι του 

Υπουργείου Ανάπτυξης απαίτησαν 

το χρηματικό ποσό των 120.000, 

για να «προωθήσουν» φάκελο για 

επιχορήγηση σε επένδυσή του.

Η σύλληψή τους, που πραγματο-

ποιήθηκε από αστυνομικούς της 

Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης 

Οργανωμένου Εγκλήματος και 

Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυν-

σης Ασφάλειας Αττικής, έγινε τη 

Δευτέρα το μεσημέρι σε στάση του 

Μετρό στον Κεραμεικό, την ώρα 

που παραδόθηκε ο φάκελος με τα 

προσημειωμένα χαρτονομίσματα 

από τον επενδυτή στον ένα υπάλ-

ληλο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 

αστυνομίας ο (συν)ιδιοκτήτης της 

ξενοδοχειακής μονάδας, κατήγγει-

λε ότι, ενώ έχει εγκριθεί επιχορήγη-

ση για αντίστοιχη επένδυση στην 

επιχείρηση, που διατηρεί με τον 

αδερφό του στο Νομό Αργολίδας, 

ύψους περίπου 4,7 εκατομμυρίων 

ευρώ, οι δύο υπάλληλοι με συνεχή 

προσκόμματα απαιτούσαν το ποσό 

των εκατόν είκοσι (120.000) ευρώ 

προκειμένου να προωθήσουν τον 

φάκελο της επιχορήγησης.

Την Δευτέρα το μεσημέρι, κανονί-

στηκε ραντεβού παράδοσης των 

χρημάτων στο σταθμό του Μετρό 

στον Κεραμεικό, τα οποία είχαν 

προσημειωθεί. Στο ραντεβού εμ-

φανίσθηκε ο ένας υπάλληλος, ο 

οποίος αφού παρέλαβε το προ-

σημειωμένο χρηματικό ποσό των 

(120.000) ευρώ, συνελήφθη. Ύστε-

ρα από λίγο, στο συγκεκριμένο 

σημείο συνάντησης, μετέβη και ο 

δεύτερος ο οποίος επίσης συνελή-

φθη.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών 

ερευνών που ακολούθησαν, βρέ-

θηκαν στα γραφεία των δύο συλ-

ληφθέντων, στο Υπουργείο Ανά-

πτυξης, οι φάκελοι της υπόθεσης 

επιχορήγησης της ξενοδοχειακής 

μονάδας και χειρόγραφο του Ειση-

γητικού Ολοκλήρωσης.

Σύμφωνα πάντα με την Γενική 

Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής 

στις έρευνες που διενεργήθηκαν 

στα σπίτια των δύο υπαλλήλων 

βρέθηκαν:

Στο σπίτι του πρώτου, το χρηματι-

κό των εβδομήντα (70.000) ευρώ, 

βιβλιάρια διαφόρων τραπεζών και 

αποδείξεις τραπεζικών συναλλα-

γών και στο σπίτι του δεύτερου, 

το χρηματικό ποσό των ογδόντα 

πέντε (85.000) ευρώ, τραπεζικά 

βιβλιάρια και μια κυνηγετική καρα-

μπίνα.

Τα χρήματα που βρέθηκαν, τα βι-

βλιάρια, καθώς και οι άλλες τρα-

πεζικές αποδείξεις και έγγραφα 

κατασχέθηκαν και ερευνάται η 

προέλευση και τα ποσά που διακι-

νήθηκαν.

Σε βάρος των δυο συλληφθέντων 

σχηματίσθηκε δικογραφία κακουρ-

γηματικού χαρακτήρα για εκβίαση 

και δωροδοκία και την Τρίτη οδη-

γήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμε-

λειοδικών Αθηνών.

Τα στοιχεία ταυτότητάς τους, δό-

θηκαν στη δημοσιότητα με Εισαγ-

γελική Διάταξη - λόγω της μέγιστης 

ηθικής απαξίας της πράξης τους ως 

δημόσιοι υπάλληλοι - προκειμένου 

να εξακριβωθεί η τυχόν τέλεση και 

άλλων παρόμοιων αδικημάτων 

από τους ίδιους.

Τις αστυνομικές έρευνες διενεργεί 

η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης 

Οργανωμένου Εγκλήματος και 

Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυν-

σης Ασφαλείας Αττικής, όπου οι 

πολίτες μπορούν να επικοινωνούν 

με το τηλέφωνο  210 647 6823, 

καθώς και στην ηλεκτρονική διεύ-

θυνση:  yaoe@otenet.gr  προκειμέ-

νου να δώσουν πληροφορίες ή να 

καταγγείλουν τυχόν παράνομες 

και επίμεμπτες πράξεις ή ενέργειες 

των δύο συλληφθέντων.

Υπενθυμίζεται ότι, οι πολίτες μπο-

ρούν να καταγγέλλουν παράνομες 

ή επίμεμπτες πράξεις δημοσίων 

λειτουργών γενικότερα στη Διεύ-

θυνση Εσωτερικών Υποθέσεων 

της Ελληνικής Αστυνομίας, στο 

τηλέφωνο  210 877 9700  και στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση:  dey1@

hellenicpolice.gr

Με ανακοίνωσή της η Δημοκρατι-

κή Αριστερά τονίζει: «Δεν αρκεί η 

παραδειγματική τιμωρία των επί-

ορκων υπαλλήλων του ΥΠΑΝ που 

συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω για 

διαφθορά. Απαιτείται άμεσα η πα-

ρέμβαση του οικονομικού εισαγγε-

λέα για έλεγχο, σε βάθος 10ετίας, 

όλων των σχετικών υποθέσεων».
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Απαράδεκτες πρακτικές κατά της Μελίνας Τσιλιμίγκρα

Χτυπήματα κάτω 

απ’ την ζώνη 
Μπορεί να διαφωνεί κανείς με τις 

πολιτικές επιλογές της Μελίνας, 

όμως να προσπαθεί κανείς να 

την διασύρει με κάθε μέσω, δεν 

τιμά τον ίδιο, ούτε τον πολιτικό 

του χώρο.

Το τελευταίο διάστημα στο δι-

αδίκτυο κυκλοφόρησε βιντεάκι 

δήθεν με την κα. Μ. Τσιλιμίγκρα 

καθώς και πλαστές δηλώσεις της 

για τον ΛΑΟΣ και την ΝΔ, που 

έκαναν το ποτήρι να ξεχειλίσει. 

Αναφερόμενη στα όσα συμβαί-

νουν το τελευταίο διάστημα η 

Μελίνα, δήλωσε: “Από την αρχή 

της ενασχόλησής μου με τα κοι-

νά έχω γίνει στόχος κακόβου-

λων και άνανδρων επιθέσεων! 

Επιθέσεις κάθε είδους και προ-

έλευσης, χτυπήματα κάτω από 

τη μέση, που χαρακτηρίζουν το 

ποιόν και το ήθος του εκάστοτε 

συκοφάντη  εκτοξεύθηκαν από 

συγκεκριμένα πρόσωπα- κέντρα 

με σκοπό να με φιμώσουν και 

να εμποδίσουν τη μαχητικότητα 

μου!! Πληροφορώ τους «ενδια-

φερομένους» πως ότι κυκλοφο-

ρεί ασφαλώς και οφθαλμοφα-

νώς δε με αφορά μεν, είναι δε 

κατασκευής και παραγωγής μιας 

εποχής, που εγώ ήμουν μόλις 10 

ετών!!!!

Αυτή η «λεπτομέρεια» προφα-

νώς και τους διέφυγε. Οι μηνύ-

σεις έχουν ήδη πάρει το δρόμο 

τους και επιφυλάσσομαι παντός 

δικαιώματος μου για τα περαιτέ-

ρω. Τέλος να πληροφορήσω πως 

δυστυχώς για κάποιους η παρου-

σία μου εφεξής θα είναι ακόμη 

πιο δυναμική, πιο έντονη, πιο 

πατριωτική, πιο δηκτική αφού 

το γεγονός ότι ενοχλώ πολλούς 

εντείνει τη θέλησή μου να αγω-

νιστώ για το καλύτερο του τόπου 

μου και του έθνους μας γενικότε-

ρα!” Σύμφωνα με πληροφορίες, 

η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήμα-

τος έχει ήδη εντοπίσει από που 

προήλθαν οι δημοσιεύσεις και 

αναμένεται η ολοκλήρωση των 

διαδικασιών για την σύλληψη 

των δραστών. 

Περιοδεία στην Αργολίδα

Κουβέλης: ως εδώ
«Το τσουνάμι των νέων περικοπών σε μισθούς, συντάξεις και κοι-

νωνικές παροχές που προετοιμάζεται για τον Ιούνιο σε συνδυασμό 

με τις εξαγγελθείσες απολύσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα , 

δεν δικαιολογεί κυβερνητικούς πανηγυρισμούς. Πότε επιτέλους η 

κυβέρνηση και τα κόμματα που τη στηρίζουν θα πουν «ως εδώ» 

και θα εξηγήσουν στους εταίρους ότι αυτή η πολιτική δεν δημιουρ-

γεί καμία προοπτική εξόδου από την κρίση»;

Τα παραπάνω δήλωσε χθες από το Άργος ο πρόεδρος της ΔΗΜ.

ΑΡ., Φώτης Κουβέλης. Στο πλαίσιο περιοδείας του στην Αργολίδα, 

ο κος Κουβέλης μεταξύ άλλων επισκέφτηκε το νοσοκομείο Άργους 

και το αρχαιολογικό μουσείο, ενώ το απόγευμα είχε συνάντηση με 

φορείς του νομού και μίλησε σε μέλη και φίλους του κόμματος.



ΠΕΜΠΤΗ 15.03.12
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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

Χωρίς στρατηγική και 

υποδομές, τουρίστες 

δεν έρχονται

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΑ είναι τα μέχρι στιγμής 

στοιχεία για τον τουρισμό. Τα μηνύματα 

είναι αρνητικά από το εξωτερικό και οι 

επιπτώσεις αναμένονται δραματικές για 

μονάδες που ήδη έχουν πληγεί από την 

οικονομική κρίση και ανέμεναν κάπως να 

ανακάμψουν την θερινή περίοδο.

Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ εικόνα που παρουσιάζει η 

χώρα, συμπαρασύρει τους τουρίστες, που 

επιλέγουν άλλους προορισμούς. Αποτέλε-

σμα είναι να «φουντώνει» ο ανταγωνισμός 

και στο εσωτερικό, αφού περισσότερες 

περιοχές διεκδικούν όλο και λιγότερους 

τουρίστες.

ΟΜΩΣ αρνητικά είναι τα 

πράγματα ακόμα πιο πολύ 

για περιοχές που υστερούν 

σε υποδομές και οργάνω-

ση, χάνοντας επισκέπτες. 

Χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγμα του Ναυπλίου. 

Το λιμάνι της πόλης είναι 

πολύ κοντά στις Μυκήνες, στο Άργος, στην 

Επίδαυρο και πολλούς άλλους αρχαιολο-

γικούς χώρους και δημοφιλείς περιοχές. 

Και όμως η κρουαζιέρα σημειώνει φέτος 

δραματική μείωση, με βασική αιτία το 

λιμάνι, στο οποίο λόγω μικρού βάθους δεν 

μπορούν να μπουν τα κρουαζιερόπλοια, 

με αποτέλεσμα να βγαίνουν με λάντζες οι 

τουρίστες για λίγες ώρες στη στεριά. Τριτο-

κοσμικές συνθήκες, σε αντίθεση με άλλες 

περιοχές όπως το Κατάκολο που η αύξηση 

της κρουαζιέρας είναι κάθετα αυξανόμενη 

μόνο και μόνο λόγω ύπαρξης των κατάλλη-

λων υποδομών.

ΑΝΑΛΟΓΑ αποτελέσματα φέρνει και η κα-

θυστέρηση μετατροπής του αεροδρομίου 

της Τρίπολης σε πολιτικό, ώστε να δέχεται 

πτήσεις τσάρτερ με πολλαπλά οφέλη στην 

Αρκαδία, την Λακωνία και την Αργολίδα.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, η έλλειψη ουσιαστικής 

στρατηγικής με συγκεκριμένους στόχους 

για τον τουρισμό, σε τοπικό αλλά και σε 

περιφερειακό επίπεδο, συνεισφέρει στην 

μείωση της τουριστικής κίνησης επιφέρο-

ντας αρνητικά αποτελέσματα στις επιχει-

ρήσεις του κλάδου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΕΣ κινήσεις που γίνονται 

χάριν εντυπωσιασμού, δεν προσφέρουν 

απολύτως τίποτα. Αντίθετα κουκουλώνουν 

τα προβλήματα και μεταθέτουν την λύση 

τους για αργότερα.

Η ΕΠΟΧΗ των ιθαγενών με τα γυαλιστερά 

καθρεπτάκια και το δίπτυχο ήλιος – θάλασ-

σα έχει περάσει προ πολλού. Οι τουρίστες 

πλέον έχουν απαιτήσεις και επιλογές σε 

διπλανούς προορισμούς. Κι αν φύγουν οι 

τουρίστες για άλλες περιοχές είτε εντός 

των συνόρων είτε εκτός, είναι πολύ δύσκο-

λο πλέον να ξαναεπιστρέψουν.
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Δαγκώθηκαν…
Όχι. Η φωτογραφία με τον δήμαρχο Επιδαύρου Κώστα Γκά-

τζιο δεν έχει σχέση με την προεκλογική περίοδο και με την 

υποψηφιότητα του Αναγνωσταρά στο ψηφοδέλτιο της Νέας 

Δημοκρατίας. Ούτε με την στήριξη που μπορεί να παρέχει ο ένας στον άλλον.

Ο Κώστας Γκάτζιος φωτογραφήθηκε με τον Αναγνωσταρά μέσα στα γραφεία της 

ΔΕΥΑ Ναυπλίου, με την ιδιότητα του μέλους της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνι-

σμών Πραγματοποίησης Έργων. Αφορμή ήταν δηλώσεις του δημάρχου για την 

δημοπρασία έργου ύδρευσης που αναβλήθηκε.

Αν θα …αλλαξοπιστήσει ο Γκάτζιος, δεν το ξέρουμε. Πάντως, και οι δύο …δα-

γκώθηκαν όταν τέθηκε έστω και ως αστείο το ζήτημα από συνάδερφο. Κοντός 

ψαλμός αλληλούια…                                                                                                          Υ.Ζ. 



Για όλα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ
Με αφορμή την τοποθέτηση 

του επικεφαλής της Μειοψη-

φίας στον Δήμο Άργους - Μυ-

κηνών το μέλος του Συντο-

νιστικού ΣΥΡΙΖΑ Αργολίδας 

Κυριάκος Δεσύλλας μέσα σε 

χιουμοριστικό πνεύμα μεταξύ 

άλλων υποστηρίζει ότι ναι “για 

όλα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου 

εκτός από το twitter, που οι 

χρήστες του ξεκίνησαν να κά-

νουν πλάκα με τη λογική «για 

όλα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ»,  έρχεται 

και η γερμανική εφημερίδα 

«Bild»  η οποία δεν δίστασε να 

γράψει περί «κομμουνιστικού 

κινδύνου» και «τρομοκρατία» 

αναβαθμίζοντας τη λογική 

επίσης ότι «για όλα φταίει ο 

ΣΥΡΙΖΑ» και πολύ περισσότε-

ρο για τον ίδιο Αλέξη Τσίπρα 

ότι.... «ηγείται του ριζοσπα-

στικού αριστερού κόμματος 

“ΣΥΡΙΖΑ”, και στηρίζει ανοιχτά 

τους βίαιους αναρχικούς. Κα-

τηγορείται ότι είναι κι αυτός 

μέλος τους και ότι χρηματοδο-

τεί τις ομάδες τους.

Αυτά Κύριε Αναγνώστου τα 

λέει η λαϊκίστικη γερμανική 

εφημερίδα «Bild», η οποία συ-

νεχώς αναφέρεται με τον πιο 

χυδαίο τρόπο στην Ελλάδα και 

τους  Έλληνες...Όχι και εσείς!

Σας επισυνάπτω μερικά σχετι-

κά tweets για να κλείσουμε με 

μία νότα ευθυμίας..

@purl_el: αύριο η σελήνη θα 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Εβδομαδιαία Εφημερίδα

Αρ. Σήματος: 159481

Δικαιούχος Σήματος: 

Α. Γκάτζιος, Μ. Κ. Ντάνος,

Μ. Πετρόπουλος Ο.Ε.

Μέλος Ε.Ι.Ε.Τ. 

Κωδ. Εντύπου: 4126

Αριθμός φύλλου: 705

Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 15.03.2012

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 

Τηλ. 2752 0 22257 Fax. 2752 1 10728

κιν. 697 6511108, 693 7577471

anagnostispe@hotmail.com 

www.anagnostispe.blogspot.com

Τιμή: 0,70 ευρώ

Συνδρομές (με ΦΠΑ): Ετήσια ιδιωτών 

35,00 ευρώ Ετήσια Οργανισμών,  ΟΤΑ, 

ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ 300,00 ευρώ.

Ετήσια Τραπεζών, φορέων επιχειρήσε-

ων: 150,00 ευρώ

Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύ-

ονται στον «Αναγνώστη Πελοποννή-

σου» δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις 

απόψεις της εφημερίδας. Απαγορεύε-

ται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή 

κειμένων και φωτογραφιών, ολική ή 

μερική ή περιληπτική, χωρίς την γρα-

πτή άδεια του εκδότη (Ν.2121/1993).

Tαυτότητα

είναι πιο κοντά στην γη και 

φυσικά #ftaiei_o_syriza.

@Xeirwn: Γκαζάκια στο πολι-

τικό γραφείο Ανδρέα Λοβέρ-

δου, αναμένεται άραγε ανα-

κοίνωση ότι #ftaiei_o_Syriza;;;

@ppetoumenos: κόπηκε 

το backup μου στην μέση 

#ftaiei_o_syriza

@manchurian: «Πρόσω ολοτα-

χώς», ούρλιαξε ο καπετάνιος 

του Τιτανικού. Ή στραβός είναι 

ο γιαλός ή #ftaiei_o_Syriza

@Urfurslaag: πω πω συννεφιά! 

είναι μία η ώρα και το φως εί-

ναι σαν πεντέμισι. #ftaiei_o_

syriza

#ftaiei_o_syriza Στόχος σκλη-

ρών αποδοκιμασιών ο Σαρκο-

ζί αναζητεί καταφύγιο σε ένα 

μπαρ”

KONY 2012
Αυτοκόλλητο κατά της ομά-

δας ανταρτών του Κόνυ στην 

Ουγκάντα, κόλλησε κάποιος 

στην είσοδο του δημαρχεί-

ου του Ναυπλίου. Πολλοί το 

είδαν, ένας ή δύο μάλλον κα-

τάλαβαν πως αφορά τον πιο 

καταζητούμενο άνθρωπο της 

Ουγκάντα για χρησιμοποίηση 

παιδιών ως στρατιωτών. Σύμ-

φωνα πάντως με πολιτικούς 

αναλυτές αυτό είναι η μισή 

αλήθεια αφού η αμερικανική 

ανθρωπιστική οργάνωση που 

τον έχει επικηρύξει υποστηρί-

ζει όπως λένε την αμερικανική 

εισβολή στην Ουγκάντα...αυτή 

την φορά με πρόσχημα τα παι-

διά, που “πουλάν” περισσότε-

ρο στην διεθνή κοινή γνώμη 

απ το πετρέλαιο ή τα ατομικά 

όπλα.

ΑΝ.

Τήρηση των νόμιμων 

διαδικασιών
Την άμεση σύγκλειση των δι-

οικητικών Συμβουλίων των 

Σχολικών Επιτροπών Πρωτο-

βάθμιας και Δευτεροβάθμι-

ας Εκπαίδευσης του δήμου 

Άργους – Μυκηνών ζήτησε 

με επιστολή του προς τους 

προέδρους τους ο επικεφαλής 

της αξιωματικής αντιπολίτευ-

σης κ. Γιώργος Αναγνώστου. 

Στην επιστολή του ο κ. Ανα-

γνώστου μεταξύ άλλων επι-

σημαίνει ότι “η μη εφαρμογή 

του ισχύοντος νομοθετικού 

πλαισίου καθώς και των τε-

λευταίων σχετικών εγκυκλίων 

για την λειτουργία των Νομι-

κών Προσώπων των σχολικών 

Επιτροπών του δήμου Άργους 

– Μυκηνών αποτελούν σαφή 

παράβαση του νόμου και κα-

θιστούν έκθετους, τους από το 

νόμο υπόλογους”.

ΟΝ.

Ο Πρόεδρος

Μπορεί φέτος η ομάδα του να μην πηγαίνει 

καλά, όμως αισιοδοξεί πως την επόμενη χρο-

νιά το πρωτάθλημα θα είναι δικό του, Μετά 

τα ναυάγια στην ψιλή άμμο στο Τολό και την 

εντός έδρα πρόσφατη συντριβή, ο Τάσος και 

οι συγχωριανοί του βλέπουν πως η ανανέωση 

που ξεκίνησαν απ τους τερματοφύλακες αρχί-

ζει να αποδίδει. Εξ άλλου πιο κάτω δεν μπο-

ρεί να πάει η ομάδα, αφου έχει πιάσει πάτο, 

οπότε και μια θέση απ τον πάτο κι αν σηκωθεί 

αποκτά το δικαίωμα να μιλά για άνοδο. Ο 

Πρόεδρος πάντως αγωνιά, όπως κάθε πρόε-

δρος που αγαπά την ομάδα του και ελπίζει για 

άνοδο σε άλλη κατηγορία.



Άγονη απέβη η δημο-

πρασία της ΔΕΥΑΝ για 

το έργο της ολοκλήρω-

σης της ύδρευσης του 

Ναυπλίου, παρότι είχαν 

πάρει τεύχη δημοπρά-

τησης 100 ενδιαφερό-

μενοι. Η δημοπρασία θα 

επαναληφθεί τις επόμε-

νες ημέρες.

Με ανακοίνωσή του ο 

δήμος Ναυπλίου, και 

χωρίς να έχει εκδοθεί 

ακόμα κάποια αντίστοι-

χη ανακοίνωση της ΔΕΥ-

ΑΝ, τονίζεται ότι «καμία 

εργοληπτική εταιρεία, 

δεν υπέβαλε προσφορά, 

στη δημοπράτηση του συγ-

χρηματοδοτούμενου από το 

ΕΣΠΑ έργου, «Ολοκλήρωση 

ύδρευσης Ναυπλίου» προϋ-

πολογισμού 3 500 000 ευρώ κι 

έτσι η ελπίδα να ξεκινήσει να 

κατασκευάζεται το έργο παίρ-

νει και νέα αναβολή».

Μάλιστα με δηλώσεις του ο δή-

μαρχος Π. Αναγνωσταράς εκ-

φράζει την απορία πώς συνέβη 

αυτό σε μία περίοδο όπου ελά-

χιστα έργα δημοπρατούνται 

όχι μόνο στον Δήμο αλλά  και 

σε ολόκληρη την Ελλάδα, και 

τόνισε ότι δεν μπορεί να γίνει 

αποδεκτό οποιοδήποτε μικρό 

ποσοστό έκπτωσης, στην επα-

ναληπτική δημοπρασία που θα 

γίνει τις επόμενες ημέρες.

(Όλοι με πιστοποιητικόν)
Φανέ, όταν το έλαιον σε λείψει 

τι θα γίνεις;

Τι; θα σβεσθείς...

Δ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΠΟΙΑ στιγμή θα γινόταν κι αυτό. Η οικονομι-

κή κρίση οδηγεί τους πολίτες σε ακραίες πολιτι-

κές επιλογές, είτε γιατί εκεί διαβλέπουν διέξοδο 

των προβλημάτων τους είτε γιατί εκεί εκφράζουν 

την αγανάκτησή τους προς τα μητρώα, συνήθως 

“μεγάλα” κόμματα. Απ την μια η αριστερά και απ 

την άλλη η άκρα δεξιά αισιοδοξούν να κερδίσουν 

τους απογοητευμένους ψηφοφόρους.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ της αστικής δημο-

κρατίας θα έπρεπε κανείς ακόμα 

κι αν δεν του αρέσει να αντιτίθεται 

προς αυτές τις μετακομίσεις των 

ψηφοφόρων. Κι αν για την αριστε-

ρά είναι περισσότερε συνειδητές, 

για την άκρα δεξιά είναι απλά συ-

ναισθηματικές αφού στηρίζονται 

σε ένα δήθεν υπερπατριωτισμό. Το 

πληγωμένο και ταπεινωμένο Εγώ του νεοέλληνα 

γίνεται εύκολη βορρά των νεοναζιστών που πίσω 

από την γαλανόλευκη κρύβουν την σβάστικα.

ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ νταήδες, που με τον τρόμο προ-

σπαθούν να αναδειχθούν σε “σημαντικούς” πο-

λίτες ενώ στην πραγματικότητα παραμένουν 

ασήμαντοι και ανιστόρητοι. Είναι συνεχιστές της 

πλέον αντεθνικής πολιτικής, εκείνης που στήριζε 

τους Ναζι όταν εισέβαλαν και όταν υποχωρού-

σαν απ την χώρα. Απόγονοι των ερπετών που 

περιγράφει ο Βάρναλης στο “Πάνθεον Εθνικο-

φροσύνης”:

Τ’ αγνά μας εθνικόπουλα, ορκισμένα

τον άγιον όρκο των αρχαίων εφήβων,

γράφουν στην πλάκα των τουφεκισμένων

από τους Γερμανούς: « Καλά σος κάναν!»

Και στην κορφήν απάνου ο Μαύρος Ήλιος!

Τον κοιτάς και σαπίζουνε τα λούκια σου.

Διχτάτορας! Όλ’ η κοπριά του αιώνα

κοιλοπονούσε για να τον ξεράσει!

Αυτοί Πατρίδα, Άγια Γραφή και Σπόρος!

Κι απ’τα ιερά μας κόκαλα βγαλμένη

η Προδοσία στο μασκοφόρο δίνει

σπαθί μ’ ένα χρυσό πουγκί για φούντα!

ΞΑΝΑΒΓΑΙΝΟΥΝ οι ελεεινοί ανθέλληνες στους 

δρόμους και με την σβάστικα στο μπράτσο προ-

σπαθούν να αιματοκυλίσουν ξανά την χώρα για 

να απολαμβάνουν το φως του Ήλιου μας και το 

απέραντο γαλάζιο της θάλασσάς μας τα εγγόνια 

των μελανοχιτώνων βαρβάρων.

Vita Civilis

του Άκη 

Nτάνου
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Δεν πήγαν στην δημοπρασία

Ζητούν να μείνει το ΙΚΑ στο Κρανίδι
Την έντονη διαμαρτυρία του 

για την απόφαση της διοίκη-

σης του IKA να καταργήσει  το 

Υποκατάστημα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 

Κρανιδίου εκφράζει με ψήφι-

σμά του το τοπικό συμβούλιο 

Ερμιόνης.

Όπως τονίζεται στο ψήφισμα, 

η ενέργεια αυτή θα υποβαθμί-

σει τις παρεχόμενες κοινωνι-

κές υπηρεσίες σε ολόκληρο το 

Δήμο Ερμιονίδας και θα φέρει 

σε μεγαλύτερη απομόνωση 

την πόλη της Ερμιόνης μετά 

την κατάργηση του Καταστή-

ματος ΟΤΕ και την μετατροπή 

του Καταστήματος της ΕΤΕ σε 

Γραφείο. 

Στους δε χιλιάδες ασφαλισμέ-

νους και συνταξιούχους θα 

δημιουργήσει σοβαρά προ-

βλήματα και μεγάλη ταλαιπω-

ρία, γιατί θα αναγκάζονται να 

μετακινούνται εκατόν ογδόντα 

(180) χιλιόμετρα για να εξυπη-

ρετηθούν. 

Το τοπικό συμβούλιο ζητάει να 

παραμείνει το Υποκατάστημα 

του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Κρανιδίου ως 

έχει μέχρι σήμερα, συνεχίζο-

ντας να προσφέρει σύγχρονες 

κοινωνικές υπηρεσίες στους 

ασφαλισμένους του, ιδιαίτερα 

σήμερα σε αυτή τη δύσκολη 

κοινωνική και οικονομική συ-

γκυρία που βρίσκεται η χώρα.

Καμπάνια απ τον Δήμο Άργους-Μυκηνών υπέρ των τοπικών προϊόντων

Προτιμάτε τοπικά προϊόντα
Με σύνθημα: «Γίνετε συμμέτο-

χοι, καταθέστε τις προτάσεις 

σας, βοηθείστε μας να ανεβά-

σουμε τον Πολιτισμό μας, μέσα 

από δικές σας δράσεις και 

εκδηλώσεις», η ΚΕΔΑΜ και ο 

Δήμος ζητάει δημιουργική και 

παραγωγική συνεργασία με 

όλους τους πολίτες  για να βοη-

θήσουμε την εθνική οικονομία.

Σε συνέντευξη τύπου χτες το 

μεσημέρι ο πρόεδρος της ΚΕ-

ΔΑΜ κ. Νικόλαος Γκαβούνος 

μεταξύ άλλων ανέφερε: “Προ-

βάλλουμε το μικρό θαύμα 

στον ένα χρόνο αυτής της Δη-

μοτικής Αρχής. Ήταν ένα μικρό 

καρναβάλι και το πήραμε και το 

κάναμε γεγονός για ολόκληρη 

την Πελοπόννησο…  Καλούμε, 

λοιπόν, μαζί με την πολιτιστική 

μας κληρονομιά να στηρίξου-

με την τοπική αγορά σαν πα-

ραγωγοί και καταναλωτές” ενώ 

ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών 

κ. Δημήτρης Καμπόσος, ση-

μείωσε: «Ο Δήμος Άργους Μυ-

κηνών έχει  ξεκινήσει μια κα-

μπάνια θέλοντας να πείσει τον 

κόσμο να προτιμά τα ελληνικά 

προϊόντα, γιατί στηρίζει την 

ελληνική οικονομία και όταν η 

ελληνική οικονομία είναι υγι-

ής, τότε δεν έχουμε φαινόμενα 

ανεργίας, λουκέτων και δυσά-

ρεστων οικονομικών συνεπει-

ών. Δεν αισθάνομαι καλά όταν 

βλέπω την κοινωνία να είναι σε 

αυτό το μαρασμό και από την 

άλλη εκείνοι οι οποίοι κερδί-

ζουν από τα δικά μας χρήματα 

και μεγαλουργούν οι οικονομί-

ες οι δικές τους,  να μας κάνουν 

τη χάρη, όταν μας δανείζουν 

λεφτά! 

Εμείς θα πρέπει να κοιτάξου-

με το δικό μας συμφέρον και 

ξεκινώντας από τις δικές μας 

μικρές κοινωνίες από το χωρίο. 

Θα προτιμάμε το μπακάλικο 

και το μανάβικο του χωριού. 

Μετά θα κατέβουμε στην πόλη 

και τα χρήματα θα μένουν μέσα 

στο Δήμο μας. Δεν θα φεύγου-

με εκτός, διότι εδώ βρίσκουν 

δουλειά τα παιδιά μας. Αυτή 

είναι η συνείδηση που πρέπει 

να αποκτήσουμε, κάποτε. Και 

πολύ σωστά ο πρόεδρος της 

ΚΕΔΑΜ τόνισε πως, όχι μόνο 

να προτιμάμε ελληνικά προϊ-

όντα, αλλά και αυτά με υλικά 

από την Ελλάδα. Έτσι, λοιπόν, 

θα βοηθήσουμε την εθνική οι-

κονομία και το όφελος της πα-

τρίδας μας». 
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9
Περισσότερα από 8.5εκΕυρώ στα ταμεία του δήμου Άργους σύμφωνα με την δημοτική Αρχή

Διαύγεια στην Διαύγεια
Στις πολύ πρόσφατες και αναλυ-

τικές ανακοινώσεις του γραφείου 

του δημάρχου παραπέμπονται 

όλοι όσοι πολίτες επιθυμούν να 

ενημερωθούν για τα οικονομικά 

στοιχεία του Δήμου καθώς και 

στην οικονομική υπηρεσία οι δη-

μοτικοί σύμβουλοι αντίστοιχα.

Με αφορμή επιστολή δημοτικού 

συμβούλου, ο δήμαρχος Άργους- 

Μυκηνών  Δημήτρης Καμπόσος 

υπογράμμισε ότι ο απολογισμός 

που έδωσε στη δημοσιότητα “είναι 

πρωτοφανής στα δημοτικά χρο-

νικά. Παρουσιάσαμε για πρώτη 

φορά, τόσο αναλυτικά οικονομικά 

στοιχεία. Διαθέτουμε στα ταμεία 

μας πάνω από 8,5 εκατομμύρια 

ευρώ. Παραθέσαμε ακόμη και φω-

τοτυπία της βεβαίωσης της τράπε-

ζας για τους πλέον δύσπιστους. 

Η διαχείρισή μας είναι διάφανη. 

Είμαστε πρώτοι σε αριθμό αναρ-

τήσεων στο Διαύγεια! Είμαστε ο 

Διαυγέστερος Δήμος της Πελο-

ποννήσου. Δεχόμαστε καθημερινά 

την κριτική όλων των δημοτών. 

Επιμένουμε, όμως, σε όλους τους 

τόνους: Όλα στο φως!

Η αντιπολίτευση κάθε φορά που 

μας προκαλεί εκτίθεται!

Μας προκαλεί απορία πως φαντά-

ζει «Ακατόρθωτη»  στα μάτια της 

αντιπολίτευσης η καλή οικονομική 

κατάσταση του Δήμου μας. Απο-

ρούμε με τα παραδείγματα διαχεί-

ρισης του παρελθόντος. Έχουμε 

και εμείς μεγάλη αγωνία: είχε δώ-

σει ποτέ τέτοια στοιχεία ο πρώην 

δήμαρχος Λυρκείας;

Τώρα, έρχεται και ζητά αναλυτικά 

να δει και τους κωδικούς από τους 

οποίους προκύπτουν. 

Για άλλη μια φορά, θα απαντάμε σε 

κάθε πρόκληση ειδικά για τα οικο-

νομικά…

Σταματήστε να κρίνετε εξ ιδίων… 

Η ερώτηση τι γίνονταν τόσα λεφτά 

στο παρελθόν θα συνεχίσει να σας 

βασανίζει…

Φοβάστε τις ερωτήσεις που κάνει 

ο λαός: Τι γινόταν άραγε τα προη-

γούμενα χρόνια; Καλά θα κάνουν 

να απαντήσουν αυτοί οι ίδιοι στο 

λαό. Γιατί ο λαός είναι πολύ αγριε-

μένος”.

Είχε προηγηθεί επιστολή του δη-

μοτικού συμβούλου της μειοψη-

φίας, πρώην δημάρχου Λυρκείας 

Δ. Σκούφη ο οποίος μεταξύ άλλων 

υποστήριζε ότι: “Για την αποτελε-

σματικότερη άσκηση των καθη-

κόντων μου και προκειμένου να 

βγάλω και εγώ ως μέλος του ΔΣ 

«με νηφαλιότητα και ψυχραιμία» 

τα συμπεράσματά μου, όπως δη-

μοσίως συνέστησε προς όλους με 

την από 8-3-12 δημόσια ανακοί-

νωσή της η Δημοτική Αρχή, για να 

εξηγήσει πώς έγινε κατορθωτό, το 

κατά την άποψή της ακατόρθωτο 

«σε περίοδο κρίσης η διαχείριση 

της (σ.σ. της δημοτικής αρχής) 

απέδωσε (και όχι εμφάνισε) επί 

πλέον 5 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα;) 

στα ταμεία του Δήμου», παρακαλώ 

να με πληροφορήσετε γραπτώς 

και με κάθε δυνατή ανάλυση, λόγω 

ελλιπούς αντίστοιχης και αναλυτι-

κής πληροφόρησης στο ΔΣ και την 

ΟΕ, πως , που και σε ποια επί μέ-

ρους ποσά, κατηγορίες, μεμονω-

μένους κ.α. εσόδων-εξόδων κλπ 

αποτυπώνονται τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στους πίνακες, 

του επισυναπτόμενου στο παρόν , 

δημοσιεύματος και ειδικότερα:

στην απογραφή έναρξης του νέου 

Δήμου την 1-1-2011, την οποία και 

ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο 

στη συνεδρίασή του στις 19-1-12 

στο ψηφισθέντα κατά την συνε-

δρίασή του στις 13-1-12 προϋπο-

λογισμό του Δήμου για το οικ. έτος 

2012 ( πάσης φάσεως υποχρεώσεις 

ΠΟΕ, αποδόσεις σε τρίτους κλπ)

στα τελικά αποτελέσματα εκτέ-

λεσης του προϋπολογισμού του 

2011 τα οποία ως γνωστόν απο-

τέλεσαν τη βάση για την σύνταξη 

του προϋπολογισμού του τρέχο-

ντος έτους.

Ακόμη θεωρώ επιβεβλημένο να 

μου γνωρίσετε -με αφορμή το 

άνοιγμα με την ευκαιρία του περί 

ου ο λόγος «νοικοκυρέματος» και 

γενικότερων θεμάτων, όπως η 

συγκροτημένη διαχείριση, η δι-

αφάνεια και η διαύγεια - για ποιο 

λόγο περισσότερες από πενήντα 

(50) αποφάσεις του ΔΣ στο 2011 

δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στην 

Εφημερίδα της Υπηρεσίας του 

Δήμου(κενά στους α/α των ήδη 

δημοσιοποιηθέντων στο 2011 

αποφάσεων του ΔΣ, γεγονός ανε-

πίτρεπτο), τι ακριβώς συμβαίνει με 

τη νομιμότητα, τη δημοσιοποίηση, 

κλπ των αποφάσεων των πράξεων, 

κλπ των δ.σ. των ν.π. και επιχ/σεων 

του Δήμου, τα οργανογράμματα 

και τη διάρθρωση των διαφόρων 

υπηρεσιών, μονάδων κλπ (Δήμου, 

νπ, και επιχ/σεων του) την περι-

γραφή των αρμοδιοτήτων και των 

οργανικών θέσεων, τα ονόματα, τις 

ιδιότητες όπως και κάθε πρόσφο-

ρο στοιχείο επικοινωνίας των υπη-

ρετούντων σε αυτές με οποιαδή-

ποτε μορφή ή σχέση εργασίας και 

απασχόλησης. Πράγματα δηλ. που 

θα έπρεπε -σύμφωνα με το ισχύον 

σχετικό νομικό πλαίσιο - να έχουν 

δημοσιοποιηθεί, γνωστοποιηθεί, 

εδώ και καιρό στο διαδίκτυο”.
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 7 : Το ψωμί και  ο διακονιάρης 

Το ψωμί. 
Η κυρά Ντίνα διατηρεί εδώ και μισό αιώνα  ένα μικρό ψιλικατζίδικο οινοπαντοπωλείο ,πρα-

τήριο άρτου σε μια γειτονιά του Άργους. Το μαγαζάκι αυτό είναι 365 μέρες το χρόνο ανοι-

χτά από τις έξι το πρωί μέχρι τις δώδεκα το βράδυ. Τα βασικά προϊόντα πάνω σε ξύλινα 

ράφια δεξιά και αριστερά ενώ μπροστά από τον μεγάλο πάγκο κουτιά και σακούλες με 

διάφορα όσπρια. Η διακόσμηση του μαγαζιού ζωντανό λαογραφικό μουσείο . Σε ένα κάδρο 

πίσω από τον πάγκο φωτογραφίες , η ζωή της κυρά Ντίνας από κοριτσάκι μέχρι σήμερα. 

Δεξιά και αριστερά δύο πρόθυμες κάνουλες να κεράσουν κόκκινο ή άσπρο κρασί από τα 

βαρέλια που βρίσκονται πίσω από τον τοίχο. Ακόμα και το τηλέφωνο ένα παλιό μαύρο με 

το στρογγυλό καντράν μόνο η υποχρεωτική ταμειακή μηχανή ήταν δείγμα της σύγχρονης 

τεχνολογίας. Στις κοντινές  γειτονιές ξέρουν ότι αν θέλουν κάτι σε παράξενες ώρες  σε αυτήν 

θα το βρουν. Ο Νώντας Αθηναίος χρόνια αλλά παλιός γείτονας κατέβηκε  Σάββατο απόγευ-

μα στο Άργος. Αύριο ήταν το μνημόσυνο του πατέρα του. Αν και έλειπε χρόνια ήξερε ότι θα 

βρει τα χρειαζούμενα για να περάσει το Σαββατοκύριακο στο μαγαζάκι της κυρά Ντίνας. 

-Ε κυρά Ντίνα καλησπέρα.  ( Εκείνη την στιγμή έφευγε μια κοπέλα,  πίσω της με ένα  πα-

ράξενο βλέμμα απορίας , θλίψης αγανάκτησης η κυρά Ντίνα έκανε τον σταυρό της , σα να 

ξόρκιζε το κακό.)

-Βρε καλώς τον Νώντα μας τον Αθηναίο, πως τα πάτε εσείς οι πρωτευουσιάνοι; 

-Δύσκολα τα πράγματα κυρά Ντίνα, η φτώχεια και η ανεργία έχουν αγριέψει τον κόσμο. 

Κατά λάθος σε σκουντά κανείς στο δρόμο και αρχίζεις να ψάχνεις τα πράγματα σου μην σου 

λείπει το πορτοφόλι , το ρολόι.  Εδώ πως είναι η κατάσταση;

-Δεν πάνε καλύτερα τα πράγματα αλλά ακόμα ο κόσμος είναι στην αφασία και στην τρέλα 

του, δεν ποτίζουν τα λουλούδια για να κάνουν οικονομία να πάρουν ουίσκι!!. – Τι εννοείς; 

-Εγώ παιδάκι μου έχω περάσει πολέμους, κατοχή, εμφύλιο, χούντα , εξορίες βάσανα θα-

νάτους αλλά επιβίωσα γιατί έβαζα τα πράγματα σε μια σειρά τι ήταν το πιο αναγκαίο και 

μετά αφαιρούσα ότι περίσσευε … αυτό με έμαθε η ζωή, 

ογδόντα χρόνια τώρα. Έτσι μεγάλωσα την οικογένεια μου.

-Δεν κατάλαβα τι εννοείς; 

-Την είδες την κοπέλα που βγήκε έξω ; 

-Ναι την είδα . 

- Είναι πελάτισσα μου εδώ και δέκα χρόνια από τότε που 

μετακόμισε σε αυτή την γειτονιά, πέρα από τα άλλα που 

παίρνει κάθε μέρα της κρατάω ένα κιλό ψωμί. 

Σήμερα ξέρεις τι μου είπε; 

-Κυρά Ντίνα από σήμερα δεν θα μου κρατάς το ψωμί… 

-Γιατί παιδάκι μου; ( Την ρώτησα.)

-Αποφάσισα να κάνω οικονομία. 

-Και πως θα κάνεις οικονομία το ψωμί είναι το μεγάλο έξο-

δο; 

- Όχι αλλά μπορώ να κάνω οικονομία γιατί θα αρχίσω να 

ζυμώνω, πήγα και αγόρασα και μηχάνημα για να φτιάχνω 

ψωμί. 

- Ε κυρά Ντίνα (ο Νώντας πήρε ένα πονηρό βλέμμα, νο-

μίζοντας ότι η κυρά Ντίνα ήταν λίγο άπληστη) νομίζω ότι 

η κοπέλα παρά το νεαρό της ηλικίας της  καλά σκέφτεται 

, όπως είπες και εσύ από την ιεράρχηση των αναγκών θα 

ξεκινήσεις, οικογένεια έχει το ψωμί φτιάξει πρώτα. 

-Δεν κατάλαβες. Την είδες που έφυγε με μια σακούλα; 

-Ε ναι. 

-Ξέρεις τι μου είπε ; Ξέρεις τι αγόρασε; 

-Κυρά Ντίνα τέρμα το έτοιμο ψωμί, πιάσε μου τρία κουτιά τσιγάρα. 

-Θα κάνει οικονομία στο ψωμί αλλά το τσιγάρο δεν το κόβει ένα ευρώ το ψωμί εννέα ευρώ 

τα τσιγάρα πες μου εσύ που είναι η οικονομία; Εσύ τι θέλεις ;

-Ας ξεκινήσουμε με ένα κιλό ψωμί που δεν πήρε η κοπέλα….. και για τσιγάρα βλέπουμε!!

Ο διακονιάρης 

Φτάνοντας στο σπίτι ο Θανάσης είδε να βγαίνει ένας νεαρός και να φεύγει με ένα παπάκι, 

στο κουτί μεταφοράς στο πίσω μέρος  διάβασε «Γιώργος θελήματα με ένα ευρώ» . Μια νέα 

υπηρεσία που είχε κάνει την εμφάνιση της στην πόλη. Τα χρόνια που ήταν αυτός παιδί τα 

γειτονόπουλα έκαναν τα μικροθελήματα στους ηλικιωμένους  γείτονες από φιλότιμο τώρα 

έγινε υπηρεσία.

-Θανάση ο νοικάρης έστειλε το ενοίκιο με εκείνο το γραφείο που κάνει θελήματα. 

-Γιατί κονόμησε τόσα πολλά που δεν μπορεί να το φέρει από το σπίτι όπως κάνει κάθε φορά; 

- Όχι από ότι φαίνεται … αλλά να (η κυρά Θάλεια δίσταζε να πει στον γιο της αυτό που ήθε-

λε να πει, από τον δισταγμό της ο Θανάσης κατάλαβε ότι κάτι κακό είχε γίνει) . 

-Λέγε μάνα τι έγινε .( Η μάνα του κρατούσε σφιχτά το φάκελο λες και ήταν ο ασκός του 

Αιόλου και ο σοφός Οδυσσέας της είχε πει να μην τον ανοίξει.)

-Να παιδάκι μου έβαλε μέσα 350 ευρώ από 400 που είναι το ενοίκιο .

-Ε λάθος θα έκανε, δώσε μου την απόδειξη με τα τετρακόσια ευρώ και θα πάω από εκεί να 

του εξηγήσω. Είκοσι χρόνια το ραφείο του σε μας το έχει. 

-Όχι δεν έκανε λάθος .

-Πως δεν έκανε λάθος ρε μάνα; Αφού από 400 έδωσε 350.

-Έβαλε μέσα και ένα σημείωμα …. Λόγω της οικονομικής κρίσης ο νόμος λέει του δίνει το 

δικαίωμα να κάνει είκοσι τα εκατό έκπτωση ….

-Α ώστε μας κάνει και χάρη από 320 μας το αφήνει 350!!! ( Ο Θανάσης 

ήταν σε κατάσταση τρικυμίας εν κρανίο, με το ένα χέρι πατούσε 

θυμωμένα τα νούμερα του τηλεφώνου με το άλλο απαιτούσε το 

φάκελο που έστειλε ο ράφτης. ) Βάλε και την απόδειξη μέσα . 

-Ποίον παίρνεις τηλέφωνο; 

-Τον δικηγόρο μας να δω αν έχει δίκιο. 

-Μην τσακωθείς μαζί του παιδάκι , τόσα χρόνια τον έχουμε νοικάρη , 

μπορεί να έχει και αυτός προβλήματα….

-Να μας πάρει ένα τηλέφωνο να μας το πει όχι να μας ανακοινώνει τετελεσμένα γεγονότα. 

Σε έξαλλη κατάσταση μπήκε ο Θανάσης στο ραφείο. Ο κυρ Τάκης ο ράφτης ήταν 

απασχολημένος με την επιδιόρθωση ενός παντελονιού, αδιαφόρησε για την παρουσία του 

Θανάση και συνέχισε τις βελονιές του με την υποστήριξη μιας ασημένιας δαχτυλήθρας. 

Στοίβα ήταν για επιδιόρθωση και πολλά άλλα ρούχα. Τούτη την εποχή τσαγκαράδικα και 

ραφτάδικα είχαν μεγάλη πέραση οι επιδιορθώσεις. 

-Κυρ Τάκη τι πράγματα είναι αυτά , στέλνεις στην μάνα μου ένα χαρτί και δήθεν 

δικηγορίστικα κόλπα, πήρα τον δικηγόρο μας δεν υπάρχει κανένας νέος νόμος που να σου 

δίνει το δικαίωμα να κατεβάσεις το ενοίκιο  20 %.

-Θανάση έπεσαν οι δουλειές ( ο Θανάσης κοίταξε την στοίβα με τα ρούχα που ήταν για 

επιδιόρθωση και του γύρισε  ένα θυμωμένο βλέμμα αλλά ο ράφτης συνέχιζε αφοσιωμένος 

το ράψιμο του) δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα….

-Δεν μπορούσες να με πάρεις ένα τηλέφωνο να έρθω να το συζητήσουμε; 

-Τι να συζητήσουμε αφού σου είπα δεν βγαίνω ( ο κυρ Τάκης, σήκωσε τα μάτια του  είχε 

πάρει εκείνο το θρασύ βλέμμα του ανθρώπου που έχει πάρει τις αποφάσεις του χωρίς να 

νοιάζεται για τον άλλον) .

-Δεν κατάλαβα, κάναμε μια συμφωνία, δεν έπρεπε να την σεβαστείς; 

-Την συμφωνία την κάναμε πριν από τρία χρόνια , τα 

δεδομένα άλλαξαν, για αυτό πήρα αυτήν την πρωτοβουλία. 

-Καλά δεν μπορούσαμε να το συζητήσουμε πρώτα. 

-Ωραία μιας και ήρθες να το συζητήσουμε. Θανάση τα 

πράγματα είναι πολύ δύσκολα στην αγορά και δεν μπορώ 

να τα βγάλω πέρα , από ότι άκουσα και άλλους στην αγορά 

ζητάνε 20 με 25% κάτω. Εγώ σου προτείνω ένα πενηντάρι 

κάτω και είμαστε εντάξει. ( Ο Θανάσης ένοιωθε το 

ηφαίστειο του θυμού για την ειρωνεία του νοικάρη του να 

τον κυριεύει γύρισε την πλάτη του στον κυρ Τάκη, κοίταξε 

έξω στο δρόμο και περίμενε να περάσουν 10 αυτοκίνητα . 

Γύρισε όσο μπορούσε πιο ψύχραιμος προς τον κυρ Τάκη 

,κατάλαβε ότι δεν ήταν φρόνιμο να τον  διώξει  μετά από 

δεκαετίες συνεργασίας αλλά και πάλι δεν μπορούσε να τον 

αφήνει αυθαίρετα να κάνει περικοπές γιατί η πτωτική τάση 

θα συνεχιζόταν).

-Κυρ Τάκη ας πούμε ότι έχεις  και εσύ δίκιο , αλλά νομίζω 

ότι πρέπει να πάμε κάπου στην μέση .  (Ο κυρ Τάκης 

σήκωσε για λίγο τα μάτια του για τον δει, τα μάτια του 

απλάδες παλιάς ζυγαριάς προσπαθούσαν να υπολογίσουν 

την αντιπρόταση του Θανάση). 

-Για λέγε τι εννοείς ; 

- Να το κάνουμε 375 για ένα διάστημα και βλέπουμε ( Τα μάτια του κυρ Τάκη έχασαν την 

ζυγιστική ισορροπία το δεξί μισόκλεισε το αριστερό ανυψώθηκε και η κόρη του ματιού του 

τρύπα ηφαιστείου που έβγαζε καπνούς προμηνύοντας μεγάλη έκρηξη. Η δαχτυλήθρα είχε 

υποχωρήσει μέσα στην παλάμη του και η βελόνα είχε πάρει μια επιθετική τροχιά προς τον 

Θανάση σα να ήθελε να του ρίξει ένα στρίφωμα!) 

-Είσαι διακονιάρης ρεεεε για 25 ευρώ κάνεις έτσι; 

-Γιατί εσύ για πόσα κάνεις έτσι ; (!!!)

-Είσαι διακονιάρης ρεεε , είσαι διακονιάρης ρεεε 

Ο Θανάσης έκανε όπισθεν , τα δάχτυλα των χεριών του έδειχναν μια έντονη επιθυμία 

να τον πιάσουν τον κατακόκκινο λαιμό του ράφτη , ξαναγύρισε την πλάτη να κάνει την 

καταμέτρηση ηρεμίας με τα αυτοκίνητα, στο έβδομο το μάτι του είδε την ταμπέλα Γιώργος 

Νικολάου Δικηγόρος . Ήταν ο δικηγόρος τους. Δεν περίμενε να μετρήσει άλλα τρία . Το 

φως στο γραφείο του δικηγόρου ήταν αναμμένο. Κατευθύνθηκε προς τα εκεί…. αφήνοντας 

πίσω του τον αναψοκοκκινισμένο ράφτη με τον θυμό του…. χωρίς  ανταπάντηση. 

*Οι ιστορίες βασίστηκαν σε πραγματικά γεγονότα , δείχνουν ότι η κρίση δεν είναι πάντα το 

αίτιο της κακής αξιολόγησης των αναγκών μας και της αδυναμίας μας να βρούμε ένα τρόπο 

συνεννόησης. Ίσως αυτές οι αδυναμίες να μας οδήγησαν σε αυτή την κρίση.
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Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου
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Πάνω στις δι-

αδικασίες που 

απαιτούνται για 

την διαχείριση 

εκτάκτων ανα-

γκών και σοβα-

ρών περιστατι-

κών τοπικού ή 

περιφερειακού 

χαρακτήρα στον 

επιχειρησιακό 

και επικοινωνι-

ακό τομέα, εκ-

παιδεύονται σε 

επιτελικό επίπε-

δο αστυνομικοί, 

Λιμενικοί, Πυ-

ροσβέστες και 

ΕΚΑΒ αυτήν την 

περίοδο στην 

Πελοπόννησο. 

Επίσης ανα-

πτύσσονται οι σύγχρονοι μέθο-

δοι, τα νομικά και δικονομικά 

εργαλεία, καθώς και οι τακτικές 

και βέλτιστες πρακτικές στην 

αντιμετώπιση του Οικονομικού 

και Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σε σχετική ημερίδα που έγινε 

στην Τρίπολη ενημερώθηκαν για 

το θέμα οι Αστυνομικοί Διευθυ-

ντές των Αστυνομικών Διευθύν-

σεων των νομών, οι Διοικητές 

ή Υποδιοικητές των Τμημάτων 

των Αστυνομικών Διευθύνσεων 

των νομών της Περιφέρειας και 

στελέχη της ΓΑΔΠ, ενώ παρα-

βρέθηκαν και εκπρόσωποι του 

Λιμενικού Σώματος, της Πυρο-

σβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και 

του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βο-

ήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).

Η Ημερίδα, όπως ανακοινώθηκε,  

διοργανώθηκε με πρωτοβουλία 

της Διεύθυνσης Χειρισμού Κρίσε-

ων του Αρχηγείου της Ελληνικής 

Αστυνομίας, σε συνεργασία με 

την Γενική Αστυνομική Διεύθυν-

ση Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

στο πλαίσιο του υλοποιούμενου 

προγράμματος της Αντεγκλημα-

τικής Πολιτικής 2010-2014 του 

Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυ-

νομίας και του Υπουργείου Προ-

στασίας του Πολίτη για την βελ-

τίωση της αποδοτικότητας μέσω 

και της δια βίου ενημέρωσης και 

εκπαίδευσης των στελεχών της 

Ελληνικής Αστυνομίας. 

Όπως τόνισε στο τέλος της εκ-

δήλωσης ο Γενικός Αστυνομικός 

Διευθυντής Περιφέρειας Πε-

λοποννήσου, Ταξίαρχος Ηλίας 

Γεωργόπουλος: «Οι  Ημερίδες 

αυτές, αποσκοπούν στην προστι-

θέμενη γνώση, στην ανταλλαγή 

εμπειριών καθώς και στην εξαγω-

γή βέλτιστων πρακτικών από την 

αποτίμηση των αποτελεσμάτων 

πραγματικών περιστατικών, με 

στόχο στη βελτίωση της αντα-

πόκρισης και της αποτελεσματι-

κότητας των στελεχών, αλλά και 

στην  καλύτερη συνεργασία με 

τους άλλους εμπλεκόμενους Φο-

ρείς».

Τις θεματικές ενότητες ανέπτυ-

ξαν, κατά αντικείμενο ενημέ-

ρωσης, ο Διευθυντής της Δι-

εύθυνσης Χειρισμού Κρίσεων, 

Ταξίαρχος Στέφανος Κοζυράκης, 

ο Διευθυντής της Διεύθυνσης 

Δημόσιας Ασφάλειας, Ταξίαρχος 

Ιωσήφ Καμπανάκης, ο Διοικη-

τής της Ειδικής Κατασταλτικής 

Αντιτρομοκρατικής Μονάδας 

(Ε.Κ.Α.Μ.) Αστυνομικός Υποδιευ-

θυντής Γεώργιος Ψωμάς, καθώς 

και ο Εκπρόσωπος Τύπου της 

Ελληνικής Αστυνομίας,  Αστυνο-

μικός Υποδιευθυντής Αθανάσιος 

Κοκκαλάκης.
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Του Γιάννη 

Πανούση, 
καθηγητή 

Εγκληματολογί-

ας στο Πανεπι-

στήμιο Αθηνών

Δημοκρατία χωρίς δημοκράτες

Πολλοί αρνούνται να γίνουν 

δήμιοι των συντρόφων τους. 

Μιχ.Μοδινός, «Η σχεδία»

Γκρίζα, μελαγχολική, κολοβή, ανάπηρη η Δημοκρατία μας  μό-

νον άχρηστη δεν είναι σ’αυτές τις δύσκολες και δυσοίωνες μέ-

ρες.

Ακόμα και ως οιονεί – κοινωνικό συμβόλαιο ή ως κατευθυντή-

ρια ηθική αξιών μας ωθεί σε συμφωνίες επί των ορίων και συμ-

μόρφωση με βάση κανόνες.

Η πολυεδρικότητα των ιδεολόγων κα η ρευστότητα των πολι-

τικών, η ανοησία των ηγετών κα η αφροσύνη των οπαδών, τα 

ψευδο – πάθη ( με τα πραγματικά παθήματα ως συνέπεια) δεν 

πρέπει να συσκοτίσουν την καθαρή, νηφάλια, συνετή σκέψη και 

την ψύχραιμη απόφαση μας να εκδιώξουμε τους καταχραστές 

της Δημοκρατίας μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα των θε-

σμών μας.

Δεν πρέπει να παρασυρθούμε  ούτε  σε 

αλληλοσπαραγμό των  «αδελ-

φών»κομμάτων ούτε σε αναζήτηση εξωθε-

σμικών και αυταρχικών μοντέλων (σωτηρί-

ας !!!) διακυβέρνησης και εξόδου από την 

κρίση.

Η απογοήτευση και η διάψευση πρέπει να 

μετουσιωθούν σε δύναμη ανατροπής.

Αυτοί λειτουργούν ως  οιονεί – κατεχόμε-

νοι από το δαίμονα της πολιτικής μανιέρας 

και ως εσαεί – στιγματισμένοι λόγω πολλα-

πλών οσφυκαμψιών. Αυτούς που τάζουν ή 

διατάζουν. Αυτούς τους κομπορρήμονες, 

φιλόδοξους υψηλοαξιωματούχους που 

αντιμετωπίζουν με όρους ιδιοχρησίας τα δημόσια πράγματα 

και που έχουν τον τελευταίο καιρό «ντυθεί» υπουργοί και υπο-

δύονται τους συνετούς σωτήρες του Έθνους. Ενώ τρέχουν συ-

νεχώς πίσω από τα γεγονότα προσπαθούν να μας πείσουν ότι 

προβλέπουν το μέλλον ή ότι δημιουργούν προϋποθέσεις ανά-

καμψης. Ενώ  τρώγανε, πίνανε, διορίζανε  επί δύο χρόνια τώρα 

επικαλούνται τη συνείδησή τους, όχι για να ζητήσουν συγνώμη 

και να παραιτηθούν, αλλά για να επανεκλεγούν.

Πρέπει να τους ανακόψουμε οριστικά τον δρόμο προς την Ανόρ-

θωση την Παλινόρθωση αλλά και τους συμψηφισμούς. Πρέπει 

να διώξουμε την κοινωνική μελαγχολία και την πολιτική κόπω-

ση, να αποφύγουμε εμπλοκές σε δρόμους υπαρξιακής ματαιό-

τητας και να στρέψουμε το πραγματικό ανθρώπινο πρόσωπό 

μας στον πλαϊνό συνάνθρωπο. Αρκετά υποφέραμε (και κάνα-

με και τους άλλους να υποφέρουν) με τα σοσιαλοφιλελεύθερα 

προσωπεία. Η δική μας καθαρή σκέψη και επιλογή, η δική μας 

βούληση για  ανασυγκρότηση  του σοσιαλιστικού, δημοκρατι-

κού, αριστερού, προοδευτικού χώρου θα μετατρέψει την αβου-

λησία τους σε αμετακίνητη ήττα.

Μπορεί το ιδιωτικό (και μάλιστα το στενά ατομικό) να κατίσχυ-

σε του δημοσίου (και μάλιστα του κοινού συμφέροντος). Μπο-

ρεί το lifestyle μοντέλο του έξυπνου λαμόγιου και όχι ο αφελής 

αλτρουϊσμός του Θανάση Βέγγου να αναπαράγεται συνεχώς 

ως νεοελληνικό πρότυπο κοινωνικής συμπεριφοράς. Μπορεί 

κανείς να μην αναλαμβάνει (παρά τα μεγάλα λόγια) τις ευθύνες 

του, όμως δεν θα το βάλουμε κάτω.

Η συχνά  κομματική παράνοια  (που αναγνωρίζει αλληλεγγύη 

μόνο μεταξύ των ιδίων τάξεων και όχι επί παντός πάσχοντος ) 

δεν συμβάλλει στην ενότητα επί των Αρχών και δια των Αρχη-

γών. Για να αντιστρέψει η βάση αυτή τη χρόνια ασθένεια πρέπει 

να «γαλουχηθεί» χωρίς παρωπίδες. Δίκαιο δεν είναι ότι αρέσει 

στον καθένα (Οράτιος) και  Ελευθερία  σημαίνει ότι θα γίνουν 

πράγματα που δεν μας αρέσουν (Φ.Α.Χάγιεκ). Όσο και αν ένας 

ελεύθερος άνθρωπος δεν αισθάνεται πάντοτε  «ελεύθερος»  η 

αυθαιρεσία δεν συνιστά τη σωστή απάντηση. Η Ελευθερίαείναι 

στάση και επιλογή ζωής. Το ίδιο και η Δημοκρατία.

Αυτή η βαθιά και στέρεη πεποίθηση προηγείται κάθε πολιτικής 

θέσης ή κομματικής ψήφου. Δεν είμαι αιθεροβάμων. Δεν σκο-

πεύω, όμως, να αμφισβητήσω το δημοκρατικό ιδεώδες λόγω 

της κρίσης ή της ακρισίας των πολιτικών. Δεν θα τιμωρήσουμε 

τη Δημοκρατία αλλά τους επίορκους.

Έλεγχοι της αστυνομίας

Αστυνομικοί, Λιμενικοί, Πυροσβέστες και ΕΚΑΒ 

παρακολούθησαν ημερίδα στην Τρίπολη

Εκπαιδεύουν αστυνομικούς 

στην διαχείριση κρίσεων

Ευρεία αστυνομική επιχείρηση 

αλλά με μικρά αποτελέσματα, 

πραγματοποίησε η αστυνομία 

αργά το βράδυ της Παρασκευ-

ής στην περιφέρεια Αργολίδας, 

με την συμμετοχή αστυνομικών 

και από γειτονικές περιοχές.

Κατά την διάρκεια της επιχείρη-

σης, έγιναν έλεγχοι σε μεγάλο 

αριθμό ατόμων και οχημάτων, 

ενώ προσήχθησαν συνολικά 

είκοσι επτά άτομα και συνελή-

φθησαν οκτώ.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν 

τρία άτομα για κλοπές, άλλοι 

τρεις για καταδικαστικά έγγρα-

φα και δύο αλλοδαποί, γιατί δι-

έμεναν παράνομα στην Χώρα. 

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν σαρά-

ντα εννέα παραβάσεις του Κώ-

δικα Οδικής Κυκλοφορίας, τρεις 

παραβάσεις του Υγειονομικού 

Κανονισμού, καθώς και μία πα-

ράβαση του Γενικού Οικοδομι-

κού Κανονισμού.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρη-

σης, κατασχέθηκε μία τηλεόρα-

ση, προερχόμενη από κλοπή. 

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία 

οι δράσεις αυτές είναι στοχευ-

μένες και αποσκοπούν στην 

πρόληψη, αλλά και την κατα-

στολή της εγκληματικότητας. 
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Ελαφρά αυξημένα ήταν τα τρο-

χαία στην Πελοπόννησο τον Φε-

βρουάριο σε σύγκριση με τον 

αντίστοιχο περσινό μήνα.

Σύμφωνα με τα στατιστικά που 

ανακοίνωσε η Γενική Αστυνομι-

κή Διεύθυνση Περιφέρειας Πε-

λοποννήσου, κατά την διάρκεια 

του Φεβρουαρίου, στην εδα-

φική αρμοδιότητα των νομών 

Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθί-

ας, Λακωνίας σημειώθηκαν 29 

τροχαία ατυχήματα με παθόντες 

(νεκροί, σοβαρά και ελαφρά 

τραυματίες), έναντι 32 το 2011 

(μείωση 9 %). Ειδικότερα σημει-

ώθηκαν: 

•9 θανατηφόρα τροχαία ατυχή-

ματα, έναντι 7 τον Φεβρουάριο 

του 2011 (αύξηση   29 %)

•6 τροχαία ατυχήματα με σοβα-

ρό τραυματισμό ατόμων έναντι 

5 τον Φεβρουάριο του 2011 (αύ-

ξηση  20 %). 

•14 τροχαία ατυχήματα με ελα-

φρύ τραυματισμό ατόμου ένα-

ντι 20 τον Φεβρουάριο του 2011 

(μείωση  30 %).

Από τα τροχαία δυστυχήματα 

που συνέβησαν σε αστικές και 

αγροτικές περιοχές των νομών 

καταγράφηκαν συνολικά 44 πα-

θόντες (έναντι 51 το 2011). Ειδι-

κότερα καταγράφηκαν:

•10 νεκροί, έναντι 7 τον Φεβρου-

άριο του 2011. 

•8 σοβαρά τραυματίες, έναντι 7 
τον Φεβρουάριο του 2011. 

•26 ελαφρά τραυματίες, έναντι 
37 τον Φεβρουάριο του 2011. 

Τα κυριότερα αίτια των τροχαί-

ων ατυχημάτων – δυστυχημά-

των, όπως προέκυψε από την 

αστυνομική τροχονομική έρευ-

να, ήταν:

•Παραβίαση προτεραιότητας.
•Οδήγηση υπό την επήρεια οι-
νοπνεύματος.

•Μη τήρηση κανόνων κυκλοφο-

ρίας πεζών.

•Αντικανονικό προσπέρασμα.

Στο πλαίσιο των τροχονομικών 

δράσεων, το μήνα Φεβρουά-

ριο 2012, πραγματοποιήθηκαν 

12.281 έλεγχοι διερεύνησης μέ-

θης και διαπιστώθηκαν 219 πα-

ραβάσεις. 

Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διά-

στημα βεβαιώθηκαν, εκτός των 

άλλων και (2642) επικίνδυνες 

παραβάσεις. Ειδικότερα βεβαι-

ώθηκαν : 

•1531 για υπερβολική ταχύτητα.
•30 για μη χρήση κράνους κατά 
την οδήγηση. 

•177 για μη χρήση της ζώνης 
ασφαλείας κατά την οδήγηση. 

•121 για κίνηση στο αντίθετο 

ρεύμα. 

•35 για χρήση κινητού τηλεφώ-

νου κατά την οδήγηση. 

•2 για την παραβίαση προτεραι-
ότητας. 

•9 για παραβίαση ερυθρού ση-

ματοδότη. 

•14 για αντικανονικό προσπέρα-

σμα. 

•1 για μη χρήση παιδικών καθι-
σμάτων. 

•136 παραβάσεις Κ.Τ.Ε.Ο. 

•37 παραβάσεις για οδήγηση με 
φθαρμένα ελαστικά. 

•14 παραβάσεις για παράνομες 
διαφημιστικές πινακίδες.

•34 παραβάσεις για μη κίνηση 
στο άκρο δεξιό του οδοστρώ-

ματος.

•9 παραβάσεις για αντικανονι-
κούς ελιγμούς.

•492 παραβάσεις επαγγελματι-
κών οχημάτων.

13

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου
Παρέχει νερό πόσιμο

Παρέχει νερό ελεγχόμενο
Παρέχει νερό όλο το 24ωρο

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου
Συντηρεί τα δίκτυα ύδρευσης

Συντηρεί τα δίκτυα αποχέτευσης
Αντικαθιστά τα παλαιά δίκτυα

Επεκτείνει δίκτυα στο νέο Καλλικρατικό Δήμο
Προστατεύει το περιβάλλον με τη λειτουργία των βιολογικών 

καθαρισμών

Για να έχουμε Δ.Ε.Υ.Α. θυμόμαστε:
Πληρώνουμε πάντα έγκαιρα τον λογαριασμό ύδρευσης

Θέμα ασφάλειας των γιατρών στο νοσοκομείο Άργους 

Στη Βουλή τα επεισόδια του νοσοκομείου

Ο φετινός Φεβρουάριος ήταν χειρότερος από τον περσινό

Αυξήθηκαν τα τροχαία 

Θέμα για συζήτηση στη Βουλή 

θα γίνει το επεισόδιο με τους 

τσιγγάνους στο νοσοκομείο του 

Άργους μετά από ερώτηση που 

κατέθεσε ο Γιάννης Ανδριανός 

προς τον Υπουργό Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Α. 

Λοβέρδο.

Αναφερόμενος στα κρούσματα 

βίας που έχουν σημειωθεί κατά 

ιατρών και νοσηλευτών στο Γε-

νικό Νοσοκομείο Άργους, σημει-

ώνει ο βουλευτής: «Το ιατρικό 

και νοσηλευτικό προσωπικό 

που εργάζεται στα νοσοκομεία 

της Αργολίδας εκτός από τα 

γενικότερα προβλήματα με τις 

μειώσεις εισοδημάτων, τις οφει-

λόμενες εφημερίες και άλλα, 

έχει επιπλέον να αντιμετωπίσει 

κρούσματα βίας και ξυλοδαρ-

μού εντός του χώρου του νοσο-

κομείου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με κα-

ταγγελία στην οποία συναινούν 

ενυπογράφως πάνω από εκατό 

ιατροί, νοσηλευτές και διοικητι-

κό προσωπικό, κατά τη διάρκεια 

εφημερίας του Γ.Ν Άργους, ημε-

δαποί Ρομά, αφού απαίτησαν 

να εξεταστούν τα παιδιά τους 

κατά προτεραιότητα παρακά-

μπτοντας την τηρούμενη σειρά, 

επιτέθηκαν με ξύλα και ρόπαλα 

στον εφημερεύοντα παιδίατρο 

τραυματίζοντάς τον και στη συ-

νέχεια προέβησαν σε καταστρο-

φές ιατρικών υλικών και εξοπλι-

σμού γραφείου».

Ο κος Ανδριανός σημειώνει 

ότι το περιστατικό δεν θεωρεί-

ται μεμονωμένο καθώς έχουν 

υπάρξει και άλλα ανάλογα 

κρούσματα σωματικής, λεκτικής 

και ψυχολογικής βίας εις βάρος 

ιατρών και νοσηλευτών του Γ.Ν 

Άργους. Το ερώτημα που τίθε-

ται στον υπουργό είναι πώς θα 

διασφαλιστούν οι απαραίτητες 

συνθήκες ώστε να μπορεί το ια-

τρικό και νοσηλευτικό προσωπι-

κό του Γ.Ν.Άργους να προσφέρει 

απερίσπαστο και σε συνθήκες 

ασφάλειας τις υπηρεσίες υγείας 

στους ασθενείς». 
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Στα Γιάννενα η χορωδία Επιδαύρου

Ομιλία Τότσικα

Την Κυριακή στις 6.30 μ.μ. στην 

αίθουσα διαλέξεων του Συλλόγου 

Αργείων «ο Δαναός» θα μιλήσει 

ο Φιλόλογος Αλέξης Τότσικας, με 

θέμα: «Οι οικονομικές κρίσεις στη 

νεότερη Ελλάδα».

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Οικονομική «Υιοθεσία» ορ-

φανών παιδιών

Στην υλοποίηση του προγράμματος 

για την οικονομική στήριξη ορφα-

νών παιδιών της Ελλάδος που πραγ-

ματοποιεί το Ελληνικό Καραβάνι 

Αλληλεγγύης συνδράμει ο δήμος 

Ναυπλίου.

Το πρόγραμμα αφορά στην Οι-

κονομική «Υιοθεσία» ορφανών 

παιδιών στην Ελλάδα που ζουν με 

τον παππού ή τη γιαγιά. Με βάση 

αυτό το πρόγραμμα, για κάθε παιδί, 

η οικογένεια αυτή θα πάρει 600 

ευρώ το χρόνο και ταυτόχρονα το 

Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης 

ετοιμάζει δράσεις εξατομικευμένης 

στήριξης για όλα τα παιδιά του 

προγράμματος.

Στο δημαρχείο Ναυπλίου, σύμφωνα 

με ανακοίνωση του δημάρχου μπο-

ρούν να ενημερωθούν οι δικαιούχοι 

για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η 

μη-κυβερνητική, μη κερδοσκοπική 

ανθρωπιστική οργάνωση Ελληνικό 

Καραβάνι, εδώ και μια εικοσαετία 

βοηθάει ορφανά παιδιά θύματα 

πολεμικών αναμετρήσεων, φυσικών 

ή άλλων καταστροφών σε όλο τον 

κόσμο και στηρίζεται από τον Δήμο 

ως μια πολύ σημαντική προσπά-

θεια.

Συγκέντρωση ρουχισμού 

από την εκκλησία

Η Μητρόπολη Αργολίδος την Κυ-

ριακή, από τις 10:30 το πρωί ως τις 

1 μετά το μεσημέρι, θα πραγματο-

ποιήσει συλλογή ρουχισμού (παλτώ, 

μπουφάν, διάφορα ρούχα για παιδιά 

και ενήλικες) και κλινοσκεπασμάτων 

(κουβέρτες, παπλώματα, sleeping 

bags) στο Ναύπλιο και το Άργος.

Η συγκέντρωση θα γίνει το Ναύπλιο 

στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας, και 

για το Άργος στο κτίριο της Χριστια-

νικής Ενώσεως, στην οδό Κοφινιώ-

του 23, πλησίον του Ιερού Ναού 

Αγίας Αικατερίνης.

Η μελέτη του 

Γούναρη για τη 

Ναυπλιακή Επανάσταση
Το βιβλίο του Αναστασίου Αθ. Γούναρη “Η Ναυ-

πλιακή Επανάσταση” παρουσιάζει ο Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. 

το Σάββατο στις 7.30 μ.μ. στο Βουλευτικό. Κατά 

την εκδήλωση ο συγγραφέας θα βραβευθεί για 

την προσφορά του στην πόλη και στην ιστορία 

της από το Δήμαρχο Ναυπλιέων.

Θα μιλήσουν ο συγγραφέας Αναστάσιος Γούνα-

ρης, ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών Βασίλης Κρεμμυδάς, ο φιλόλογος Γιώρ-

γος Αναστασόπουλος, ενώ θα συντονίζει ο λογο-

τέχνης - ιστορικός Γεώργιος Ρούβαλης. 

Η μελέτη του Αναστασίου Γούναρη εκπονήθηκε 

κατά το 1960-62 όσο ο συγγραφέας υπηρετούσε 

ως φιλόλογος στο Ναύπλιο και εκδόθηκε το 1963. 

Στη συνέχεια επανεκδόθηκε επαυξημένη και βελ-

τιωμένη το 2010 με την υποστήριξη της ΔΗ.Κ.Ε.Ν. 

(Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ναυπλίου).

Στόχος του συγγραφέα υπήρξε η έρευνα και η 

προβολή των ιστορικών γεγονότων που έλαβαν 

χώρα στο Ναύπλιο κατά τη «Ναυπλιακή Επανά-

σταση», η οποία διήρκεσε από την 1η Φεβρουα-

ρίου μέχρι τις 8 Απριλίου 1862 και οδήγησε στην 

έξωση του Όθωνα, τον Οκτώβριο του 1862.

Στο βιβλίο του εξιστορεί ένα τοπικό και συγχρό-

νως πανελλήνιας σημασίας γεγονός της πολιτικής 

μας ιστορίας και ολοκληρώνει την πρώτη εμπερι-

στατωμένη και σε βάθος έρευνα της βιβλιογραφί-

ας, διασταυρώνοντας πληροφορίες και συγκρου-

όμενες απόψεις.

Στα  Ιωάννινα τραγούδησε το 

περασμένο Σαββατοκύριακο η 

Δημοτική Χορωδία Επιδαύρου, 

συμμετέχοντας στο Φεστιβάλ 

Χορωδιών.

Στο καλλιτεχνικό μέρος, η Χο-

ρωδία γοήτευσε το κοινό της 

Ιστορικής πόλης της Ηπείρου, 

αποσπώντας έντονο και θερμό 

χειροκρότημα αλλά και πολλά 

σχόλια θαυμασμού, ερμηνεύ-

οντας τραγούδια μεγάλων Ελ-

λήνων συνθετών υπό τη διεύ-

θυνση του μαέστρου  Θεοδώση 

Αντωνιάδη ενώ στο πιάνο συνό-

δεψε ο Γιάννης Καψάλης.
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Ζητούνται «γονείς»
Εδώ και 3 μέρες ασυ-

νείδητοι εγκατέλειψαν 

στην περιοχή Μυκηνών 

9 κουταβάκια. Τα 2 ήδη 

έχασαν τη ζωή τους από 

υποθερμία και ασιτία. 

Ένα στάθηκε τυχερό 

,το υιοθέτησε ο φιλό-

ζωος που τα εντόπισε. 

Χαρακτηριστικά :5 θη-

λυκά ,περίπου25-30 

ημερών, 3 χρώματος 

καφέ και 2 χρώμα-

τος μαύρο με καφέ. 

Ο γιατρός που τα εξέ-

τασε θεωρεί πως είναι 

ημίαιμα Λαμπραντόρ 

και σίγουρα χρειάζο-

νται αγάπη και τουλάχιστον μια αυλή. Επικοινωνήστε με τον “α” 

στην περίπτωση που θα θελήσετε να υιοθετήσετε κάποιο στο τηλ. 

2752022257 10.30-13.00.
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Ενδιαφέρουσα εκδήλωση του Πανεπιστημίου στο Ναύπλιο

Κινηματογράφος και Ζωγραφική, 

Εικόνα και Λόγος

Σ
ε ειδικά διαμορφωμένο 

χώρο στο ισόγειο του 

Δημαρχείου συνεχίζε-

ται πιο οργανωμένα από την 

1η Μαρτίου  η λειτουργία 

του Γραφείου Τουρισμού του 

Δήμου Ναυπλιέων, το οποίο 

στεγαζόταν μέχρι πρότινος 

δίπλα από την ΔΕΥΑΝ.

Στόχος του Γραφείου Τουρι-

σμού είναι η εξυπηρέτηση των 

επισκεπτών με την παροχή 

χρήσιμων πληροφοριών για 

τα αξιοθέατα, τα μνημεία, την 

ιστορία, τα μουσεία, τις πολιτι-

στικές εκδηλώσεις, τα ξενοδο-

χεία-ξενώνες, τις τουριστικές 

επιχειρήσεις. 

Σε συνεργασία με τους 

τουριστικούς φορείς και τους 

επαγγελματίες, το Γραφείο θα 

συμβάλλει στην προσπάθεια 

οργάνωσης και προώθησης 

του Δήμου  Ναυπλιέων ως 

τουριστικό προορισμό, αλλά 

και στην αποτελεσματικότερη 

προβολή. 

Για την επίτευξη του στόχου 

αυτού παρέχονται ενημερω-

τικά εντύπα ενώ παράλλη-

λα επαναλειτουργεί και το 

πρόγραμμα της ψηφιακής 

ξενάγησης του Δήμου.

Σε πρώτη φάση το Γραφείο 

Τουρισμού λειτουργεί  9 το 

πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και 

τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το 

βράδυ.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Τζανής Παναγιώτης του Γεωργίου και της Ελευθερίας, 

που γεννήθηκε στην Αθήνα, και κατοικεί στο Τολό και 

η Zeniskova Eva του Jiri και της Libuse, που γεννήθηκε 

στο Usti Nad Labem και κατοικεί στο Louny της Τσεχίας, 

πρόκειται να παντρευτούν στο δημαρχείο του Louny της 

Τσεχίας.

«Κινηματογράφος και Ζωγρα-

φική, Εικόνα και Λόγος» είναι 

το θέμα της εκδήλωσης που 

διοργανώνει σήμερα Πέμπτη 

το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών 

του Πανεπιστημίου Πελοπον-

νήσου στα Κεντρικά Διδακτή-

ρια, στην αίθουσα της Λήδας 

Τασοπούλου στις 18.00, με 

προσκεκλημένους τους εικα-

στικούς καλλιτέχνες Χρήστο 

Αθανασιάδη και Έφη Δολτσί-

νη. Σκοπός της εκδήλωσης εί-

ναι η παρατήρηση, η ανάλυση 

και η κατανόηση  της Εικόνας, 

στατικής ή κινούμενης, μέσω 

του Λόγου, γραπτού ή προφο-

ρικού καθώς και τα ερωτήμα-

τα που προκύπτουν από την 

επιρροή του Κινηματογράφου 

στη Ζωγραφική. Κατόπιν προ-

βολής και έκθεσης έργων των 

εικαστικών, θα ακολουθήσει 

συζήτηση την οποία θα συντο-

νίσει η Κωστούλα Καλούδη, 

Ιστορικός του κινηματογρά-

φου, Λέκτορας του Τμήματος 

Θεατρικών Σπουδών. Την επι-

στημονική επιμέλεια και διορ-

γάνωση της εκδήλωσης έχουν 

αναλάβει οι διδάσκουσες Κω-

στούλα Καλούδη και Εμμανου-

έλα Κρουκόβσκι, εικαστικός, 

μέλος ΕΕΔΙΠ του Τμήματος. 

Ο Χρήστος Αθανασιάδης, 

απόφοιτος της Ακαδημίας 

Καλών Τεχνών της Brera στο 

Μιλάνο, εκθέτει στη γκαλε-

ρί a.antonopoulou.art κι έχει 

συμμετάσχει σε πολλές ομαδι-

κές εκθέσεις στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό. Ασχολείται με 

το σινεμά ως εικαστική αφορ-

μή.  Επηρεασμένος από τον 

αστικό μύθο που ήδη είχε δημι-

ουργηθεί από το σινεμά, προ-

σπαθεί με το έργο του να κάνει 

τον συγκερασμό του καθημε-

ρινού φαινομένου της ζωής 

με την ήδη γνωστή δράση 

των κινηματογραφικών φιλμ. 

Η Έφη Δολτσίνη είναι από-

φοιτος του Buckinghamshire 

Chilterns University της Μεγά-

λης Βρετανίας και του μετα-

πτυχιακού «Ψηφιακές Μορφές 

Τέχνης» της Σχολής Καλών Τε-

χνών όπου και απασχολήθηκε 

σαν σύμβουλος επιβλέποντας 

τους φοιτητές Έχει συμμετά-

σχει σε ομαδικές εκθέσεις και 

φεστιβάλ. Είναι συγγραφέας 

ενός λογοτεχνικού βιβλίου και 

ασχολείται με τη βίντεο-τέχνη 

και τη ζωγραφική. Με το έργο 

της πειραματίζεται πάνω στις 

σχέσεις εικόνας και λόγου.
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Αποδοκίμασαν την μνημονικός πολιτική
Ημερίδα με θέμα «Πρότυπες Πε-

ριφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώ-

πη», διοργάνωσε το Σάββατο 10 

Μαρτίου, στην αίθουσα του επι-

μελητηρίου Άργους. το Κέντρο 

Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικο-

νόμησης Ενέργειας-ΚΑΠΕ. 

Στην ημερίδα, είχαν προσκληθεί 

να χαιρετίσουν ο βουλευτής Αρ-

γολίδας και υφυπουργός περι-

βάλλοντος Γιάννης Μανιάτης, ο 

δήμαρχος Ναυπλιέων Π. Αναγνω-

σταράς, ο Δήμαρχος Άργους Δ. 

Καμπόσος, ο περιφερειάρχης Πε-

λοποννήσου Π. Τατούλης καθώς 

και άλλων τοπικών φορέων. Εκ 

των πολιτικών προσώπων δεν εμ-

φανίστηκε κανείς εκτός του αντι-

δημάρχου του Δήμου Άργους κ Δ. 

Γκρίγκου προφανώς φοβούμενοι 

την αντίδραση αγανακτισμένων 

πολιτών που είχαν από νωρίς έρ-

θει έξω από το επιμελητήριο ή 

αδιαφορώντας για την ημερίδα, 

που απέτυχε παταγωδώς.. 

Το Συντονιστικό Αργολίδας 

μαζί με πολίτες εισήλθε κά-

ποια στιγμή στην αίθουσα 

και αφού διέκοψαν την εκ-

δήλωση διάβασαν κείμενο 

κατά της μνημονιακής πολι-

τικής. Στο οποίο ανέφεραν 

μεταξύ άλλων:

“Τα τελευταία δύο χρόνια ο 

ελληνικός λαός βιώνει μια 

πρωτοφανή επίθεση:

Κεκτημένα δικαιώματα ενός 

αιώνα καταργούνται, οι μι-

σθοί, οι συντάξεις, οι κοινω-

νικές παροχές, η ασφάλιση, 

οι δημοκρατικές ελευθερίες, 

αυτονόητες μέχρι σήμερα 

κατακτήσεις καταργούνται 

σε μια νύχτα. Ταυτόχρονα 

υπό τον συνεχή εκβιασμό 

της χρεοκοπίας και της εξό-

δου από το ευρώ, η συγκυ-

βέρνηση ΠΑ-

ΣΟ Κ- Ν Δ - Λ ΑΟ Σ 

με πρωθυπουργό 

τον διορισμένο 

από το ΔΝΤ και 

την ΕΕ τραπεζί-

τη Παπαδήμο 

, καταληστεύει 

μισθούς και συ-

ντάξεις προκα-

λώντας παράλλη-

λα πρωτόγνωρα 

φαινόμενα ανερ-

γίας. Φορτώνει 

έτσι την κρίση στον λαό εξυπηρε-

τώντας τα συμφέροντα των τρα-

πεζών και των μεγάλων επιχειρή-

σεων.

Την ίδια ώρα που η πλήρως απο-

νομιμοποιημένη αυτή κυβέρνηση 

επιβάλλει τη γενικευμένη εξα-

θλίωση στην τεράστια κοινωνική 

πλειοψηφία θέλει να εμφανίζεται 

ως σωτήρας της. Η ωμή καταστο-

λή όμως της λαϊκής διαμαρτυρίας 

και δυσαρέσκειας που είναι πλέον 

ένα από τα τελευταία στηρίγματά 

της αποκαλύπτει το πραγματικό 

της πρόσωπο.

Ένας από τους «σωτήρες», ο υφυ-

πουργός περιβάλλοντος και βου-

λευτής Αργολίδας Γ. Μανιάτης 

είναι προσκεκλημένος το Σάββα-

το 10/3 σε εκδήλωση στο Άργος 

για να παρουσιάσει τις ιδέες του 

σχετικά με την «ανάπτυξη» της 

περιφέρειας Πελοποννήσου. Το 

τελευταίο διάστημα με δηλώ-

σεις του απεμπολεί κυριαρχικά 

μας δικαιώματα στο Αιγαίο ενώ 

η «υπερπροσπάθειά» του για τις 

ενεργειακές έρευνες συστημα-

τικά θα οδηγήσουν στο ξεπού-

λημα ενεργειακών κοιτασμάτων, 

του δημόσιου δηλαδή πλούτου, 

στους ευρωπαίους δανειστές-το-

κογλύφους.

Ως εξέχον μέλος της κυβέρνησης 

του τραπεζίτη Παπαδήμου και 

έχοντας ψηφίσει όλα τα μέτρα και 

μνημόνια που φτωχοποιούν την 

πλειοψηφία και του πελοποννησι-

ακού λαού, ο Γ. Μανιάτης είναι από 

τους βασικούς υπευθύνους της 

πολιτικής εξαθλίωσης του λαού. 

Οι «δημοκρατικές» του δε πεποι-

θήσεις έγιναν ευρύτερα γνωστές 

στην περιοχή όταν η προσωπική 

του ασφάλεια επιτέθηκε σε αγω-

νιστή στο Ναύπλιο επειδή ο τε-

λευταίος έκανε το «λάθος» να έχει 

συμμετάσχει σε εκδηλώσεις δια-

μαρτυρίας ενάντια στο μνημόνιο.

Η παρουσία του στη τοπική εκδή-

λωση μαζί με τον περιφερειάρχη 

Τατούλη, ο οποίος ετοιμάζεται να 

μετατρέψει όλη την Πελοπόννησο 

σε ΕΟΖ (Ειδική Οικονομική Ζώνη), 

φορολογικό παράδεισο δηλαδή 

των επιχειρηματιών και εργασι-

ακό κάτεργο για τους εργαζομέ-

νους που θα δουλεύουν χωρίς 

κανένα απολύτως 

δικαίωμα αποτελεί 

πρόκληση!”

Η Ημερίδα αφορού-

σε αποκλειστικά 

τους εκπροσώπους 

των Δήμων και στό-

χευε στην ενημέρω-

ση των δημοτικών 

και περιφερειακών 

αρχών, καθώς και 

του συνόλου των 

θεσμικών φορέων 

της Περιφέρειας, 

σχετικά με τις νέες 

τεχνολογίες ΑΠΕ και 

ΕΞΕ, τη μεθοδολο-

γία και τα αποτελέ-

σματα του έργου 

ENNEREG, την πρω-

τοβουλία του Συμ-

φώνου των Δημάρ-

χων και τα οφέλη 

που προκύπτουν για 

τους τοπικούς και 

περιφερειακούς φο-

ρείς από τη συμμε-

τοχή τους σ’ αυτήν.
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«Το αποκαλούμενο  «κίνη-

μα της πατάτας» αποτελεί 

ένα κορυφαίο παράδειγ-

μα αυτοοργάνωσης των 

παραγωγών, απέναντι 

στις ασύδοτες πρακτικές 

των μεσαζόντων» υπο-

στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Αργο-

λίδας, επισημαίνοντας ότι 

εντάσσεται σε μια σειρά  

κινημάτων αντίστασης 

των πολιτών και αυτοορ-

γάνωσής τους, που αμ-

φισβητεί έμπρακτα τις 

πολιτικές εξαθλίωσης των 

εργαζομένων. Ως τέτοιο, 

η αριστερά δεν μπορεί να 

το αντιμετωπίζει με επιφυ-

λακτικότητα ή ακόμα και 

με εχθρότητα, στο βαθμό 

που το κίνημα αυτό, όπως 

και άλλα αντίστοιχα κινή-

ματα, ενεργοποιεί τους 

πολίτες, και υπενθυμίζει 

σε όλα τα πληττόμενα 

στρώματα της κοινωνίας 

ότι η έξοδος από την κρί-

ση προϋποθέτει την οργάνωσή 

τους καθώς και την κλιμάκωση 

των αγώνων για την ανατροπή 

της μνημονιακής πολιτικής.

Με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ 

τονίζει ότι «το διαχρονικό καθε-

στώς ασύδοτης κερδοσκοπίας 

των μεσαζόντων, των επιχει-

ρήσεων τροφίμων, αλυσίδων 

Super Market και των καρτέλ, 

επιβαρύνει προκλητικά τα εισο-

δήματα των εργαζομένων εδώ 

και πολλά χρόνια.  Παράλληλα, 

η διάλυση των αγροτικών συνε-

ταιρισμών από τις κυβερνήσεις 

ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, στέρησε άλλο 

ένα εργαλείο για τη διάθεση  

φτηνών αγροτικών προϊόντων 

για τους καταναλωτές. Η μνημο-

νιακή πολιτική της ανεργίας και 

της φτώχειας, που σφαγιάζει τα 

εισοδήματα των εργαζομένων, 

συνοδεύεται από την κερδο-

σκοπία των μεγαλοεπιχειρη-

ματιών του αγροδιατροφικού 

τομέα, με τιμές έως και δεκα-

πλάσιες από τις τιμές παραγω-

γού».

Ακόμα επισημαίνει: «Η εξασφά-

λιση της επιβίωσης παραγωγών 

και καταναλωτών απαιτεί συνο-

λική ανατροπή των εφαρμοζό-

μενων πολιτικών. Το αγροτικό 

και το γεωτεχνικό κίνημα, οι 

μικρομεσαίοι επαγγελματίες  

του πρωτογενή τομέα και της 

μεταποίησης πρέπει  να δυνα-

μώσουν τους αγώνες τους, να 

ενωθούν με τα κινήματα των 

εργαζομένων και των πολιτών 

σε ένα  πλατύ ποτάμι λαϊκής 

αντίστασης και ανατροπής της 

κυβέρνησης και της πολιτικής 

της και των συμμάχων της στην 

Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Για να πάψει η τροφή να είναι 

εμπόρευμα στα χέρια των κερ-

δοσκόπων, για μια αγροτική 

παραγωγή με νέα οικολογικά, 

κοινωνικά και αναπτυξιακά 

πρότυπα».

Αναδιάρθρωση 

Αμπελουργι-

κών εκτάσεων
Κατά την αμπελοοινική περίο-

δο 2012/2013 θα υλοποιηθεί 

το πρόγραμμα «Αναδιάρθρω-

σης και μετατροπής οινοποιή-

σιμων ποικιλιών αμπέλου».

Οι ενδιαφερόμενοι παραγω-

γοί προκειμένου να ενταχθούν 

στο πρόγραμμα θα υποβάλουν 

με βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής μέχρι την 15η Μα-

ΐου 2012 στη Δ/νση Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

της Περιφερειακής Ενότητας 

Αργολίδας στο Ναύπλιο Αίτη-

ση – Υπεύθυνη Δήλωση για 

ένταξη  στο πρόγραμμα συ-

νοδευόμενη με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά που ορίζουν οι 

παραπάνω Κ.Υ.Α και Υ.Α.

Πλημμελώς συμπληρωμένες 

Αιτήσεις - Δηλώσεις ή η έλλει-

ψη απαιτούμενων δικαιολογη-

τικών,  απορρίπτονται κατά τον 

Διοικητικό έλεγχο.

Βάσει της κατά σειρά προτε-

ραιότητας που θα καταταγούν 

όσοι έχουν τις προϋποθέσεις 

καθώς και από τις πιστώσεις 

που θα διατεθούν, θα εξαρτη-

θεί ποιοι θα ενταχθούν τελικά 

στο πρόγραμμα.

Επισημαίνουμε ότι από αυτή 

την περίοδο υπάρχει η δυ-

νατότητα να καταβληθεί η 

ενίσχυση δίχως τη σύσταση 

εγγυητικής επιστολής αν ο 

παραγωγός πραγματοποιήσει 

όλα τα μέτρα έως τη 10η Ιου-

νίου, προσκομίζοντας πιστο-

ποιητικό εξέτασης εδάφους 

για προσδιορισμό πιθανής 

ύπαρξης μεταδοτικών νημα-

τωδών από επίσημα αναγνω-

ρισμένα εργαστήρια μέχρι τη 

10η Απριλίου.

Σε αντίθετη περίπτωση για 

όσα μέτρα θα ολοκληρωθούν 

μετά τη 10η Ιουνίου υποχρε-

ώνονται να συστήσουν Εγγυ-

ητική Επιστολή για το 120% 

της ενίσχυσης. Εδώ διευκρινί-

ζουμε ότι το πρώτο μέτρο της 

εκρίζωσης πραγματοποιείται 

με την έγκριση του παραγω-

γού για συμμετοχή στο πρό-

γραμμα από 16 Οκτωβρίου 

έως και 31 Ιανουαρίου.

17
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Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει το «κίνημα της πατάτας»
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Μέρος 1ο

Από τα πιο βασικά πράγματα 

τη στιγμή που κάποιος πρό-

κειται να αγοράσει καινούριο 

ποδήλατο είναι να αγοράσει το 

κατάλληλο. Εκτός από τους αρ-

κετούς διαφορετικούς τύπους 

που μπορεί να κυκλοφορούν 

στην αγορά οι σωστές μετρή-

σεις σε οποιοδήποτε από αυτά 

μπορούν να αλλάξουν την δυ-

σάρεστη εικόνα που αφήνει ένα 

λάθος ποδήλατο σε κάποιον 

ποδηλάτη. Αρχικά αυτή η νέα 

θέση μπορεί να δείχνει άβολη, 

με τα πόδια να αγγίζουν ελάχι-

στα το έδαφος και τον κορμό 

σε πλήρη έκταση, ωστόσο έχει 

αποδειχθεί ότι συμβάλει σημα-

ντικά στην αύξηση της απόδο-

σης αλλά και στην πολύ σημα-

ντική αποφυγή τραυματισμών 

ή πόνων. 

Με τον τρόπο που αναγράφεται 

παρακάτω ο ποδηλάτης μπο-

ρεί να ασκείται πολύ πιο άνετα 

και πολύ πιο αποδοτικά, εκμε-

ταλλευόμενος πολύ καλύτερα 

τη δύναμη όλου του σώματος. 

Παίρνοντας στοιχεία που έχουν 

γραφτεί στην ποδηλατική βι-

βλιογραφία από προπονη-

τές ή παλιούς αθλητές (Eddie 

Borysewicz, Greg Lemond, Davis 

Phinney, Connie Carpenter) πα-

ραθέτουμε τα κυριότερα και πιο 

πρακτικά. Ολόκληρη η επίδρα-

ση της αθλητικής βιομηχανικής 

πάνω στην ποδηλατική κίνηση 

είναι για την αποδεδειγμένη αύ-

ξηση της απόδοσης, καθώς και 

την αποφυγή τραυματισμών. 

Οι μετρήσεις αφορούν ποδή-

λατα δρόμου κλασσικής γεω-

μετρίας (με οριζόντιο τον πάνω 

σωλήνα), αλλά υπάρχουν και 

σημειώσεις που αφορούν τα πο-

δήλατα ορεινής ποδηλασίας και 

τα ποδήλατα τύπου σλόπινγκ. 

Παρακάτω αναγράφονται ένα 

- ένα τα βήματα για την σωστή 

θέση του αθλητή πάνω στο πο-

δήλατο. 

Βήμα 1ο. Μέτρηση καβάλου 

Η συγκεκριμένη μέτρηση δεν 

γίνεται πάνω στο ποδήλατο, 

όμως θεωρείται απαραίτητη για 

κάποιες άλλες μετρήσεις. Χρει-

άζεται λοιπόν να μετρηθεί το 

μήκος των ποδιών του (χωρίς 

παπούτσια) μέχρι τον καβάλο. 

Αυτή η απόσταση είναι πολύ 

σημαντική για να πολλαπλασι-

αστεί με κάποιους συντελεστές 

για να μας δώσει το σωστό μέ-

γεθος ποδηλάτου και το σωστό 

ύψος σέλλας, όπου ξεκινούν και 

οι μετρήσεις όπως αναγράφεται 

παρακάτω. Για να βρει κανείς το 

μήκος του καβάλου του πρέπει 

να σταθεί με την πλάτη στον 

τοίχο χωρίς να φορά παπούτσια 

σε σκληρό έδαφος, κοιτώντας 

ευθεία μπροστά. Βάζει ένα βι-

βλίο ή ένα κομμάτι ξύλου στον 

καβάλο του (ακριβώς όπως η πί-

εση που ασκείται από τη σέλλα), 

κοντράροντας το αντικείμενο 

στο τοίχο. Το σημείο που δείχνει 

στον τοίχο η πάνω επιφάνεια του 

αντικειμένου το μετράμε σε εκα-

τοστά. Κάνοντας το ίδιο πράγμα 

δύο και τρεις φορές παίρνουμε 

τη μέση τιμή που μας δείχνει το 

ύψος του καβάλου του ενδιαφε-

ρόμενου. 

Βήμα 2ο. Μέγεθος ποδηλάτου 

Όταν εννοούμε μέγεθος ποδη-

λάτου εννοούμε το ύψος του κά-

θετου σωλήνα (είναι ο σωλήνας 

που συνδέει τη μεσαία τριβή με 

το παλουκόσελλο, γνωστός και 

ως seat tube). Οι σκελετοί ποδη-

λάτου μετριούνται με έναν από 

αυτούς τους δύο τρόπους: 1) 

από το κέντρο της μεσαίας τρι-

βής μέχρι την κορυφή του κάθε-

του σωλήνα κοντά στη σέλλα ( 

centre to top  ή C-T) και 2) από 

το κέντρο της μεσαίας τριβής 

μέχρι το σημείο που το κέντρο 

του οριζόντιου σωλήνα τέμνει 

τον κάθετο (centre to centre ή 

C-C). Αυτό σημαίνει ότι όταν η 

απόσταση στο C-T είναι π.χ. 56 

εκατοστά η απόσταση C-C θα εί-

ναι περίπου 53,3 - 54 εκατοστά 

(1-1,5 εκατοστά μικρότερη). Αυ-

τές τις δύο ορολογίες στα ελλη-

νικά μπορεί να τις προφέρουμε 

και ως μέση - πάνω (C-T) ή μέση 

- μέση (C-C). 

Για να αποφασίσει κάποιος ποιο 

είναι το σωστό μήκος ποδηλά-

του πρέπει να πολλαπλασιάσει 

το μήκος του καβάλου του επί 

0.67. Για παράδειγμα αν κάποιος 

έχει καβάλο 85 εκατοστά τότε: 

85 x 0.67 = 57 εκατοστά (C-T). Το 

μήκος του κάθετου σωλήνα (C-

T) πρέπει να είναι 57 εκατοστά. 

Ο 3 φορές νικητής του γύ-

ρου Γαλλίας, Αμερικανός Greg 

Lemond στο βιβλίο του αναγρά-

φει ότι υπολογίζεις την απόστα-

ση από C-C και την πολλαπλα-

σιάζεις επί 0.65, όπου σε οδηγεί 

περίπου στο ίδιο αποτέλεσμα. 

Επίσης οι πολύ ψηλοί ποδηλά-

τες μπορεί να αισθάνονται άβο-

λα, σύμφωνα με αυτούς τους 

τύπους. Σε τέτοιες περιπτώσεις 

μπορεί να αγοράσει ποδήλα-

το που θα είναι 25-28 πόντους 

μικρότερο από το μήκος του 

καβάλου του, ρισκάροντας σε 

σχέση με την γεωμετρία (όπως 

θα δείτε παρακάτω). 

Για τα ποδήλατα ορεινής ποδη-

λασίας ή τα ποδήλατα τύπου 

slopping ο σκελετός μπορεί να 

είναι περίπου 10-12 πόντους 

πιο μικρός από τα ποδήλατα 

κλασσικής γεωμετρίας δρόμου. 

Παραδείγματος χάρη για έναν 

ποδηλάτη που χρειάζεται ποδή-

λατο δρόμου 55 εκατοστά, θα 

χρειάζεται ποδήλατο ορεινής 

ποδηλασίας 43-45 πόντους. Και 

επειδή οι μετρήσεις εκεί είναι σε 

ίντσες θα χρειάζεται ποδήλατο 

17-18 ιντσών. 

Σε πολλές περιπτώσεις τα ποδή-

λατα ορεινής ποδηλασίας είναι 

προτιμότερο να αγοράζονται 

με βάση τον οριζόντιο σωλήνα 

(top tube) και αυτό γιατί έχει 

ελάχιστη επίπτωση στις γωνίες 

του ποδιού η χρησιμότητα ενός 

σκελετού 17 ή 19 ιντσών. Σε ένα 

τέτοιο παράδειγμα όμως η δια-

φορά των οριζόντιων σωλήνων 

μπορεί να φτάσει τη μία ίντσα, 

με αποτέλεσμα να χρειάζονται 

σημαντικές αλλαγές σε άλλα 

εξαρτήματα του ποδηλάτου 

(π.χ. λαιμός τιμονιού) και εκεί 

συνιστάται προσοχή. Οι μετρή-

σεις ωστόσο μπορούν να διορ-

θωθούν με παραμέτρους που 

εξηγούνται παρακάτω. 

Βήμα 3ο. Ύψος σέλλας 

Είναι η πιο σημαντική μέτρηση 

για την ευχαρίστηση ακόμα και 

της πιο απλής βόλτας. Υπάρχουν 

δύο τρόποι μετρήσεων, ο μαθη-

ματικός και ο πρακτικός. 

Στο πρώτο τρόπο μετρώντας 

το μήκος 

του κα-

βάλου το 

πολλαπλα-

σιάζεις με 

το 0.883. 

Π α ρ α -

δείγματος 

χάρη αν ο 

κ α β ά λ ο ς 

ενός αθλη-

τή είναι 85 

εκατοστά 

τότε: 85 

x 0.883 = 

75 εκα-

τοστά. Το 

μήκος από 

το κέντρο 

της μεσαί-

ας τριβής 

μέχρι την 

επιφάνεια 

της σέλλας 

θα είναι 75 

εκατοστά 

(και με 

βάση το 

π α ρ α π ά -

νω παρά-

δειγμα θα 

χρειάζεται 

ποδήλατο 

57 εκατο-

στών (C-T). 

Ο δεύτερος τρόπος μπορεί να 

ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγμή 

και είναι πολύ πιο πρακτικός. 

Ο ποδηλάτης καθισμένος στη 

σέλλα σαν να ποδηλατεί ακου-

μπά τη φτέρνα στο πετάλι όταν 

αυτό είναι στο κατώτερο σημείο 

(φορώντας παπούτσια). Όταν 

η φτέρνα ακουμπά ίσα - ίσα το 

πετάλι σημαίνει ότι τo ύψος της 

σέλλας είναι σωστό. Πρέπει να 

υπάρχει μεγάλη ακρίβεια στις 

μετρήσεις αφού είναι πολύ ση-

μαντική μία διαφορά ακόμα 

και 3-5 χιλιοστών. Επειδή η πο-

δηλατική κίνηση γίνεται με το 

μπροστά μέρος της πατούσας 

επιτυγχάνεται η μικρή γωνία στο 

γόνατο (5 μοιρών) όταν το πετά-

λι είναι στο κατώτερο σημείο. 

Ο Greg Lemond συνιστά να χα-

μηλώνει περίπου 3 χιλιοστά η 

σέλλα όταν χρησιμοποιούνται 

αυτόματα πεντάλ, αν και αυτό 

εξαρτάται και από τον τύπο των 

αυτόματων πεντάλ που πλέον 

είναι αρκετοί. Επίσης μικρές 

τροποποιήσεις υπάρχουν και σε 

σχέση με το στιλ που ποδηλατεί 

ο κάθε αθλητής. Το βέβαιο εί-

ναι ότι όταν κάνεις αλλαγές στο 

ύψος της σέλλας, αυτές πρέπει 

να γίνονται αργά και σταδιακά 

αλλά και με πολύ ακρίβεια. 

Συνεχίζεται
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Του Άγγελου Τρά-

κα, Λογοθεραπευ-

τής, Επιστημονι-

κός Συνεργάτης 

Κέντρου Έρευνας 

και Εφαρμογής 

Σύγχρονων Προ-

γραμμάτων Ειδι-

κών Θεραπειών

Ξέρουμε πως η ακοή πρωταγω-

νιστεί στην ανάπτυξη της ομιλί-

ας. Ένας κόσμος χωρίς ηχητική 

αντίληψη ως γνωστόν αφαιρεί 

τις δυνατότητες της ομιλίας, τις 

πιο πλούσιας επικοινωνίας του 

ανθρώπου, καθώς και την αυτοα-

ντίληψη του ίδιου του του εαυτού.

Η βλάβη της ακοής επιδρά αρνη-

τικά στην απόκτηση του λόγου 

καθώς σε βρεφική ηλικία σταματά 

το ψέλλισμα μετά τον έκτο μήνα, 

αυτή την αυθόρμητη ηχητική 

πράξη στο μωρό, λόγω της έλλει-

ψης του αυτοερεθισμού, από τη 

μη  αντίληψη του ήχου. 

Σαν συνέπεια όλων αυτών προκα-

λείται πτώχευση της αισθητηρια-

κής υποδομής η οποία μεγαλώνει 

από την αδυναμία του βρέφους 

να ακούσει τη φωνή της μητέρας.

Ταυτόχρονα προκαλείται πτώχευ-

ση της συναισθηματικής ανάπτυ-

ξης που είναι πολύ σημαντική. 

Αργότερα προκαλεί διαταραχές 

της φωνής, του λόγου, ρυθμού, 

λόγω της αδυναμίας του να 

ελέγξει τις δικές του φωνητικές 

εκπομπές.

Επίσης διαταράσσει την εσωτερι-

κή δόμηση του ατόμου καθώς και 

την δυνατότητα της μεταδοτικό-

τητας. 

Εκτός από την επίδραση της βα-

ρηκοϊας στην ομιλία υπάρχουν και 

ιδιαιτερότητες στον γραπτό λόγο. 

Αυτό οφείλεται στη απουσία του 

προφορικού λόγου, στις δυσκο-

λίες αυτοποίησης της οπτικής 

εικόνας των γραμμάτων με τη 

φωνητική αναπαράσταση, στην 

ανεπαρκή γνώση των ποικίλων 

εννοιών της λέξης, στην αδυναμία 

να οργανώσει τις εκφράσεις. 

Τα παραπάνω αποτελούν πρό-

σκαιρες καταστάσεις στη διερ-

γασία απόκτησης του λόγου, οι 

οποίες είναι αξιολογήσιμες, διότι 

αποδεικνύουν , ότι ο λόγος μένει 

για αρκετό χρονικό διάστημα 

για αυτά τα παιδιά μια ιδιαίτερα 

δύσκολη προσπάθεια που η διδα-

σκαλία αφού μειώνει αργά-αργά. 

Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι το 

βαρήκοο παιδί θα έχει δυσκολίες 

απόκτησης της ομιλίας.

Της Δήμητρας Τού-

ντα, Διαιτολόγος, 

Διατροφολόγος

Σημαντικά σημεία

Πολλά προϊόντα που 

διαφημίζονται ως 

ενεργειακά ποτά πε-

ριέχουν υψηλές συ-

γκεντρώσεις υδαταν-

θράκων και κάποια 

ποσότητα καφεΐνης.

Ορισμένα ενεργειακά ποτά περιέχουν βό-

τανα, αμινοξέα, πρωτεΐνες και άλλες ουσίες, 

συνήθως σε μικρές ποσότητες που είναι απί-

θανο να έχουν οποιαδήποτε επίδραση στην 

αθλητική απόδοση.

Το περιεχόμενο ορισμένων από τα προϊόντα 

αυτά, πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα την 

ανεπαρκή απορρόφηση υγρών και θρεπτι-

κών συστατικών από το έντερο, με πιθανή 

την εμφάνιση γαστρεντερικών διαταραχών.

Μερικά ενεργειακά ποτά διατίθενται σε αρ-

κετά υψηλές τιμές, ενώ εξαιτίας της σύστα-

σής τους δεν είναι κατάλληλα για αθλητές.

Οι αθλητές πρέπει να ενημερώνονται για τα 

προϊόντα αυτά και να οδηγούνται στην κα-

τανάλωση υγρών και ποτών από τα οποία να 

μη διατρέχουν κανέναν απολύτως κίνδυνο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι αθλητές που προπονούνται σκληρά και 

συχνά, πολλές φορές παραπονούνται ότι 

«χάθηκε η δύναμή τους» και νιώθουν κό-

πωση. Επειδή τους τονίζεται συχνά να κα-

ταναλώνουν επαρκή ποσότητα υγρών και 

να παίρνουν «καύσιμα» για να μειώσουν το 

αίσθημα κόπωσης, να μεγιστοποιήσουν την 

απόδοσή τους και να ελαχιστοποιήσουν το 

χρόνο ανάνηψης, η ιδέα ενός «ενεργειακού» 

ποτού – υγρά και ενέργεια μαζί σε μία συ-

σκευασία – είναι ιδιαίτερα ελκυστική. Ωστό-

σο, πέρα από ένα καλό επίπεδο υδάτωσης 

και επαρκή πρόσληψη ενέργειας μέσω της 

τροφής, ένας αθλητής χρειάζεται επαρκή 

ανάπαυση, τακτικά γεύματα και σνακ και τη 

βέλτιστη πρόσληψη υδατανθράκων που θα 

τον βοηθήσουν να νιώθει γεμάτος ενέργεια. 

Αν εξαιρέσουμε το νερό, τα περισσότερα 

προϊόντα που κυκλοφορούν ως ενεργειακά 

ποτά περιέχουν υδατάνθρακες και καφεΐνη 

ως κύρια συστατικά – τους υδατάνθρακες για 

παροχή ενέργειας και την καφεΐνη για τη διέ-

γερση του κεντρικού νευρικού συστήματος. 

Επίσης, μπορεί να περιέχουν διάφορα άλλα 

συστατικά. Οι αθλητές πρέπει να γνωρίζουν 

ότι τα ενεργειακά ποτά δεν αποτελούν το κα-

λύτερο υποκατάστατο υγρών και καυσίμων 

και μπορεί στην ουσία να μην προσφέρουν 

κανένα από τα οφέλη που ισχυρίζονται. Επι-

πλέον οι αθλητές πρέπει να ενημερώνονται 

για τα προϊόντα αυτά.

Γιατί αυτά τα «ενεργειακά» προϊόντα είναι 

τόσο ελκυστικά στους αθλητές; Για ορισμέ-

νους αθλητές που πρέπει να τα συνδυάσουν 

με το άθλημά τους, την καριέρα τους, το σχο-

λείο τους και την προσωπική τους ζωή, το να 

βρουν χρόνο για τη βέλτιστη πρόσληψη τρο-

φής και ποτού δεν αποτελεί μέρος της καθη-

μερινότητάς τους. Για τους αθλητές αυτούς, 

η γρήγορη κατανάλωση ενός ενεργειακού 

ποτού συχνά θεωρείται ένας γρήγορος τρό-

πος να αναλώσουν επιπλέον ενέργεια για να 

αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της μέρας. 

Όταν έρχεται η ώρα της επιλογής κάποιου 

βρώσιμου ή πόσιμου προϊόντος, οι αθλητές 

πρέπει να είναι διστακτικοί καταναλωτές και 

να θέτουν ορισμένες ερωτήσεις πριν από 

οποιαδήποτε αγορά.

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες οδηγίες:

Είναι απαραίτητο ο αθλητής να διαβάζει τι 

λένε οι ετικέτες!

Ο αθλητής που καταναλώνει φάρμακα πρέ-

πει να αποφεύγει οποιαδήποτε προϊόντα πε-

ριέχουν βότανα.

Εάν δεν αναγράφεται η σύσταση του προϊό-

ντος σε μάκρο- και μίκρο-θρεπτικά συστατι-

κά ο αθλητής δεν θα πρέπει να αγοράζει το 

προϊόν.

Ο αθλητής πρέπει να γνωρίζει εάν τα συ-

στατικά κάποιου προϊόντος είναι νόμιμα και 

ασφαλή.

Ο αθλητής πρέπει να εξετάζει τον πίνακα των 

διατροφικών στοιχείων για τη συνολική περι-

εκτικότητα του προϊόντος σε υδατάνθρακες 

και θερμίδες.

Να αποφεύγει την αγορά προϊόντων των 

οποίων οι ισχυρισμοί είναι ανυπόστατοι, ανε-

παρκείς ή αβάσιμοι!

Αν το προϊόν εμφανίζεται να παρέχει υπερ-

βολικά πλεονεκτήματα, το πιθανότερο είναι 

πως δεν ισχύουν!

Ενεργειακά ποτά: βοηθούν, βλάπτουν 

ή απλά δεν χρειάζονται;
Βαρηκοΐα και ομιλία
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Δραματική μείωση παρου-

σιάζει φέτος η κρουαζιέρα 

στο Ναύπλιο, σύμφωνα με τα 

μέχρι στιγμής στοιχεία που δι-

αθέτει το Λιμεναρχείο Ναυπλί-

ου. Όπως δήλωσε στον «α» ο 

Λιμενάρχης κος Σπύρος Μαρί-

νος 49 κρουαζιερόπλοια έχουν 

δηλώσει ότι θα καταπλεύσουν 

στο Ναύπλιο, έναντι 75 κρου-

αζιερόπλοιων πέρσι. Εκτιμάται 

ότι ο αριθμός αυτός μπορεί να 

αυξηθεί κατά 15 – 20 ακόμα. 

Η πτώση αναμένεται να έχει 

σοβαρές επιπτώσεις στους 

επαγγελματίες της πόλης που 

δουλεύουν με τους τουρίστες, 

αφού αντίστοιχα θα είναι μει-

ωμένος ο αριθμός των επισκε-

πτών του Ναυπλίου.  Εκτιμάται 

ότι ο μέσος όρος των επιβατών 

κάθε κρουαζιερόπλοιου είναι 

600 – 700 άτομα, πράγμα που 

σημαίνει ότι θα έχουμε 18.000 

λιγότερους τουρίστες στο Ναύ-

πλιο !!! Ιδιαίτερα μέσα στην πε-

ρίοδο οικονομικής κρίσης που 

διανύουμε η μείωση αυτή είναι 

κρίσιμη ακόμα και για την βιω-

σιμότητα κάποιων καταστημά-

των.

Τα προβλήματα βέβαια με την 

κρουαζιέρα στο Ναύπλιο, δεν 

σταματούν εδώ. Πέραν της βα-

σικής αιτίας της έλλειψης χάριν 

στην οποία μειώνεται η κρουα-

ζιέρα, μια σειρά τοπικών καθα-

ρά προβλημάτων δημιουργούν 

εμπόδια.

Πρώτο και βασικό πρόβλημα 

που παραμένει άλυτο δεκαετί-

ες τώρα, είναι η εκβάθυνση του 

λιμένος. Τα κρουαζιερόπλοια 

παραμένουν αρόδο, όπως σε 

υποανάπτυκτες χώρες και οι 

τουρίστες κυκλοφορούν ελάχι-

στα στην πόλη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που 

έδωσε ο κος Μαρίνος στον «α» 

τα κρουαζιερόπλοια αυτή την 

στιγμή παραμένουν στο Ναύ-

πλιο, μόνο 6 – 8 ώρες κατά μέ-

σον όρο. Αν μάλιστα υπολογίσει 

κανείς την ώρα που χρειάζονται 

οι τουρίστες για να βγουν στην 

πόλη με τις λάντζες, μπορεί να 

καταλάβει πολύ καλά πόσο 

ελεύθερο χρόνο έχουν στην δι-

άθεσή τους.

Αντίθετα, αν τα κρουαζιερό-

πλοια έδεναν μέσα στο λιμάνι 

τότε θα αυξανόταν και ο χρόνος 

παραμονής τους σε 14 τουλάχι-

στον ώρες για διαφόρους λό-

γους, όπως οι παροχές που θα 

είχαν, η ασφάλεια του πλοίου 

στο λιμάνι, και η μη καταβολή 

τέλους επιβατών.

Για να αντιληφθεί κανείς τι χά-

νει το Ναύπλιο από την έλλειψη 

υποδομών μπορεί να κάνει μια 

σύγκριση με το λιμάνι της Κυλ-

λήνης που καταπλέουν τουλά-

χιστον 400 κρουαζιερόπλοια!!!

Κάποιες ελπίδες για χρηματο-

δότηση της εκβάθυνσης υπάρ-

χουν με την ανακοίνωση χρη-

ματοδότησης. Όμως η κρίσιμη 

φετινή χρονιά θα αποτελεί μέ-

χρι να υλοποιηθεί το έργο, πα-

ρελθόν.

Η έλλειψη υποδομών στο λιμάνι 

καταστρέφει την κρουαζιέρα

18.000 λιγότεροι τουρίστες

Ερώτηση για τις προθέσεις της κυβέρνησης από τον Ανδριανό

Θα μπει στο ΕΣΠΑ το μυθολογικό Πάρκο; 
Με δεδομένες αφενός την ανάγκη για άμεση ανάληψη 

αναπτυξιακών δράσεων, και αφετέρου την έγκριση 

από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο της μελέτης 

για τη δημιουργία σύγχρονου θεματικού μυθολογικού 

πάρκου βασισμένου στους άθλους του Ηρακλή στη 

Λέρνα, έρχεται και πάλι στην επιφάνεια το αίτημα του 

Δήμου Άργους - Μυκηνών προς το Υπουργείο Πολιτι-

σμού και Τουρισμού για την κατασκευή του πάρκου 

αυτού.

Μάλιστα το θέμα φέρνει στην επιφάνεια και πάλι ο βου-

λευτής Γιάννης Ανδριανός, με ερώτησή του προς τους 

Υπουργούς Πολιτισμού και Τουρισμού Π. Γερουλάνο 

και Εσωτερικών Α. Γιαννίτση διερευνώντας τις προθέ-

σεις της Κυβέρνησης ως προς την  ένταξη του στα έργα 

πολιτισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου που θα 

υλοποιηθούν μέσω ΕΣΠΑ.

Το εν λόγω πάρκο προβλέπεται να έχει μεγάλη επισκε-

ψιμότητα και ταυτόχρονα να ενισχύσει την επισκεψι-

μότητα του παρακείμενου αρχαιολογικού χώρου της 

Λέρνας και ευρύτερα των σημαντικών αρχαιολογικών 

χώρων της Αργολίδας, με  αποτέλεσμα την  τόνωση της 

τοπικής οικονομίας.

Επισημαίνεται ότι στις ανακοινώσεις για τις εντάξεις 

στο ΕΣΠΑ των έργων πολιτισμού της Περιφέρειας Πε-

λοποννήσου δεν αναφέρεται κανένα νέο έργο στον 

ιστορικό Δήμο Άργους – Μυκηνών.
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Μεσαία Τάξη: 

Ο θάνατος του εμποράκου 
Του Θεόδωρου Κουτρούκη, επί-

κουρος καθηγητής στο Πανεπιστή-

μιο Αιγαίου 

Καθώς η ύφεση συνεχίζει να επι-

σκιάζει την ελληνική οικονομία 

βιώνουμε τη σταδιακή κοινωνική 

αποδιάρθρωση ή/και τον αφανι-

σμό του μεγαλύτερου τμήματος 

της μεσαίας τάξης.   

Οι συνέπειες από αυτή την εξέλιξη 

αναμένεται να είναι δραματικές.

Η Μεσαία Τάξη (ΜΤ) θα μπορούσε 

να περιγράφει ως ή το σύνολο των οικονομικά ανεξάρτητων 

πολιτών που δε διαθέτουν αξιοσημείωτο μερίδιο κοινωνικής 

επιρροής / εξουσίας και σ’ αυτή συνήθως περιλαμβάνονται 

ελεύθεροι επαγγελματίες, εισοδηματίες, μάνατζερ μεγάλων 

επιχειρήσεων, ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι.

Η ΜΤ διαθέτει ορισμένα κρίσιμα χαρακτηριστικά που την κατα-

τάσσουν στο ρόλο μιας τάξης-κλειδί στο οικονομικό και πολιτι-

κό σύστημα: 

ευνοεί τη συσσώρευση κεφαλαίου και την αποταμίευση, συμ-

βάλλει στην απασχόληση και την αύξηση της παραγωγικότη-

τας. 

η καταναλωτική ισχύς της οδηγεί σε ανασύνθεση της ζήτησης 

κι επέκταση των αγορών, εξέλιξη που επιτρέπει την εμφάνιση 

οικονομιών κλίμακας. 

ενθαρρύνει τις πολιτικές μεταρρυθμίσεων και τις θεσμικές αλ-

λαγές που συνδράμουν την ανάπτυξη.

καθώς στους κόλπους της αναδύονται οι επιχειρηματίες που 

προωθούν την καινοτομία και την ανάπτυξη, προωθεί την οικο-

νομική μεγέθυνση και ενεργοποιεί μακροχρόνιες επενδύσεις.

διαδραματίζει ένα ρόλο στη διακυβέρνηση, ζητά καλύτερες 

υπηρεσίες από τους κρατικούς αξιωματούχους και υποστηρίζει 

βέλτιστες αναπτυξιακές πολιτικές. 

συμβάλλει στη μεσολάβηση ανάμεσα στις φτωχές και τις πλου-

σιότερες τάξεις και συγκρατεί τις κοινωνικές συγκρούσεις. 

απεχθάνεται την πολιτική σύγκρουση και την αστάθεια και ευ-

νοεί μια κοινωνία με εκτεταμένες πολιτικές ελευθερίες και δη-

μοκρατικές αξίες. 

ειδικεύεται σε ενασχολήσεις που απαιτούν δεξιότητες και εμπει-

ρία και ευνοεί αξίες όπως η υπομονή, η επιμονή, η προσπάθεια 

και η ισχυρή εργασιακή ηθική.

τροφοδοτεί την ευημερία και την κοινωνική ειρήνη και προωθεί 

τη δημοκρατία, τον εκσυγχρονισμό και την «ανοικτότητα».  

υποστηρίζει τη χρηστή διακυβέρνηση, τον περιορισμό της δια-

φθοράς, τη δημόσια επένδυση στην υγεία, την εκπαίδευση και 

τη δημιουργία υποδομών. 

συνιστά μια ήρεμη πολιτική δύναμη, μια «πολιτικά κεντρώα» 

αλλά επ’ ουδενί ριζοσπαστική τάξη με οριακές εκλογικές μετα-

κινήσεις προς τα αριστερά ή δεξιά. 

Η σταδιακή εξαφάνιση της ΜΤ στη χώρα μας άρχισε με την 

πτώση της παραγωγικότητας τον αφανισμό της ελληνικής οι-

κοτεχνίας/ βιοτεχνίας, τον «θάνατο» των οικογενειακών επι-

χειρήσεων, την συρρίκνωση των κοινωνικών στρωμάτων των 

αυτοαπασχολουμένων. 

Η ύφεση αναμένεται να ολοκληρώσει το τραγικό αυτό έργο. Το 

μεγαλύτερο μέρος της ΜΤ θα υποβιβαστεί στην εργατική τάξη, 

ενώ πολύ μικρότερο θα ανέρθει στην κοινωνική ελίτ. Η συρρί-

κνωση της ΜΤ ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση των κοινωνι-

κών ανισοτήτων, σε καταπίεση και σε διεύρυνση των φαινομέ-

νων  βίας. 

Κοντολογίς, η απίσχνανση των μεσαίων κοινωνικών στρωμά-

των προοιωνίζει αρνητικές πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις. Ο 

θάνατος του εμποράκου θα καταφέρει ένα βαρύτατο πλήγμα 

κατά της ευημερίας, ενδεχομένως και κατά της δημοκρατίας 

μας. Ας επαγρυπνούμε.
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Στο κατακόρυφο η κόντρα για τα σκουπίδια μεταξύ ΠΕΔ και Περιφέρειας

Αρνούνται να πληρώσουν 

τα πρόστιμα οι δήμοι
Στο κατακόρυφο συνεχίζεται η 

κόντρα της Περιφερειακής Ένω-

σης Δήμων με την περιφέρεια 

Πελοποννήσου για τα σκουπί-

δια. Μάλιστα οι δήμοι εμφανί-

ζονται αποφασισμένοι να μην 

πληρώσουν τα πρόστιμα για τα 

σκουπίδια που απορρίπτουν 

τα σκουπίδια σε χωματερές ή 

ΧΑΔΑ.

Στο θέμα παρεμβαίνει πλέον 

και η Επιτροπή Αειφόρου Ανά-

πτυξης, Περιβάλλοντος και Χω-

ροταξίας της ΚΕΔΕ, που συνε-

δρίασε υπό την Προεδρεία του 

Δημάρχου Λαμιέων κ. Κοτρώνη 

Γεωργίου, με τη συμμετοχή του 

Προέδρου της ΠΕΔ Πελοπον-

νήσου κ Νίκα Παναγιώτη, Δη-

μάρχου Καλαμάτας. Αντικείμενο 

της σύσκεψης η  διαχείριση των 

απορριμμάτων στην Περιφέ-

ρεια Πελοποννήσου μέχρι την 

υλοποίηση του σχεδιασμού για 

την ολική διαχείριση.  

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ παρουσί-

ασε στην Επιτροπή aεπικρατεί 

με τη διαχείριση των απορριμ-

μάτων στην Πελοπόννησο, το 

υψηλό κόστος που απαιτείται 

για  τη μεταφορά των απορριμ-

μάτων που έχει αποστραγγίσει 

τους δήμους που κάνουν τη με-

ταφορά, καθώς και το περιβαλ-

λοντικό κόστος.

Ενημέρωσε τον Πρόεδρο και 

τα Μέλη της Επιτροπής για τα 

πρόστιμα που επιβάλλει η Πε-

ριφέρεια στους δήμους που 

απορρίπτουν τα σκουπίδια σε 

χωματερές ή ΧΑΔΑ αν και η 

Περιφέρεια είναι υπεύθυνη, για 

αυτή τουλάχιστον τη φάση για 

τη διαχείριση των απορριμμά-

των. Τόνισε δε ότι οι δήμοι δεν 

θα πληρώσουν τα πρόστιμα δι-

ότι το θέμα πέραν από την οικο-

νομική έχει και ηθική διάσταση. 

Τελικά αποφασίστηκε ότι το 

θέμα  θα απασχολήσει το Δ.Σ. 

της ΚΕΔΕ στην αμέσως επόμε-

νη συνεδρίαση του, όπου θα 

παρευρεθεί και αντιπροσωπεία 

των Δημάρχων από την Πελο-

πόννησο.

Επίσης η ΚΕΔΕ θα συντονίσει 

τη διαδικασία για να υπάρξει 

σύσκεψη άμεσα μεταξύ των 

συναρμόδιων Υπουργών (Εσω-

τερικών και Περιβάλλοντος & 

Κλιματικής Αλλαγής) της ΚΕΔΕ, 

της ΠΕΔ και της Περιφέρειας για 

να δοθεί άμεσα λύση στο μεγα-

λύτερο πρόβλημα που αντιμε-

τωπίζει η Περιφέρεια Πελοπον-

νήσου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟ-

ΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΤΟΥ 

ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ  ΕΠΑΣ ΜΑΘΗ-

ΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Ο Ο.Α.Ε.Δ. καλεί τους ενδιαφε-

ρόμενους που επιθυμούν να 

αναλάβουν την εκμετάλλευση 

του κυλικείου της ΕΠΑ.Σ Μα-

θητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ΑΡΓΟΛΙ-

ΔΑΣ να καταθέσουν αίτηση και 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

μέσα σε χρονικό διάστημα 

δέκα εργασίμων (10) ημερών 

από την τελευταία δημοσίευ-

ση της πρόσκλησης ενδιαφέ-

ροντος.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά θα κατατε-

θούν (θα σταλούν ταχυδρομι-

κώς με συστημένη επιστολή 

ή courier) στη Διοίκηση του 

Ο.Α.Ε.Δ.: Διεύθυνση Αρχικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

& Κατάρτισης, επί της οδού: 

Εθνικής Αντιστάσεως 8 / 174 

56 – ΑΛΙΜΟΣ, Γραφείο 320 

ή 326,  3ος όροφος, τηλ: 210 

9989860, 210 9989657. 

Η ανάθεση του κυλικείων 

γίνεται με κοινωνικά κριτή-

ρια σύμφωνα με το άρθρο 

26,παρ.4 του Ν.2434/1996 και 

η διάρκεια της σύμβασης είναι 

διετής.

Περισσότερες πληροφορίες 

και ολόκληρη η πρόσκληση 

ενδιαφέροντος στην ιστοσε-

λίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr 

και στη Γραμματεία της ΕΠΑ.Σ 

Μαθητείας Αργολίδας, Λεωφ. 

Άργους-Ναυπλίου / 21100 – 

ΤΥΡΙΝΘΑ, τηλ.: 27520-28675, 

27520-28654.

ΑΔΑ : Β44ΤΟΕ0Θ-71Λ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.

ΠΛΗΡ. : Λαπαθιώτη Σοφία

Δ/νση : 25ης Μαρτίου 55

Ναυπλιο 21100

Τηλ. : 2752-0-23513

ΝΑΥΠΛΙΟ: 13-03-2012

Αριθμ. Πρωτ.: 309

Έργο: Προμήθεια τροφίμων 

του Ν.Π.Δ.Δ «Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.» 

έτους 2012 Προϋπολογισμού 

: 124.000,00 €. Αριθμός Μελέ-

της: 1/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣ-

ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ του Ν.Π.Δ.Δ 

«Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.» ΕΤΟΥΣ 

2012

1. Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ 

«Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.» Δήμου Ναυ-

πλιέων προκηρύσσει Ανοικτό 

δημόσιο μειοδοτικό διαγω-

νισμό με σφραγισμένες προ-

σφορές με κριτήριο για τα 

νωπά είδη κρεοπωλείου , νωπά 

είδη οπωρολαχανικών, κατε-

ψυγμένα είδη και ελαιόλαδου 

να γίνεται με ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης επί της % στη δια-

μορφούμενη κάθε φορά μέση 

λιανική τιμή πώλησης (πίνακες 

τιμών Δ/νσης Εμπορίου) επί 

όλων των προϊόντων και όχι 

μέρος αυτών και να γίνεται 

αποδεκτή η προσφορά με την 

χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές της 

μελέτης.

Η προσφορά για τα είδη πα-

ντοπωλείου εκτός ελαιόλαδου 

καθώς και είδη αρτοποιείου- 

Ζαχαροπλαστικής να γίνεται 

με σταθερή τιμή για ολόκλη-

ρο το έτος 2012 επί όλων των 

προϊόντων  και όχι μέρος αυ-

τών και να γίνεται αποδεκτή η 

προσφορά με την χαμηλότερη 

τιμή σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης, 

με το σύστημα συμπλήρωσης 

τιμολογίου για την «Προμή-

θεια τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ  

«Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.» έτους 2012» 

προϋπολογισμού 124.000,00 

€ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

Ειδών Παντοπωλείου αξίας 

54.000,00 €

Ειδών Κρεοπωλείου αξίας 

27.000,00 €

Νωπών Οπωροκηπευτικών 

αξίας 23.000,00 €

Ειδών Αρτοποιείου- Ζαχαρο-

πλαστικής αξίας 16.000,00 €

Κατεψυγμένων ειδών (Ψαριών 

κ΄ λαχανικών) αξίας 4.000,00 €

σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 3463/06 

«Δημοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας» σύμφωνα με την υπ. 

αριθμ. 1/2012 μελέτη της Διοι-

κητικού Υπαλλήλου .

2. Οι προσφορές θα υποβλη-

θούν από τους ενδιαφερόμε-

νους ή τους νόμιμα εξουσιο-

δοτούμενους εκπροσώπους 

τους στην έδρα του Ν.Π  Ηρα-

κλέους 7, 21100 Ναύπλιο, την 

9η Απριλίου 2012 ημέρα Δευ-

τέρα, ώρα λήξης παραλαβής  

των προσφορών ορίζεται η 

11:00 π.μ. Σε περίπτωση που  ο 

Διαγωνισμός κριθεί άγονος θα 

επαναληφθεί στις 17η Απριλί-

ου 2012 ημέρα Τρίτη την ίδια 

ώρα και στον ίδιο χώρο.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στη 

δημοπρασία έχουν αναγνω-

ρισμένοι προμηθευτές του 

δημοπρατούμενου αντικειμέ-

νου εγγεγραμμένοι σε οικείο 

επιμελητήριο ή επαγγελματική 

οργάνωση. 

4. Η εγγύηση συμμετοχής στο 

διαγωνισμό ορίζεται σε ποσο-

στό 5% επί του προϋπολογι-

σμού μελέτης (συμπεριλαμ-

βανομένου του Φ.Π.Α.) που 

αντιστοιχεί μόνο στις ομάδες 

ειδών (τροφίμων) για τις οποί-

ες κατατίθεται η προσφορά και 

θα απευθύνεται στο  Νομικό 

Πρόσωπο.

5.  Το έργο χρηματοδοτείται 

από ιδίους πόρους του Ν.Π.Δ.Δ 

«Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.» ΕΤΟΥΣ 2012.

6.  Οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να παραλάβουν τα τεύχη 

δημοπράτησης μετά από αίτη-

ση στην Δ/νση του Ν.Π  επί της 

οδού 25ς Μαρτίου 55  Ναύ-

πλιο, τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες μέχρι την 6η Απριλίου 

ημέρα Παρασκευή.

7.  Για πληροφορίες σχετικά 

με το διαγωνισμό μπορείτε να 

απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 

27520- 23513, κα Λαπαθιώτη 

Σοφία. κατά τις εργάσιμες ημέ-

ρες και ώρες.

8.  Οι λεπτομερείς όροι του 

διαγωνισμού καθορίζονται με 

την υπ .αριθ.308/13-03-2012  

2012 διακήρυξη του  Νομικού 

Προσώπου «Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.».

9. Περίληψη της Διακήρυξης 

θα δημοσιευθεί στο τεύχος 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμ-

βάσεων της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως και στον Ελληνι-

κό τύπο σύμφωνα με την εγκύ-

κλιο αριθ. 33/2008.

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ

Δημήτριος Μπακέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Κρανίδι 13/03/2012

Αριθμ Πρωτ. 2864

Περίληψη διακήρυξης ανοι-

κτού διαγωνισμού για την 

εργασία Αποκομιδής Απορ-

ριμμάτων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημόσιο ανοι-

κτό μειοδοτικό διαγωνισμό 

με κριτήριο κατακύρωσης την 

χαμηλότερη προσφορά για 

την εργασία με τίτλο Αποκο-

μιδή Απορριμμάτων,  συνολι-

κής προϋπολογισθείσης αξίας 

200.000,00 €, συμπεριλαμβα-

νομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 

στο δημοτικό κατάστημα που 

βρίσκεται στο Κρανίδι στην 

Οδό Μελίνας Μερκούρη 11 , 

την 28/03/2012 ημέρα Τετάρ-

τη και ώρα  έναρξης του δια-

γωνισμού 12.00 μμ  και ώρα 

λήξης της παραλαβής προ-

σφορών  12.30 μμ.

Σε περίπτωση που η δημοπρα-

σία αποβεί άγονη θα επαναλη-

φθεί στις 04/04/2012 τις ίδιες 

ώρες στον ίδιο χώρο και με 

τους ίδιους όρους.

Μαζί με την προσφορά πρέπει 

να κατατεθεί και εγγύηση συμ-

μετοχής που ανέρχεται στο 

πόσο 10.000,00 €.

Ο χρόνος παροχής των υπη-

ρεσιών είναι 10 μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης.

Δικαίωμα συμμετοχής στον δι-

αγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρι-

σμοί και ενώσεις, κοινοπρα-

ξίες που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, που νομιμοποιού-

νται να ασκούν το ιδιαίτερο 

επάγγελμα (διαχείριση απορ-

ριμμάτων) και διαθέτουν τον 

απαιτούμενο εξοπλισμό, την 

τεχνογνωσία και την απαιτού-

μενη εμπειρία για την εκτέλε-

ση της  εργασίας.

Η διενέργεια και η εκτέλεση 

της υπηρεσίας  διέπεται από 

τις  διατάξεις του ΠΔ. 28/1980 

(ΦΕΚ Α’11), του   Ν.3463/2006 

(ΦΕΚ Α’114), του Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ Α’ 87) & του ΠΔ 60/2007 

(ΦΕΚ Α’64).

Αντίγραφα  διακήρυξης θα 

παραδίδεται ή αποστέλλεται 

στους ενδιαφερομένους, εφό-

σον ζητηθεί έγκαιρα, μέσα σε 

τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από 

την λήψη της σχετικής αίτη-

σης, από την ημερομηνία δη-

μοσίευσης της περίληψής  και 

μέχρι πέντε (5) ημέρες προ της 

ημερομηνίας της διεξαγωγής 

του διαγωνισμού.

Για παροχή συμπληρωμα-

τικών πληροφοριών, οι εν-

διαφερόμενοι μπορούν να 

απευθυνθούν στα γραφεία 

του Δήμου, τηλ 2754360014 

και 2754360024, Fax 27540-

22000. Αρμόδιοι  υπάλληλοι: κ.  

Γαλανός Κοσμάς και κ.  Πασια-

λής Βασίλειος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΙΖΗΣ

Ενδιαφέρουσες προτάσεις από του “ενεργούς δημότες Επιδαύρου”

Τοπικό σύμφωνο ποιότητας
Κατατέθηκε πριν λίγες ημέρεςαπό 

την Δημοτική παράταξη “ενεργοί 

δημότες Επιδαύρου” αίτηση προς 

τον κ. Δήμαρχο Επιδαύρου και την  

κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 

Επιδαύρου με  ΘΕΜΑ: “Συζήτηση, 

ως θέμα ημερήσιας διάταξης στο 

επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και 

λήψη απόφασης, περί τοπικού συμ-

φώνου ποιότητας Επιδαύρου”

Σύμφωνα με την δημοτική παράτα-

ξη, “Στην σημερινή δύσκολη οικο-

νομική συγκυρία των πολλαπλών 

συναισθημάτων, αυτό που πραγμα-

τικά κυριαρχεί είναι ο φόβος και η 

ανασφάλεια για το αύριο. Όχι το αύ-

ριο των παιδιών μας, αλλά το αύριο 

το δικό μας, το άμεσο μέλλον και η 

επιβίωσή μας.

Είτε η τύχη είτε οι συγκυρίες, μας 

έφεραν να ζήσουμε σε έναν τόπο, 

όπου ο πολιτισμός, το πάντρεμα 

του πράσινου, του βουνού και του 

κάμπου, του γαλάζιου της θάλασ-

σας, καθώς και τα αγροτικά μας 

προϊόντα, συντελούν σε αυτό που 

όλοι μας ονομάζουμε “ευλογημένος 

τόπος”.

Πραγματικά, τι δεν παράγει ο τόπος 

μας; Παράγει σχεδόν τα πάντα! Ελαι-

όλαδο, με πιστοποίηση και αναγνώ-

ριση, εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, 

μανταρίνια, λεμόνια), φρούτα όπως 

βερίκοκα και αχλάδια, όλων των ει-

δών τα κηπευτικά, τυροκομικά είδη 

και φυσικά μέλι.

Αυτό που θα πρέπει πραγματικά να 

σκεφτούμε και να αποφασίσουμε 

είναι πιο θα είναι το θέμα το οποίο 

θα έχει την ικανότητα να συσπει-

ρώσει  γύρω του όλη την κοινωνία. 

Έως σήμερα αυτό το “θέμα” ήταν το 

Αρχαίο Θέατρο και ο Πολιτισμός. Το 

ερώτημα είναι αν πραγματικά αυτό 

είναι ικανό να συσπειρώσει όλη την 

τοπική κοινωνία και να δουλέψει 

πάνω και γύρω από αυτό. Η εμπει-

ρία έδειξε ότι, μάλλον, πρέπει να 

κάνουμε μια στροφή και να 

εστιάσουμε αλλού την κε-

ντρική μας προσοχή! Αυτό 

το “αλλού” είναι τα τοπικά 

μας προϊόντα και η φύση!

Τι είναι όμως τα τοπικά σύμ-

φωνα ποιότητας με απλά 

λόγια;

Είναι μια χάρτα, μια συμ-

φωνία, μια διακήρυξη μιας 

ομάδας επαγγελματιών (φυ-

σικά ή νομικά πρόσωπα), 

που έχουν κοινά (οριζόντια 

συνεργασία) ή συμπληρω-

ματικά (κάθετη συνεργασία) 

χαρακτηριστικά, και συμφω-

νούν και συναποφασίζουν 

να συνεργαστούν σε «εθε-

λοντική» βάση προκειμένου 

να προωθήσουν την περιοχή 

τους ως προορισμό και ένα 

κοινό όραμα για την ποιότη-

τα στην περιοχή τους.

Τα τοπικά σύμφωνα ποιότη-

τας, έχουν σαν κύριο σκοπό 

την διαφύλαξη ή και την 

προαγωγή του καλού ονό-

ματος μιας περιοχής, ως μια 

“συλλογική περιουσία” που 

ανήκει σε όλους και που πρέ-

πει να διαφυλάσσεται από 

συλλογική δομή.

Το τοπικό σύμφωνο μιας 

περιοχής είναι στην ουσία 

έκφραση του “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ”, που είναι η 

συνδετική ουσία που κρατά 

σε συνοχή μια κοινωνία. Τα 

τοπικά σύμφωνα τουρισμού 

είναι μια σύγχρονη δομή 

που συμπληρώνει την τοπι-

κή δημοκρατία, ενεργοποιεί 

τους πολίτες, συμμετέχει 

στην ανάπτυξη, υποβοηθά 

τον σχηματισμό τοπικής 

εφοδιαστικής αλυσίδας και 

δημιουργεί προϋποθέσεις ΤΟΠΙ-

ΚΗΣ ενδογενούς ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Είναι 

δομή πολιτών επαγγελματιών που 

είναι προσανατολισμένη στην κοι-

νωνία.

Βάση λοιπόν όλων αυτών, πληρο-

φορίες από τα οποία βέβαια ο καθέ-

νας μπορεί να βρει καθώς και παρα-

δείγματα, θα ήταν πραγματικά πολύ 

χρήσιμο να έρθουμε σε μια συνεν-

νόηση, με πρωτοβουλία, ευθύνη και 

το κύρος του Δήμου. Φυσικά όλα 

αυτά με την ενεργό και ειλικρινή 

συμμετοχή των επαγγελματικών 

ομάδων που εμπλέκονται σε αυτή 

την αλυσίδα που λέγεται τουρισμός 

και των παραγωγών για προώθηση 

των τοπικών προϊόντων.

 

Το ίδιο μπορεί να γίνει με το ελαι-

όλαδο. Μπορεί να υπάρχει στις τα-

βέρνες και στα εστιατόρια σε μικρά 

μπουκαλάκια των 50ml, τα οποία 

θα αναγράφουν “λάδι δήμου Επι-

δαύρου”, με την δυνατότητα του 

επισκέπτη να μάθει για το προϊόν, 

τον παραγωγό, αλλά και τα οικονο-

μικά οφέλη για τους επαγγελματίες 

και τους αγρότες αντίστοιχα, όπως 

αναλύθηκαν πιο πάνω. Παρόμοια 

παραδείγματα μπορούμε να ανα-

φέρουμε με δεκάδες άλλα αγροτι-

κά (κτηνοτροφικά, μελισσοκομικά, 

κλπ) προϊόντα της περιοχής μας

Εάν προχωρήσουμε στον καθαρά 

τουριστικό τομέα, το σύμφωνο ποι-

ότητας μπορεί ακόμα να εμπεριέχει 

συμφωνίες ξενοδοχείων και κατα-

στημάτων εστίασης για τους εκτός 

υψηλής περιόδου μήνες και μια γε-

νική έκπτωση των προσφερόμενων 

προϊόντων, σε συνδυασμό με εναλ-

λακτικές μορφές τουρισμού.

Φαίνεται δύσκολο! Δεν είναι όμως! 

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός 

και για να πετύχει πρέπει πρώτα 

να το πιστέψουμε όλοι εμείς. Είναι 

απλές πράξεις, που όλοι οι επιχειρη-

ματίες και οι αγρότες κάνουν ακόμα 

και σήμερα, χωρίς ωστόσο να είναι 

οργανωμένες και κυρίως χωρίς να 

διαφημίζονται οι ποιοτικές παροχές 

που προσφέρονται σε σχέση με τις 

τιμές, αλλά και τα τοπικά προϊόντα, 

όπου μπορούν να προσφέρουν 

στην αγροτουριστική ανάπτυξη και 

φυσικά στην τοπική οικονομία”.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

Ναύπλιο - Ενοικιάζεται οικία 70 τμ 

πίσω από το στάδιο Ναυπλίου επί 

της οδού Βασ. Βραχνού 10 ανακαινι-

σμένη με κεντρική θέρμανση σε τιμή 

250 ευρώ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 

6977598380

Ναύπλιο - Ενοικιάζεται οικία 50 τμ 

πίσω από το στάδιο Ναυπλίου επί 

της οδού Βασ. Βραχνού 10  επιπλω-

μένη με κεντρική θέρμανση στην 

τιμή των 250 ευρώ. Τηλ επικοινωνίας 

6977598380 

Ενοικιάζονται παραθαλάσσια δυά-

ρια επιπλωμένα διαμερίσματα 60τμ, 

στους Μύλους με AC ηλιακό μεγάλες 

βεράντες χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ. 

27510 22843

Ενοικιάζεται επαγγελματικό κτίριο 

διώροφο 170 τμ, με αποθηκευτικό 

χώρο στη συμβολή των οδών Καρπε-

τοπούλου και Μεσσηνίας Αρκαδίας. 

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 αυτόνο-

μη θέρμανση, στην οδό Άργους στο 

Ναύπλιο. Τηλ. 6948309742

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3άρι διαμέρισμα ευ-

ρύχωρο στην Αθήνα – Κυψέλη, οδός 

Μυτιλήνης 40. Κατάλληλο για φοιτη-

τάς. Τιμή λογική. Τηλ. 27520 28467

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία, επιπλω-

μένη, στην Ασίνη (όπισθεν Δημοτικού 

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

2.000 τ.μ., αποτελούμενη από δύο 

ημιανεξάρτητα οροφοδιαμερίσματα, 

μεγάλες βεράντες, τραπεζαρία, σα-

λόνι, 3 υπνοδωμάτια, 2 κουζίνες, 2 

λουτρά, αποθήκες, με κεντρική θέρ-

μανση. Πληροφορίες 6977083666.

Ενοικιάζεται Γκαρσονιέρα στην Αθή-

να-Κυψέλη, επιπλωμένη, ρετιρέ, με-

γάλη βεράντα, ήσυχη με εξώπορτα 

ασφαλείας, κατάλληλη για φοιτητή-

φοιτήτρια από την Αργολίδα. Τιμή 

280 Ευρώ. Πληροφορίες 2752025177, 

6973676716

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα στο Ναύ-

πλιο. Τηλ. 2752028467

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέρισμα σε 

διώροφοι κατοικία στη Νέα Κίο 110 τμ 

με 2 υπνοδωμάτια σαλοτραπεζαρία, 

τζάκι, κουζίνα και WC  χωρίς  κοινό-

χρηστα με αυτόνομη θέρμανσηκαι 

κλιματισμό λουξ κατασκευή τηλ. 

6977215292 .

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα πρώτου 

ορόφου 97 τμ., τεσσάρι Μαρτινεί-

ας και Π. Πατρών Γερμανού, 350,00 

ευρώ. Ναύπλιο. Τηλ. 6932468787

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι στο Ναύπλιο. Τηλ. 

2752028467

Στο Άργος ενοικιάζεται γραφείο 50τμ, 

2ος όροφος κεντρικό Νικηταρά 8, δί-

πλα στον ΟΤΕ. Πληρ. 2751042192

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ισόγειος  χώρος στο 

παλιό Ναύπλιο (Όθωνος 13) κατάλ-

ληλος για γραφείο ή και κατάστημα. 

Πληροφορίες τηλ. 27520-27847 και 

6944-677607.

Ενοικιάζεται 4αρι (2 υ/δ, καθιστικό, 

κουζίνα, 2 w/c) 90 T.M, πλησίον γη-

πέδου Ναυπλίου, 10ετιας, διαμπερές, 

αυτόνομη θέρμανση, α/c, μεγάλο 

μπαλκόνι - τέντες σε μικρή και ήσυχη 

οικογενειακή πολυκατοικία. Τηλ επι-

κοινωνίας 6937678788

Ενοικιάζεται 2αρι επιπλωμένο και 

εξοπλισμένο στο ισόγειο, χωρίς κοι-

νόχρηστα, στην περιοχή Κούρτη. 

Πληροφορίες στο 6973248494, κος 

Γιώργος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα, στο 

Ναύπλιο. Τηλ. 2752 0 28467

Ενοικιάζεται 2αρι με αυτόνομη θέρ-

μανση, ψύξη χωρίς κοινόχρηστα. τηλ 

27510 61710 και 6979029561

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου 

3άρι διαμπερές, με αυτόνομη θέρ-

μανση χωρίς κοινόχρηστα. τηλ 27510 

61710 και 6979029561.

Ενοικιάζεται δυάρι επιπλωμένο 

στην Κυψέλη, πλησίον ΑΣΟΕ. Τηλ.: 

6977705603

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 120 τμ, επί 

της οδού Δαναού 32 στο Άργος. 1ος 

Όροφος, βεράντες, τέντες, αυτόνο-

μη θέρμανση, φρεσκοβαμμένο. Τηλ.: 

6976015480

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρο, 

70 τ.μ στο Εμπορικό Κέντρο, με πρό-

σοψη στην Ασκληπιού στο Ναύπλιο. 

Τηλ:27520-23995, κιν: 6977-989237

Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα 

(πρώην Ωδείο «Δίεσις») 70 τ.μ. με 1 

θέση στάθμευσης, στο κέντρο του 

Άργους, κατάλληλο για φροντιστή-

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

φείο. Πληροφορίες: 27510 21414, 

6942 855660

Ενοικιάζεται κατάστημα Tσώκρη 26, 

Άργος. Τηλ. 2751068609

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου 

μονοκατοικίας με 2 κρεβατοκάμα-

ρες, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, αυτό-

νομη θέρμανση και κλιματιστικά. 

τηλ. 6944 707640, 27510 51042

Ενοικιάζεται κατάστημα – ευκαιρία 

διαμορφωμένο και πλήρως εξο-

πλισμένο 550 τμ και αποθήκη 150 

τμ Ασκληπιού 133 – Άρια. Ενοίκιο 

3.500. Τιμή αποζημίωσης 55.000. Τηλ 

6972831710

Ενοικιάζεται χώρος Ισόγειος110 τμ 

για κατάστημα mini Market, φροντι-

στήριο, Φαρμακείο ή για κατοικία σε 

νεόκτιστη οικοδομή στην οδό Ηρο-

δότου έναντι πλατείας, στην περιοχή 

Κούρτη. Τηλ.: 6984622959

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 3αρι στο 

εμπορικό κέντρο του Άργους, στον 

1ο όροφο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 

για περισσότερες πληροφορίες : 694 

8866589 κος Γιώργος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ μεζονέτες 50 τ.μ. και 

140 τ.μ. αντίστοιχα, στο Τολό, δίπλα 

στη θάλασσα. Τηλ. 6972240183

ΝΑΥΠΛΙΟ - ENOIKIAZETAI  Γκαρσο-

νιέρα studios - 42 m3 (υπερυψωμέ-

νο ισόγειο) εσωτερική - βγαίνει σε 

κήπο Ασκληπιού 33 και Μπούτου 

2 απέναντι από το Super Market LIDL. 

Πλήρως επιπλωμένη με όλα τα απα-

ραίτητα έπιπλα όπως αναδιπλούμενα 

κρεβάτια για 5 άτομα - σαλόνι πολυ-

θρόνες – καρέκλες - βιβλιοθήκες – κα-

σέλες - ντουλάπες – φωτιστικά κ.ά. Με 

όλες τις ηλεκτρικές και βοηθητικές 

συσκευές Με είδη εστίασης και είδη 

οικιακής χρήσης Διαθέτει στοιχεία 

εσωτερικής διακόσμησης όπως πάσο 

(bar) - ξυλεπενδύσεις – ψευδορο-

φές – διακοσμ. πέργκολα, έγχρωμα 

μαρμάρινα δάπεδα και άλλα στοι-

χεία. Ενοίκιο: Eυρώ 300. κος Σπύρος  

6977.452000 + 6937.847555 κα Πόπη 

6947.877160 + 2752.061659

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 

επί της οδού Ασκληπιού στην Άρια, 

εσωτερικός χώρος 110 τμ και προαύ-

λιος χώρος 200 τ.μ. Tηλ.:6973436723

ENOIKIAZΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 35τμ 

επιπλωμένη στο Ναύπλιο, τιμή 350 

ευρώ. Τηλ. 6946 746564.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα επι-

πλωμένα και μη, δυάρια και τριάρια 

με κεντρική θέρμανση, Α/C, ηλιακά, 

ανακατασκευασμένα, στο Τολό. Τηλ. 

6936822068

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Πωλούνται διαμερίσματα 76τ.μ. 

και μεζονέτες 116τ.μ. στην περιο-

χή Ροδίου Ναυπλίου. Ολα με στε-

γασμένα γκαράζ και ανεξάρτητα 

καλοριφέρ χωρίς κοινόχρηστα. 

Πληροφορίες :  Γιάννης Ρεκού-

μης 6944893544, 2752023534.

Πωλούνται διαμερίσματα 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

Πωλείται ελαιόλαδο: Τηλ.: 693 

6699036

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



Ο νεοέλλην
Τα απρό συνέλεξαν τα άκρως χαρακτηριστικά ιδιόματα της φι-

λής των νεοελλήνων, εκείνης που είναι έτοιμη να χτήσει καφετέ-

ρια μέσα στον Παρθενώνα με θέα τους ουρανοξίστες. 

-Να χτίζεις εξοχικό στο Κρυεκούκι /Ζούμπερι / Ξυλόκαστρο 

/ Αλεποχώρι / Κινέτα / Μέθανα και να δίνεις οδηγίες στον 

αρχιτέκτονα να το κάνει φτυστό σαλέ του Γκστάαντ με σκε-

πή επικλινή για να φεύγει το χιόνι, «όσο και αν κοστίσει»  

 

-Να βουτάς στη Βάρκιζα με πλήρη στολή δύτη, μαχαίρι στο 

πόδι και ψαροντούφεκο για φαλαινοκαρχαρίες (στη Βάρκι-

ζα ως γνωστόν, οι φαλαινοκαρχαρίες έρχονται μέχρι έξω και 

τους πετάνε παπάρες οι θαμώνες των παραλιακών ρεστωράν).  

 

-Να αφήνεις τη σχάρα του σκι στο αυτοκίνη-

το όλο το χρόνο. (διότι δεν ξέρεις καμια φορά, 

στη Μύκονο είναι και πονηρός ο καιρός).  

 

-Να έχεις να κάνεις μπάνιο 9μιση εβδομάδες και να 

φοράς κολόνια να καλύψεις την ιδρωτίλα. (το κουνά-

βι της περιοχής σας, σας εύχεται καλό 15αύγουστο).  

 

-Να έχεις 23 τασάκια μπροστά σου και να πετάς τα 

τσιγάρα στις γλάστρες. (παρντόν ξεροβήχει η αζα-

λέα ή μου φαίνεται? Μπα? Παίζει και μπεγλέρι?!)  

 

-Να βγάζεις κόσμο έξω για τη γιορτή σου 

και να τους αφήνεις να πληρώσουν το λογα-

ριασμό. (ευχαριστώ παιδιά, περάσαμε τέλεια, αφού μάλι-

στα είχε τέτοια επιτυχία λέω να το κάνω συχνότερα, και 

όπως βγαίνετε πάρτε μου και τσιγάρα. -- Να ζήσεις Μπά-

μπη μου, να σε χαιρόμεθα και του χρόνου σπίτια μας).  

 

-Να είσαι γυναίκα και να μην κάνεις καν την κίνηση να βάλεις 

το χέρι στην τσάντα όταν έρχεται ο λογαριασμός λες και ο άλ-

λος δίπλα είναι ο νταβατζής και όχι σύντροφος/φίλος/γνωστός 

(μωρό μου έχεις ψιλά να δώσουμε στο παιδί γιατί έχω 100 ευρώ? 

--- μα τι λες αγάπη μου δεν κουβαλάω ποτέ λεφτά όταν βγαί-

νω με άντρες. Τι σε έχω? Αν ήταν έβγαινα και με την Τασούλα!).  

 

-Να σκυλοβρίζεις τις γκόμενες που δε σου κάθονται. (Α, σι-

χτίρ μωρή κάργια /σκαρμούτσα / λινάτσα / πετούγια / λεσβία 

δε φταίει κανείς, εγώ φταίω που κάθομαι και ασχολούμαι μαζί 

σου, να περνάει η ώρα γιατί στις 5 έχω οδοντίατρο και βάζω 

στοίχημα ότι σου αρέσει και η Ντέμι Μουρ, ανώμαλη, που 

σου κακοπέφτει ο Μπάμπης. Και πρόσεξε, εγώ σου ρίχνω χυ-

λόπιτα, όχι εσύ σε μένα. -- Ιιιιιιιιιιι -- Σπινάρισμα τσατισμένης 

αποχώρησης. Τελικά όλες π*** είναι -- Εκτός από τη μαμά.)  

 

-Να μην έχεις λεφτά να πάρεις μια μηχανή της προκοπής και 

να οδηγείς «φτιαγμένο». (έτοιμο το παπί, με καρμπυρατέρ από 

φρεγάτα κύριε Μπάμπη μας. Θα σκίσετε πάλι! Αλήθεια εκεί-

νο το σκέητμπορντ με χειρολαβές από διαστημικό λεωφορείο 

το έχετε ακόμη ή το δώσατε στο Δημόκριτο να το θάψουν?)  

 

-Να έχεις καράφλα και να κολλάς όλο το μαλλί μονό-

παντα. (Κλααααατς, άντε χτενιστήκαμε και σήμερα!).  

 

-Να δοκιμάζεις με ύφος ειδήμονα σε ταβέρνα, κρασί Δεμέστιχα 

Ιουνίου 2004 (Μτς, μτς, μτς... -- η γλώσσα πλαταγίζει στον ουρανί-

σκο - ... από δυτική πλαγιά δεν είναι? --τι να σου πω ρε μάστορα, 

όπως πας για Λιοσα, όλο ευθεία. --Αρκετά καλό, αν και λίγο -παύ-

ση- .. φρουτώδες. Εντάξει παιδί μου, σερβίρισε και την κυρία).  

 

-Να πίνεις ουίσκι 12άρι με κόκα-κόλα (γυφτιά? Για-

τί ρε παιδιά? Αφού και το ούζο 12 μια ζωή έτσι το έπινα!)  

 

-Να φτύνεις το χέρι σου για να μετρή-

σεις λεφτά. (χρρρρρρκ -- φτουυυυ. 2.000 

ευρώ. Χρρρρρκ -- φτουυυυυυ, 2005 ευρώ 

, Χρρρρρκ -- φτουυυυυυ, 2010 ευρώ. -- 

κυρ-Γιάννη που το πας το ατμοσίδερο???)  

 

-Να φοράς σούπερ επαγγελματικό ρολόι 

καταδύσεων ενώ κινείσαι στο τρίγωνο Κυ-

ψέλη -- Παγκράτι -- Κ. Πετράλωνα. (τού-

το δω το πραματάκι που βλέπεις αντέχει 

μέχρι 800 μέτρα βάθος, 35 ατμόσφαιρες 

πίεση, 5 εκρήξεις υποθαλάσσιων ηφαιστεί-

ων και 2 τρακαρίσματα με πυρηνικό υπο-

βρύχιο, ενώ διαθέτει και φακό για την άβυσσο, ανοιχτήρι για 

στρείδια, πυροφάνι για καλαμάρια, κλουβί για τα σκυλόψα-

ρα, μπιμπερό για ορφανά φαλαινάκια και άμα δεις, εδώ δεξιά, 

πατάς ένα κουμπί και φωσφορίζει η φωτογραφία του Κου-

στώ. Άσε, δε μπορείς να φανταστείς πόσο με έχει βολέψει!).  

 

-Να φυλάς σακούλες από ακριβά μαγαζιά στυλ bvlgari, 

DKNY, Νέο Κατοικείν κλπ και να βάζεις μέσα τα ψώνια του 

μανάβη. (καλέ τι πήρατε από του Βερσάτσε? --Μπα τίπο-

τα, 3 κιλά γιαρμάδες, ένα πεπόνι και μια θημωνιά άνιθο).  

 

-Να είσαι σερβιτόρος ή ταξιτζής και να παριστάνεις ότι ψάχνεις για 

ψιλά ώσπου να σου πουν «κράτα τα» (λοιπόν, έχω 2 5λεπτα, ένα 

10λεπτο, 10λεπτο λεω, τι είναι ένα 10λεπτο μπροστά στην αιωνι-

ότητα, ένα τίποτα. Α,να και ένα 20λεπτο! Που ισούται με 2 10λε-

πτα ή αλλιώς 4 5λεπτα, που λέτε μανταμ παλιά με τη δραχμή μια 

χαρά ήμασταν. Με 100 δραχμες παίρναμε έναν τοματοπολτό Κύ-

κνος! -- τι κορνάρεις ρεεεε, δε βλέπεις ότι δίνω ρέστα στην κυρία?)  

 

-Να κουνάς την Καϊρ πριν την ανοίξεις. (Χάπι μπερθντει του γιου, 

Χάπι μπερθντει ντίαρ Πανάγος ... μπαμ, φρρρρρρρρστ -- πανα-

γιά μου βόηθα δραπέτευσε ο Ρωχάμης!)

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Eίναι να μη βγαίνεις από τα ρού-

χα σου με τόσα νέα μέτρα;

Μυστικά 
 

Σε ένα πάρτι μια παρέα έχουν ξεκινήσει μια συζήτηση για το 

ποιοι είναι οι πιο έμπιστοι. Οι άντρες ή οι γυναίκες. 

«Δεν υπάρχει γυναίκα» είπε ένας άντρας κοροϊδευτικά «που 

μπορεί να κρατήσει ένα μυστικό»! 

«Μην είσαι τόσο σίγουρος», έσπευσε να απαντήσει η ξανθιά 

της παρέας. Έχω κρατήσει μυστική την ηλικία μου από τότε 

που έγινα 21 χρονών»! 

«Δεν υπάρχει περίπτωση, θα το μαρτυρήσεις κάποια στιγμή», 

της λέει ο άντρας. 

«Μην είσαι ανόητος»! Απάντησε με σιγουριά η Ξανθιά. «Όταν 

μια γυναίκα κατάφερε να κρατήσει ένα μυστικό για 27 χρόνια, 

θα το κρατήσει για πάντα»!


