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Στο Άργος 

η σχολή 

τουριστικών 

επαγγελμά-

των Τολού

Σελ. 20

Συζήτηση στη 

Βουλή θα γίνει με 

αφορμή το πρωτο-

σέλιδο δημοσίευμα 

του «Αναγνώστη» 

για την έλλειψη 

υποδομών στο λι-

μάνι του Ναυπλίου, 

που έχει άμεσες και 

σοβαρές επιπτώ-

σεις στην κρουα-

ζιέρα, η οποία είναι 

ιδιαίτερα μειωμένη 

εφέτος.

Σελ. 9

«Γύρω μου ακούω ότι έρχονται εκλογές. 

Είμαι 16 χρονών. Θέλω να ακούσω αλή-

θειες, θέλω να ακούσω λύσεις και συγκε-

κριμένο σχέδιο. Δε θέλω άλλες παρόλες. 

Τους πολιτικούς δεν τους θέλω απόμα-

κρους να μου το παίζουν «μούρες».

Είναι η αρχή του γράμματος που έστειλε 

στον «α» η Τόνια, μια 16χρονη μαθήτρια 

Λυκείου εκφράζοντας την αγωνία της για 

την επόμενη μέρα, με αφορμή την προε-

κλογική περίοδο.

Σελ. 21

Μαθήματα πολιτικής από μια 16χρονη

Τρομοκρατούσε 
γυναίκες στο Άργος 
αρπάζοντας 
τις τσάντες τους
Ένας 35χρονος ήταν ο τσαντάκιας 
που τρομοκρατούσε γυναίκες στο 
Άργος αρπάζοντας τις τσάντες τους τις 
τελευταίες ημέρες. Επιβαίνοντας σε 
μοτοσικλέτα πλησίαζε τις γυναίκες που 
κινούνταν πεζές και άρπαζε τις τσάντες.
Ο δράστης που έπεσε στα χέρια της 
αστυνομίας κατηγορείται για εννέα 
περιπτώσεις αρπαγής τσαντών και για 
την κλοπή ενός αυτοκινήτου.

Σελ. 12

Βοτανικό κήπο 

σχεδιάζει να 

δημιουργήσει 

στην Αργολίδα 

η Ένωση Νέων 

Αγροτών, σε 

συνδυασμό με 

τον παγκόσμιο 

πόλο της Επιδαύ-

ρου, την βιο-

ποικιλότητα της 

Πελοποννήσου, 

τον μεγάλο αριθ-

μό ενδημικών 

φαρμακευτικών 

και αρωματικών 

φυτών, τις δυνα-

τότητες αύξησης 

της απασχόλησης 

στον αγροτικό 

τομέα κ.α. 

Σελ. 20 

Βοτανικός Κήπος 
στην Επίδαυρο

Έπιασαν 
τον τσαντάκια

Παιχνίδια εντυπωσιασμού 
Παιχνίδια εντυ-

πωσιασμού από 

τα κόμματα του 

δικομματισμού 

με τους υποψη-

φίους βουλευ-

τές στην Αρ-

γολίδα. Με νέο 

αίμα η ΝΔ και 

με μικρές απώ-

λειες στις αρχαι-

ρεσίες εκλογής 

αρχηγού το ΠΑ-

ΣΟΚ, εμφανίζονται σαν σωτήρες στην κρίση που δημι-

ούργησαν.

Σελ 3, 13
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Κοτζαμπάσηδες πασάδες και σεβάσμιοι αρχοντάδες...
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Σημαντική επιτυχία Καμπόσου η μεταφορά 

της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων στο Άργος 
200 σπουδαστές κάθε χρόνο θα 

φιλοξενούνται από το νέο ακα-

δημαϊκό έτος μέσω της Σχολής 

Τουριστικών Επαγγελμάτων στο 

Άργος. 

Ένα πάγιο αίτημα του Δήμου 

Άργους-Μυκηνών, για ίδρυση 

σχολής γίνεται πραγματικότητα 

και μάλιστα χωρίς να γίνουν ιδι-

αίτερες δαπάνες.

Αναμφισβήτητα αποτελεί μια τε-

ράστια επιτυχία της σημερινής 

δημοτικής Αρχής, αφού 200 και 

πλέον σπουδαστές, θα ζουν και 

θα κινούνται στην πόλη με πολ-

λαπλά οφέλη στην τοπική οικο-

νομία και κοινωνία. Η αναπτυξι-

ακή πνοή θεωρείται δεδομένη, 

με προεκτάσεις στη ζήτηση για 

ενοικιαζόμενα σπίτια και ό,τι 

άλλο συνεπάγεται σε όλους τους 

τομείς της οικονομίας, ενώ πα-

ράλληλα θέτει τις βάσεις για την 

περαιτέρω ανάπτυξη του τουρι-

σμού σε ολόκληρο το Δήμο. 

Ο δήμαρχος Άργους Μυκηνών 

Δημ. Καμπόσος αναφερόμενος 

στην μεταφορά της σχολής από 

το Τολό στο Άργος, τόνισε μετα-

ξύ άλλων:

«Ο δήμος Άργους Μυκηνών 

σήμερα πανηγυρίζει. Η οικονο-

μία του Δήμου αναδιαρθρώνε-

ται και αναβαθμίζεται. Την ίδια 

στιγμή που σχολές κλείνουν και 

πόλεις συρρικνώνονται οικο-

νομικά, το Άργος περνά σε μια 

αναπτυξιακή αντεπίθεση. Διεκ-

δικεί και κερδίζει σε όφελος των 

δημοτών, της τοπικής κοινωνίας 

και οικονομίας.

Η λειτουργία της Σχολής Του-

ριστικών Επαγγελμάτων στο 

Άργος αποτελεί ξεχωριστή τιμή 

για το δήμο μας και αναβαθμίζει 

συνολικά τον τόπο μας. Αποδει-

κνύουμε, μάλιστα, πως για την 

πρόοδο αξιοποιούμε διαθέσι-

μα κτίρια και δεν χρειάζεται να 

προβούμε σε κανενός είδους 

δανεισμό!

Όπως προέκυψε, μετά από εξέ-

ταση των σχετικών χώρων και 

σχετική αλληλογραφία με τον 

Οργανισμό Τουριστικής Εκπαί-

δευσης προχωράμε να λύσουμε 

τα επιμέρους τεχνικά θέματα.

Θυμίζω, πως οι σπουδαστές των 

τουριστικών σχολών είναι ιδι-

αίτερου επιπέδου και από τους 

ελάχιστους που ακόμη φέρουν 

τις στολές και κουστούμια με 

τα διακριτικά των σχολών τους! 

Επιτέλους, και οι ιδιοκτήτες ενοι-

κιαζομένων σπιτιών θα έχουν να 

επιλέξουν και τους νέους φοιτη-

τές οι οποίοι αποτελούν από τις 

λίγες πλέον ομάδες εκτός δήμου 

Άργους Μυκηνών που αναζη-

τούν στέγη, εκτός των οικονομι-

κών μεταναστών.

Μετά από πρόσκλησή μου, ενη-

μέρωσα προσωπικά τους επι-

κεφαλής της αντιπολίτευσης, 

προκειμένου και αυτοί να γίνουν 

κοινωνοί αυτής της μεγάλης επι-

τυχίας. Είμαι βέβαιος πως είναι 

μια μεγάλη νίκη για το Άργος, με 

πολλαπλά οφέλη για την τοπική 

οικονομία η τουριστική σχολή.»

Θα πρέπει να τονιστεί πως η 

σχολή δεν θα φιλοξενεί, όπως 

στο παρελθόν τους σπουδα-

στές, αλλά απλά θα τους παρέχει 

εργαστήρια και αίθουσες διδα-

σκαλίας, ενώ θα πρέπει οι ίδιοι 

πλέον να επιβαρυνθούν το ενοί-

κιο του καταλύματός τους.

Μιλώντας στα τοπικά ΜΜΕ ο 

κ Καμπόσος αναφέρθικε στο 

ιστορικό των προσπαθειών του 

για την σχολή: «200 φοιτητές 

από τον επόμενο χρόνο θα είναι 

εδώ και θα

στεγάζονται σε χώρους του Δή-

μου, δίνοντας νέα ώθηση στην 

τοπική οικονομία, μια προσπά-

θεια που ξεκίνησα από την αρχή 

της θητείας μου και είμαι ικανο-

ποιημένος για την εξέλιξη της». 

Ο κύριος Καμπόσος επεσήμανε 

ότι η μεταφορά της σχολής ήταν 

ένα όνειρο πολλών χρόνων που 

γίνεται πράξη επί των ημερών 

μου. Όταν πληροφορήθηκα ότι 

η σχολή κινδυνεύει να κλείσει, 

απευθύνθηκα στον ΟΤΕΚ.

O Διοικητής του Οργανισμού 

μαζί με τους διευθύνοντες συμ-

βούλους του ήλθε στην πόλη, 

τους ανέλυσα τις απόψεις μου, 

τους έδειξα τους χώρους και 

αποδέχτηκαν τις προτάσεις μας. 

Έτσι από την ερχόμενη χρονιά η 

σχολή του ΟΤΕΚ θα λειτουργή-

σει στο Άργος». Με την ευκαιρία 

ο Δήμαρχος επεσήμανε τις προ-

σπάθειες που κάνει για την προ-

ώθηση και των άλλων θεμάτων 

όπως την ελεγχόμενη στάθμευ-

ση, τη δημοτική αστυνομία, την 

ανάδειξη νέων σχολικών κτιρί-

ων, την ανάπλαση του κέντρου, 

την κατασκευή κολυμβητηρίου 

και κλειστού γυμναστηρίου κ.α. 

«Έχουμε ταμείο 9 εκατομμυ-

ρίων ευρώ είπε ο κ. Καμπόσος 

τα οποία θα διατεθούν για τα 

μεγάλα έργα που σχεδιάσαμε. 

Τα έργα δεν είναι του Καμπό-

σου, είναι του Δήμου. Εγώ πολε-

μάω και οι πρώτες νίκες ήλθαν. 

Θα έλθουν και άλλες. Αυτή την 

επιτυχία την εισπράττω καθη-

μερινά από το λαό. Ξέρω τι συμ-

βαίνει στον τόπο μου και που 

βρίσκομαι. Θεωρώ ότι έχουν 

γίνει πάρα πολλά και ευχαριστώ 

τους άμεσους συνεργάτες μου 

γιατί η συμβολή τους είναι με-

γάλη».

Σύμφωνα με πληροφορίες του 

“α” για τις ανάγκες της σχολής 

θα διατεθούν από τον Δήμο αί-

θουσες από το Κωνσταντοπού-

λειο, το Μπουσουλοπούλειο, 

μέρος των Στρατώνων καθώς 

και ένα εστιατόριο στο κέντρο 

της πόλης.

Σε αναμμένα κάρβουνα οι υποψήφιοι της ΝΔ στην Αργολίδα

Καίγονται στην προθέρμανση
Φωτιά πήραν τα τηλέφωνα 

στα κεντρικά της ΝΔ μετά από 

την δημοσίευση του “α” πιθα-

νών ονομάτων υποψηφίων για 

το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην 

Αργολίδα. Φυσικά και εμάς μας 

είχε ξενίσει το γεγονός πως ση-

μαντικά ονόματα έμενα έξω 

απ΄τον αρχικό σχεδιασμό. Το 

σίγουρο είναι πως ο Αντώνης 

Σαμαράς θα ήθελε όλους τους 

πιθανούς υποψηφίους του αφ` 

ενός να τρέχουν για το κόμμα, 

αφ` ετέρου να μην παρασυρ-

θούν απ τις σειρήνες του Καμ-

μένου ή της Ντόρας και από 

εκδίκηση για τον πιθανό παρα-

γκωνισμό τους.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα 

δεδομένα, μόνο όσοι κατέθε-

σαν υποψηφιότητα θα μπο-

ρούσαν να συμμετάσχουν των 

επιλογών, όμως τα πράγματα 

συνεχίζουν να δείχνουν προς 

άλλες κατευθύνσεις. Πρωτο-

κλασάτα στελέχη, όπως ο Β. 

Σιδέρης, η Κ. Μπόμπου ή ο Φ. 

Κολεβέντης μέσω της εκδή-

λωσης ενδιαφέροντος έθεσαν 

τις βάσεις για επαναφορά του 

ψηφοδελτίου σε γνώριμο επί-

πεδο, όμως στην “Συγγρού” οι 

συνταγές αλλάζουν κάθε μέρα. 

Πληροφορίες αναφέρουν πως 

ένας ακόμα υποψήφιος από 

το Ναύπλιο καθώς και μία από 

το Άργος κατέθεσαν πρόταση 

υποψηφιότητας όχι στην νο-

μαρχιακή, αλλά απ` ευθείας 

στην επιτροπή αξιολόγησης 

υποψηφιοτήτων. Με αυτό το 

σκεπτικό των εκ παραθύρου 

υποψηφίων, κανείς δεν μπορεί, 

η μη μόνο αυτοδίκαια ο κ. Αν-

δριανός, να θεωρεί τον εαυτό 

του σίγουρο στην λίστα. Τα πά-

ντα πλέον εξαρτώνται από την 

επίσημη ανακοίνωση της ημε-

ρομηνίας των εκλογών, οπότε 

και θα φανούν εκ των πραγμά-

των οι προθέσεις του αρχηγού 

της ΝΔ, για το αν πραγματικά 

επιθυμεί να έρθει σε ρήξη με 

το παλαιοκομματικό κατεστη-

μένο των βάσεων της ΝΔ ή να 

υποκύψει στις επιλογές τους. 

Σε επίπεδο πολιτικής Άνοιξης 

πάντως δεν διαφαίνεται καμιά 

ιδιαίτερη προτίμηση, αν και 

αυτό είχε υποστηριχθεί από 

πιθανούς υποψηφίους βου-

λευτές, περισσότερο ίσως ως 

μοχλός πίεσης. Σύμφωνα με τις 

μέχρι τώρα υποθέσεις εκλογές 

αναμένονται για τις 29 Απριλί-

ου ή τις 6 Μαΐου, χωρίς φυσικά 

να αποκλείεται και νέα παρά-

ταση της αγωνίας για μετά την 

ψήφιση του φορολογικού τον 

Ιούνιο.
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Λουκέτο μπαίνει στην Χημική 

Υπηρεσία Ναυπλίου, με απόφα-

ση που ελήφθη στις 13-3-2012. 

Οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας 

μεταφέρονται στην αντίστοιχη 

Κορίνθου.

Το χημείο του Ναυπλίου, ιδρύ-

θηκε και λειτουργεί από το 1982, 

μετά από πολλά αιτήματα των 

βιομηχανιών και βιοτεχνιών του 

Νομού καθώς και του Τελωνείου 

Ναυπλίου, ώστε να αποφευχθεί 

η ταλαιπωρία και να μειωθεί 

η δαπάνη μετακινήσεων τόσο 

Δημοσίων Υπαλλήλων όσο και 

εκτελωνιστών και υπαλλήλων 

των Παραγωγικών και εξαγωγι-

κών – εισαγωγικών εταιρειών, 

στην Κόρινθο. Όμως εν έτη 2012 

επανερχόμαστε στο παλαιό κα-

θεστώς. Και όλα αυτά παρότι η 

Αργολίδα είναι ο 5ος εξαγωγι-

κός νομός, με μεγάλη δραστηρι-

ότητα σε λάδια, κρασιά, πυρηνέ-

λαια, ποτά, χυμούς (το 80% του 

Ελληνικού χυμού πορτοκαλιού 

παράγεται στο Νομό), κομπό-

στες, λιπάσματα κλπ.

Όλα αυτά επισημαίνει σε επι-

στολή του προς τον υπουργό 

Οικονομικών ο πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου Αργολίδας Φώ-

της Δαμούλος, τονίζοντας ότι 

είναι αδιανόητο να μην υπάρχει 

Γραφείο του χημείου στην Αργο-

λίδα. Όπως επισημαίνει το Γρα-

φείο αυτό εξυπηρετεί όλο τον 

Νομό Αργολίδος, πάνω από 100 

Επιχειρήσεις, στις εξαγωγές, ει-

σαγωγές, Τελωνειακές εργασίες, 

έλεγχο αγοράς και δειγματολη-

ψίες, αγορανομικούς ελέγχους 

συνοδεύοντας τα ΣΔΟΕ, λάδια, 

ποτά, κρασιά, χυμούς, μπύρα, 

καύσιμα, νερά των Δήμων και 

Κοινοτήτων, απόβλητα βιολο-

γικού καθαρισμού, νερά παρα-

λιών κλπ. Επιπλέον παρέχει και 

συμβουλές και κατευθύνσεις 

στις Εταιρείες αλλά και σε σχο-

λεία κλπ.

Επισημαίνεται ότι στο Ναύπλιο, 

όπου ήδη κατασκευάζεται και 

επέκταση του Εμπορικού – 

Τουριστικού λιμένος υφίσταται 

Τελωνείο, επανδρωμένο με 20 

άτομα προσωπικό και παραρτή-

ματα στην Κοιλάδα και στην Επί-

δαυρο, το οποίο εκτελεί όλες τις 

Τελωνειακές εργασίες και τόσο 

οι Επιχειρήσεις όσο 

και η Διεύθυνση 

του Τελωνείου θε-

ωρεί αδιανόητο να 

λειτουργεί χωρίς 

άμεση και επιτόπια 

υποστήριξη  Γρα-

φείου του ΓΧΚ. 

Ενδεικτικά ανα-

φέρεται ότι εκτε-

λούνται αναλύσεις 

σε: Δείγματα εισα-

γωγών, Δείγματα 

εξαγωγών, Δειγμα-

τοληψίες και ιδι-

ωτικές αναλύσεις, 

Φορολογικές απο-

θήκες, Οινοποιία, 

Α π ο σ τ α κ τ ή ρ ι α , 

Ελαιουργία, Πυρη-

νελαιουργία. Ο Νομός είναι τρί-

τος σε εξαγωγές ελαιολάδου σε 

τρίτες χώρες.

Το Επιμελητήριο επιχειρημα-

τολογεί τονίζοντας ακόμα ότι 

και από οικονομικής σκοπιάς, 

οι συνεχείς μετακινήσεις ενός 

τουλάχιστον Χημικού από άλλο 

νομό προς την Αργολίδα καθώς 

και εκτελωνιστών, υπαλλήλων 

Επιχειρήσεων και Αστυνομικών 

από την Αργολίδα και πάλι πίσω, 

θα δημιουργήσει ένα τεράστιο 

κόστος, τόσο για τις Επιχειρή-

σεις όσο και για το Δημόσιο. 

Επίσης με δεδομένο ότι καταρ-

γήθηκε το Τελωνείο της Τρίπο-

λης και ενσωματώθηκε στο Τε-

λωνείο Ναυπλίου, αυτό εντείνει 

ακόμη περισσότερο την άποψη 

να υποστηρίζεται το Τελωνείο 

Ναυπλίου και από το Γενικό Χη-

μείο του Κράτους. Ταυτόχρονα 

ο κος Δαμούλος λέει ότι κατά 

παράβαση κάθε λογικής παρα-

μένει η υπηρεσία του Γενικού 

Χημείου στην Τρίπολη, παρότι 

το Τελωνείο έχει καταργηθεί.

4
Αναστέλλεται η λειτουργία του στο Ναύπλιο και …πάει στην Κόρινθο

Λουκέτο και στο χημείο
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Πυρά από Σφυρή σε Καμιζή με παράπλευρες απώλειες τους εθελοντές

Μαίνεται ο Σκουπιδοπόλεμος
Με εμπλοκή των εθελοντικών 

περιβαλλοντικών ομάδων στην 

ανακύκλωση των σκουπιδιών της 

Ερμιονίδας, αντιπολιτευση και συ-

μπολίτευση ακονίζουν κονσερβο-

κούτια αντι να τα ανακυκλώνου. 

Με επιστολή του που δώθικε στην 

δημοσιότητα, ο πρώην δήμαρχος 

Δ. Σφυρής κατηγορεί την σημερινή 

δημοτική αρχή πως ενοχοποιεί τους 

εθελωντες στης ανακύκλωσης προ-

κειμένου να μην αναλάβει τις ευθύ-

νες που της αντιστοιχούν. Μεταξύ 

άλλων στην επιστολή αναφέρεται:

“Γιατί ο Δήμαρχος έριξε την ευθύνη 

για το χάλι της ανακύκλωσης στους 

εθελοντές;

Τελικά για την διαχείριση των απορ-

ριμμάτων και για την ανακύκλωση 

υπεύθυνοι είναι οι εθελοντές;

Αυτή είναι η άποψη του Δημάρχου 

, Αντιδημάρχου κ. Κούστα και Προ-

έδρου της Δημοτικής Κοινότητας 

Κρανιδίου κ. Μονά και συνάδει με 

αυτή του Προέδρου της Τοπικής 

Κοινότητας Διδύμων  κ. Σερέτη 

«μετά από προσωπική προσπάθεια, 

η συλλογή των ανακυκλώσιμων θα 

γίνει από το Δημοτικό Σχολείο Διδύ-

μων και τα έσοδα θα παραδοθούν 

στο σχολείο για την οικονομική του 

ενίσχυση.»;

Γνωστή είναι πλέον η τακτική του 

Δημάρχου ότι υπεύθυνοι είναι όλοι 

οι άλλοι εκτός από τον ίδιο.

Τελικά δεν μας έχει πει στα οκτώ 

χρόνια της προηγούμενης θητείας 

του ως Δήμαρχος Κρανιδίου και τον 

τελευταίο ενάμιση  χρόνο  θητείας 

του ως  Δήμαρχος Ερμιονίδας σε τι 

είναι υπεύθυνος;

Υπάρχει πρόγραμμα για τα απορ-

ρίμματα και την ανακύκλωση;

και ποιος θα μας το πει αν δεν μας 

το πει ο Δήμαρχος ;

Θα μας το πει ο επικεφαλής των εθε-

λοντών;

Οι εθελοντές θα απολογηθούν για 

την ανικανότητα της Δημοτικής Αρ-

χής;”

Απ την πλευρά της η δημοτική Αρχή 

Ερμιονίδας διαμέσου του αντιδη-

μάρχου Σταύρου Κούστα επιτίθε-

ται το ίδιο σφοδρά στην παράταξη 

Σφυρή υπογραμμίζοντας:

 

“Η Ανακύκλωση, η Κομποστοποίη-

ση, η ενημέρωση του κοινού και η 

εθελοντική δράση είναι βασικά συ-

στατικά της πολιτικής της παράτα-

ξης μας και από την πρώτη στιγμή 

τα έχουμε στο επίκεντρο της λογι-

κής και της δράσης μας.

Και σας έχουμε αποδείξει ότι αγω-

νιστικά και έντιμα παλεύουμε τις 

θέσεις και τις προτάσεις μας απέ-

ναντι στον οποιοδήποτε, γιατί δεν 

έχουμε ούτε εξαρτήσεις, ούτε επι-

ταγές να ξεπληρώσουμε όπως εσείς 

είχατε και κάνατε σε πολλά θέματα, 

με κορυφαίο το ανοσιούργημα που 

δημιουργήσατε στον «Σταυρό Διδύ-

μων».

Όσο για την αναφορά σας στην 

απένταξη της πρότασης μας για 

την κομποστοποίηση και την απο-

κατάσταση ΧΑΔΑ (επειδή ανέλαβε 

την σχετική υποχρέωση η Περιφέ-

ρεια), και πάλι βιαστήκατε, γιατί ο 

Δήμαρχος μας Δημήτρης Καμιζής 

στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο 

ενημέρωσε σχετικά με το θέμα και 

ταυτόχρονα εξέφρασε την απαί-

τηση η Περιφέρεια να εκπληρώσει 

άμεσα τις υποχρεώσεις της απένα-

ντι στον Δήμο μας, δείχνοντας έναν 

διεκδικητικό και αποφασιστικό χα-

ρακτήρα Δημάρχου αντιδιαμετρικά 

αντίθετο με τον δικό σας όπου ικα-

νοποιούσατε τις σκοτεινές και πολύ 

δαπανηρές απαιτήσεις της Περιφέ-

ρειας και όχι μόνον (δες δεματο-

ποιητής), και 

μετά το αδι-

έξοδο αυτής 

της πολιτικής 

σας δηλώ-

νατε ότι σας 

εξαπάτησαν, 

χρεώνοντας 

όλους με δει-

νά πολύ δύ-

σκολα ανα-

στρέψιμα.

Εσείς λοιπόν 

ως μέγιστος 

υ π ο κρ ι τ ή ς , 

π α ρ α χ α -

ράκτης της 

αλήθειας και 

λασπολόγος, 

εμφανιζόσα-

στε να ενδι-

αφερόσαστε 

σήμερα για 

όλα αυτά 

που 4 χρόνια 

σαν δημοτι-

κή αρχή ούτε 

κατ’ ελάχι-

στο  ασχο-

λ η θ ή κ α τ ε 

και μάλιστα 

στα πρώ-

τα βήματα 

της δράσης 

μας υπερο-

πτικά, όπως 

συνηθίζετε, 

αμφισβητού-

σατε και υπο-

τ ι μ ο ύ σ α τ ε 

την προσπά-

θεια και τους 

συμμετέχο-

ντες.

Δεν νομιμο-

ποιήστε λοι-

πόν σήμερα 

να εμφανί-

ζεστε σαν ο 

κριτής και 

ε κ τ ι μ η τ ή ς 

αυτών που 

όχι μόνο δεν 

τα πιστεύε-

τε, αλλά τα 

υποδαυλίσα-

τε και προ-

βοκατόρικα 

προσ παθή-

σατε να τα 

εμποδίσετε.

Για ποιο εθελοντικό κίνημα μιλάτε 

όταν το δόγμα σας 4 χρόνια ήταν 

ότι όλα έχουν ένα τίμημα και πλη-

ρώνονται.

Αντί λοιπόν να ασχολείστε με αυτά 

που η κοινωνία έμπρακτα έχει 

αγκαλιάσει, είναι καλύτερο να αντι-

ληφθείτε το πόσο μακρυά από τις 

ανησυχίες και τις πρωτοβουλίες 

των κοινωνικών ομάδων βρίσκε-

στε εσείς και η παράταξη σας, και 

έμπρακτα να μας αποδείξετε ότι 

υπάρχουν μέσα σας έστω και ελά-

χιστα ψίχουλα σεβασμού, ηθικής, 

αλήθειας και ειλικρίνειας”.
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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

Αχαρτογράφητο, το 

νέο πολιτικό σκηνικό

ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ, παρελθόν τελικά το ΠΑΣΟΚ 

και η Νέα Δημοκρατία, ή θα καταφέρουν 

να επικρατήσουν ξανά στο πολιτικό σκηνι-

κό; Πόσο εύκολο είναι να εκτιμήσει κανείς, 

πώς θα αντιδράσουν οι ψηφοφόροι στην 

κάλπη;

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ του κόσμου όλους τους 

τελευταίους μήνες δείχνει ότι ο δικομ-

ματισμός τελείωσε στην Ελλάδα και ότι 

οι πολυκομματικές κυβερνήσεις θα είναι 

αυτές που θα βγάλουν τη 

χώρα από την κρίση και θα 

την οδηγήσουν σε μια νέα 

ιστορική περίοδο.

ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ όμως με 

το τέλος της μεταπολίτευ-

σης ο δικομματισμός ή θα 

καταφέρει για μια ακόμα φορά να σταθεί 

στα πόδια του και να παρατείνει την ζωή 

του κάτω από την ασφυκτική πίεση και τον 

φόβο που δημιουργεί η οικονομική κρίση;

Είναι έτοιμος ο κόσμος για την μεγάλη 

αλλαγή; Πόσο ισχυροί μπορούν να αποδει-

χθούν οι νέοι κομματικοί σχηματισμοί που 

αρχίζουν δειλά – δειλά να εμφανίζονται 

στο προσκήνιο;

ΔΥΣΚΟΛΕΣ οι εκτιμήσεις αυτή τη στιγμή. 

Η κάλπη θα δείξει, αν θα καταφέρουν να 

βγουν μπροστά οι νέοι πολιτικοί σχημα-

τισμοί, που διεκδικούν ψήφους και λόγο 

στην διακυβέρνηση της χώρας.

ΕΙΝΑΙ ΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΤΟ τελικά το νέο πο-

λιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται και ήδη 

μετασχηματίζεται.

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ που αναμένεται να προκη-

ρυχθούν θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες και 

για τους υποψήφιους και για τα ίδια τα 

μεγάλα κόμματα. Ο πολιτικός λόγος που 

θα αρθρωθεί αναμένεται να είναι εντελώς 

διαφορετικός για να πείσει.

ΑΡΑΓΕ θα υπάρξουν αυτές οι πολιτικές δυ-

νάμεις, που θα καταφέρουν να ξεφύγουν 

από τον ψεύτικο λόγο του δικομματισμού 

πείθοντας παράλληλα για την δυνατότητά 

τους να γυρίσουν σελίδα στην χώρα και να 

την οδηγήσουν σε καλύτερες μέρες; 
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Πετσάλνικος 

ή Μανιάτης;
Άγνωστο είναι 

ακόμα ποιος θα 

εκπροσωπήσει την 

Κυβέρνηση στο 

Ναύπλιο. Μέχρι 

τώρα πιστευόταν 

πως ο υφυπουργός 

ενέργειας και 

περιβάλλοντος 

Γ. Μανιάτης θα 

αναλάμβανε αυτό 

το βάρος, όμως 

διέρρευσε η 

πληροφορία πως θα 

έρθει ο Πρόεδρος 

της βουλής Φ. 

Πετσάλνικος. Αν 

αυτό αληθεύει τότε 

μάλλον ο κ. Μανιάτης 

θα προτιμήσει την 

πόλη του Άργους. 

Άντε τώρα να βρεις 

διαθέσιμες διμοιρίες 

Ματ για δύο πόλεις.

ΟΦ

Με ΜΑΤ και ΜΕΑ

2 διμοιρίες ΜΑΤ θα φυλάνε τους επισήμους στο Ναύπλιο κατά την διάρκεια της 

παρέλασης της 25ης Μαρτίου. Ήδη το “συντονιστικό” έχει καλέσει τους πολίτες 

να παραβρεθούν στις παρελάσεις.  Απ ότι δείχνουν τα πράγματα οι “επίσημοι” 

εκφραστές του μνημονίου θα επιλέξουν την παρέλαση του Ναυπλίου και όχι 

του Άργους. Αυτές τις μέρες θα συνεδριάσει και η ανοιχτή επιτροπή πολιτών του 

Άργους για να καθορίσει την στάση της κατά την διάρκεια της παρέλασης. Κατά 

την παρέλαση της 28ης διαμαρτυρόμενοι πολίτες του Άργους είχαν επιλέξει να 

συνδράμουν τους διαδηλώνοντας κατά του μνημονίου Ναυπλιείς. Απ ότι φαίνεται 

μάλλον θα είναι περισσότεροι οι ΜΑΤατζήδες από τις αμαλίες και τα τσολιαδάκια.

ΟΦ



Η απέναντι όχθη 
Του Βασίλη Καπετάνιου

Εικόνες της κρίσης 8 : 

τα υποθετικά ψάρια
Οι μύτες των παπουτσιών του Γιώργη κτυπούσαν τον χρόνο  

πάνω στα πεντάλ του ποδηλάτου, την βιασύνη του να προλά-

βει τις πληρωμές της Δευτέρας.  Με το ποδήλατο του κατέβαι-

νε ανάποδα την οδό Τσώκρη για την πλατεία του Άργους. Ο 

ήλιος τον κτυπούσε μες τα μάτια. Λίγο πριν την παλιά αγορά 

ακούει μια γνώριμη φωνή. 

-Ε Γιώργη που πας; (Ήταν ο πατέρας του ανέβαινε  με τα αργά 

βήματα των εβδομήντα πέντε χρόνων του και τον ήλιο στην 

πλάτη του.) 

-Πατέρα καλημέρα με τυφλώνει ο ήλιος δεν σε είδα , έχω κάτι 

πληρωμές να κάνω και βιάζομαι , αν μπλέξω σε καμιά ουρά θα 

φάω όλη την ημέρα. 

-Άδειος τόπος παντού, θα προλάβεις , αν μείνει χρόνος έλα 

κερνάω καφεδάκι . 

Κατεβαίνοντας προς την πλατεία Αγίου Πέτρου ο κεντρικός 

δρόμος ήταν άδειος. Τα νέα μέτρα ελεγχόμενης στάθμευσης 

είχαν διώξει τα αυτοκίνητα από το κέντρο. Που να πήγαν όλα 

αυτά τα αυτοκίνητα ή οι κάτοικοι της πόλης για λόγους οικο-

νομίας ανακάλυψαν ξανά την βάδιση αναρωτήθηκε ο Γιώργης.

Στις τράπεζες λιγοστός ο κόσμος, τέλειωσε πολύ γρήγορα τις 

δουλειές του. Στην επιστροφή είδε  έξω από το κατάστημα 

ρούχων  του Βαγγέλη του Άρχοντα, παρατσούκλι από την επο-

χή που μεσουρανούσε στον Απόλλωνα Άργους, ότι  ήταν μαζε-

μένοι καταστηματάρχες και κουβέντιαζαν. Προφανώς πελάτης 

δεν είχε ακόμα κάνει την εμφάνιση του.

Οι άνθρωποι αυτοί ήταν η γειτονιά του Γιώργη στην εφηβεία 

του, όταν ήταν βοηθός στο καφενείο του πατέρα του. Την δε-

καετία του εβδομήντα και του ογδόντα η οδός Τσώκρη ήταν  

σε όλο το μήκος της ένας δρόμος γεμάτος καταστήματα που 

ξεκινούσαν από νωρίς τις δουλειές τους. Τώρα πολλά μαγαζιά 

κλειστά και μερικά κτήρια μαραζωμένα, από την έλλειψη φρο-

ντίδας προβάλλουν τους πληγωμένους τους σοβάδες. Κάποτε 

ανέβαινε και κατέβαινε κόσμος και από τα δύο πεζοδρόμια 

τώρα μπορούσες και με το ποδήλατο να περάσεις πάνω στα 

πεζοδρόμια. 

Σταμάτησε να τους χαιρετήσει. Ένα ευχάριστο ξάφνιασμα για 

όλους. Θυμήθηκαν τις παλιές καλές εποχές τότε που το Σάββα-

το το μεσημέρι μετά από μια πετυχημένη εβδομάδα οι έμπο-

ροι  έκαναν μικρά πανηγύρια στα μαγαζιά τους και οι μεζέδες 

της κυρά Μαρίας που σέρβιρε ο κυρ Νίκος ήταν στις δόξες 

τους. 

-Σαν παραμύθι μου φαίνονται εκείνα τα χρόνια, πάει δεν ξανα-

γίνονται αυτά ( είπε ο Βαγγέλης).

-Εγώ δεν τα πρόλαβα ( είπε η Γιάννα νέα έμπορος της περιο-

χής) .

-Από τα χαράματα της Δευτέρας μέχρι το νύχτωμα του Σαβ-

βάτου ετούτος ο δρόμος ήταν γεμάτος κόσμο από πάνω μέχρι 

κάτω ( είπε ο Λάκης που διατηρεί ένα από τα πιο παλιά κατα-

στήματα του δρόμου) . 

-Με την κρίση πως τα πάτε; 

-Δεν παλεύετε η κατάσταση, δεν βλέπεις εννιά και τέταρτο και 

οι ταμειακές μας μηχανές είναι  αχτύπητες, έχει και τα καλά του 

όμως μαζευόμαστε και μιλάμε μεταξύ μας , ξαναγνωριζόμα-

στε.

Εκείνη την στιγμή φάνηκε ο μεγάλος όγκος της κυρά Ντίνα της 

ψαρούς. Ο χρόνος έγραψε πάνω της ρυτίδες , η αρθρίτιδα και 

η οστεοπόρωση μείωσαν το δυναμικό της βάδισμα αλλά δεν 

άλλαξαν την περπατησιά της. Η κυρά Ντίνα ήταν η προσωπο-

ποίηση αυτού που λέμε γυναίκα νταρντάνα, μπεσαλού και έξω 

καρδιά , το παρατσούκλι ψαρού της βγήκε από τον άντρα της 

τον ψαρά τον Μήτσο. Ο Μήτσος ακριβώς το αντίθετο σωμα-

τοδομικά από την ίδια, πετσί και κόκκαλο σχεδόν ανορεξικός, 

επαγγελματίας ψαράς, την βάρκα του την είχε στην  Νέα Κίο. 

-Καλημέρα κυρά Ντίνα. 

-Ρε Γιώργη ,  πόσα χρόνια έχω να σε ανταμώσω; 

-Από τότε που έφερνες μαριδάκι στο καφενείο του πατέρα 

μου. 

-Πως από εδώ κυρά Ντίνα πρωί-  πρωί; (Την ρώτησε ο Βαγγέ-

λης , αφού ήξερε ότι το πόστο της ήταν στο ψαράδικο να πουλά 

ψάρια. Χρόνια τώρα ήταν γνωστή υπάλληλος στην ψαραγορά 

του Άργους με δεκάδες προσωπικούς πελάτες. Στο μαγαζί που 

δούλευε,  ο  άντρας της ξεπουλούσε την ψαριά του.) 

-Ήρθα να δω αν θέλετε ψάρια; 

-Ε θέλουμε αλλά θα περάσουμε από το μαγαζί ( της είπε η Γιάν-

να , ενώ με απορία κοιτούσε τα άδεια της χέρια, έτσι όπως τους 

ρώτησε θα νόμιζε κανείς ότι στην πλάτη της είχε ένα καλάθι με 

ψάρια, έτοιμα για πούλημα). 

-Όχι τώρα να μου πεις και θα στα φέρω εγώ!!! 

-Τα συνηθισμένα αφού ξέρεις. 

-Εντάξει ( και βγάζει μέσα από την φαρδιά τσέπη του φορέμα-

τος της ένα σημειωματάριο ). 

-Βαγγέλη μπακαλιαράκια θες ; 

-Γιατί έχει ; 

-Αν έχει ή δεν έχει είναι άλλο θέμα εσύ πες μου αν θέλεις!!! ( Η 

κυρά Ντίνα τον ήξερε χρόνια, ήταν μερακλής στο φαγητό του.)

-Ναι αν έχει θέλω ( παλιός έμπορος έπιασε αμέσως το μήνυμα 

ότι κάτι έχει αλλάξει στην κυρά Ντίνα, ποτέ δεν είχε έρθει να 

πάρει προκαταβολικά παραγγελία και για ψάρια που δεν ήξε-

ρε αν έχει το μαγαζί ). 

-Εντάξει και με σένα . 

-Κυρά Ντίνα αν έχει  ψάρια (!!!)  ( της το είπε με ιδιαίτερη έμφα-

ση ) να μου κρατήσεις και για τα παιδιά μου θα πάω το Σάββα-

το στην Αθήνα να τα δω.

-Μπράβο μερακλή μου ( του είπε και του έριξε μια την παλάμη 

στο αριστερό του μπράτσο παραλίγο να τον ρίξει κάτω, πιά-

στηκε στο ποδήλατο του Γιώργη και αντάλλαξαν ένα γρήγορο 

βλέμμα απορίας και ανησυχίας. Δεν ήταν πράγματα αυτά κάτι 

δεν πήγαινε καλά με την κυρά Ντίνα. Μπήκε και ο Γιώργης στο 

παιγνίδι των υποθετικών παραγγελιών « αν έχει» ).

 -Κυρά Ντίνα θέλω και εγώ δυο κιλά αν έχει ; 

-Τι ψάρια θέλεις ; 

-Τι έχει ; 

-Δεν ξέρω πες μου εσύ και θα το κανονίσω , λέγε και το κινητό 

σου να σε βρω. 

-Εντάξει γαύρους ή κοτσομούρα και το κινητό είναι 679…

Αφού πήρε από όλους παραγγελία βάζει στην τσέπη το σημει-

ωματάριο, από το κρεμασμένο στο λαιμό της κινητό τηλέφω-

νο καλεί ένα νούμερο. 

-Έλα Μήτσο ξεκίνα, τα κανόνισα όλα εσύ κοίτα να βγάλεις 

καλή ψαριά. 

-Κυρά Ντίνα τον άντρα σου πήρες τηλέφωνο; (Ρώτησε ο Γιώρ-

γης.) 

-Ναι απαγορεύεται;  

-Όχι αλλά να σε ρωτήσω χωρίς παρεξήγηση , πήρες παραγγε-

λία για τα ψάρια που θα πιάσει ; 

-Ακριβώς, τζάμπα να κάψει το πετρέλαιο  και αν πιάσει καλή 

ψαριά να μείνουν απούλητα;

-Γιατί δεν θα τα πάρει το ψαράδικο που δουλεύεις ; 

-Δούλευα. 

-Τι ; Τριάντα χρόνια είσαι εκεί τώρα βρήκατε να τσακωθείτε 

λίγο πριν την σύνταξη; 

-Δεν τσακωθήκαμε με απόλυσε. Και να μην με απόλυε θα 

έφευγα μόνη μου. 

-Γιατί τι έγινε; 

-Ο γιος του το έκλεισε το μαγαζί , το φαγάδικο που είχε στο 

Ναύπλιο. Το ενοίκιο που πλήρωνε για ένα μήνα είναι το ενοίκιο 

του πατέρα του για ένα χρόνο σχεδόν. Γύρισε πίσω στο ψα-

ράδικο. Παλιά μου τέχνη κόσκινο, μες τα ψάρια γεννήθηκε ο 

μικρός.  Όπως καταλαβαίνετε δεν χώραγα και εγώ εκεί για να 

βγαίνει ένα αξιοπρεπές μεροκάματο.

-Για αυτό δεν σε είδα την προηγούμενη εβδομάδα; (Ρώτησε 

η Γιάννα.)

-Ακριβώς, τις πρώτες μέρες έπαθα σοκ , ήταν σα να πέθανε 

ένας δικός μου άνθρωπος, έπεσε και ο Μήτσος ψυχολογικά. 

Αλλά χθες του λέω Μήτσο κοντεύουμε τα εξήντα αλλά θα την 

παλέψουμε όπως ξέραμε. Εσύ θα βγάζεις τις ψαριές σου και 

εγώ θα κάνω το εμπόριο. Αλλά θα υπάρχει ένας κανόνας πρώ-

τα θα κλείνω παραγγελίες και μετά θα μπαίνεις μέσα για ψά-

ρεμα, μην μας μείνουν τα ψάρια αμανάτι , έχει ακριβύνει πολύ 

και το πετρέλαιο. 

-Καλά και γιατί δεν κανονίζετε να τα δίνει πάλι στο ψαράδικο; 

-Πρώτο γιατί έπεσε η δουλειά και δεύτερον όταν ραγίζει το 

γυαλί δεν είναι πια γυαλί. Όταν μια συνεργασία τελειώνει, 

τελειώνει οριστικά, οι μισές λύσεις δημιουργούν διπλά προ-

βλήματα ( Όπως πάντα μπεσαλού και ξηγημένη η κυρά Ντίνα 

σκέφθηκε ο Γιώργης με μια κίνηση του χεριού τους χαιρέτησε 

και έφυγε). 

-Γιώργη βρήκες πολύ κίνηση και άργησες , προλαβαίνεις για 

καφέ; (Τον ρώτησε ο πατέρας του όταν τον είδε να μπαίνει 

στην αυλή.)

-Το απόγευμα δεν προλαβαίνω τώρα. 

Το απόγευμα ο Γιώργης έπινε τον καφέ του στο σπίτι του πα-

τέρα του. 

-Ξέρεις ποια είδα το πρωί ; Την κυρά Ντίνα την ψαρού. 

-Αυτή που έφερνε τα μαριδάκια στο καφενείο .

-Πήρα και δυο κιλά ψάρια. 

-Δεν σε είδα να κρατάς τίποτα 

-Δεν τα είχε πιάσει ακόμα ο Μήτσος!!! ( Ο πατέρας του τον κοι-

τούσε με ένα βλέμμα απορία και θυμού γιατί νόμιζε ότι ο γιος 

του τον κορόιδευε, Εκείνη την στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο, ο 

Γιώργης απάντησε με ανοιχτή ακρόαση. ) 

-Γιώργη δυο κιλά γαύρους που να στα φέρω ; ( Πατέρας και 

γιος αντάλλαξαν ένα βλέμμα, ο Γιώργης του έδωσε το κινητό. ) 

-Κυρά Ντίνα ο Νίκος είμαι χαθήκαμε , κατάλαβες ποιος είμαι ; 

- Ε πως δεν κατάλαβα δέκα βαπόρια  μαριδάκι σου είχα που-

λήσει; 

-Έχει καθόλου μαριδάκι ; 

-Πόσα κιλά θες ; 

-Δύο .

-Εντάξει,  αλλά αύριο που θα ξαναβγεί ο Μήτσος,  αν πιάσει τα 

έχεις, δώσε μου το κινητό σου να σε πάρω …..

Ο κυρ Νίκος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα γέλια του.

 

*Η ιστορία έχει φανταστικά στοιχεία αλλά είναι πραγματική 

η υποθετική παραγγελία ψαριών και έγινε σε κατάστημα του 

Ναυπλίου  ….. και στην οδό Τσώκρη στο Άργος κάποτε δεν 

χωρούσαν τα πεζοδρόμια τους ανθρώπους….
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Tαυτότητα



Αντιδράσεις 

στις παρελάσεις
ΔΕΝ θα με χάλαγε, για να χρησιμοποιήσω και 

λίγο την γλώσσα του Μακρυγιάννη, η κατάργη-

ση των παρελάσεων. Ίσα ίσα την θεωρώ επιβε-

βλημένη, αφού αντί να αποδίδονται τιμές στους 

Ήρωες, αποδίδονται στην εκάστοτε ηγεσία 

που φιγουράρει πάνω σε βάθρα και εξέδρες. 

Εξ άλλου το να τιμάς τους αγώνες κάποιων για 

εθνική ανεξαρτησία, θα πρέπει να συνεχίζεις το 

έργο τους.

Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ, όπως και η 28 Οκτωβρίου δεν 

είναι επέτειοι ούτε γάμων, ούτε γενεθλίων, ούτε 

ίδρυσης ποδοσφαιρικών σωματείων. Είναι μέρες 

απόδοσης τιμής στον Αγώνα για 

την ανεξαρτησία και δεν συνάδει 

με απόδοση τιμών σε όλους εκεί-

νους αιρετούς ή μη που οι παρα-

τάξεις τους στηρίζουν και στηρί-

ζονται σε κόμματα που στηρίζουν 

το μνημονίο ή φέρνουν ευθύνη για 

την υποδούλωση της χώρας στο διεθνές τραπε-

ζικό σύστημα.

ΘΑ ΦΑΝΕΙ παράδοξο αλλά θεωρώ κοντύτερα 

στους αγωνιστές του 21 εκείνους που αύριο με-

θαύριο γυρίσουν την πλάτη στους “επισήμους” ή 

τους γιουχάρουν για τις πολιτικές επιλογές τους. 

Δεν μ αρέσει η άνανδρη άσκηση βίας απ τον 

όχλο, αλλά θα “δικαιολογήσω” και την αγανάκτη-

ση κάποιων που ίσως παρεκτραπούν.

ΑΥΤΟ που δεν μπορώ να δικαιολογήσω είναι 

το θράσος. Το θράσος όσων με τον έναν ή τον 

άλλο τρόπο μας έσυραν στην υποδούλωση 

και θέλουν να εμφανίζονται και σαν σωτήρες 

αποπάνω. Πως θα γυρίσουν να κοιτάξουν τα 

παιδιά που τους χαντάκωσαν το μέλλον; Πως 

θα γυρίσουν να κοιτάξουν τους εργαζόμενους 

που τους πήραν τον μισθό μέσα από τα χέρια; 

Πως θα γυρίσουν να κοιτάξουν τους συνταξιού-

χους που αντί για σύνταξη τους έδωσαν ισα ίσα 

τα ναύλα για να τους μεταφέρει ο χάρος στην 

Αχερουσία λίμνη;

ΚΙ ΟΜΩΣ θα σταθούν αγέρωχοι με ψηλά το 

κεφάλι επιζητώντας τον θαυμασμό μας. Όπως οι 

εκάστοτε κατακτητές που παρήλευναν σ αυτή 

την χώρα και οι δωσίλογοι και οι δειλοί έτρεχαν 

να τους χαιρετήσουν. Οι δωσίλογοι και σήμερα 

θα τρέξουν να τους κρατήσουν σφιχτά και επι-

δεικτικά το χέρι, όσο για τους δειλούς...έτσι κι ο 

σκύλος αρχίσει να γαβγίζει το αφεντικό του, δεν 

το αναγνωρίζει πλέον και το επόμενο βήμα είναι 

να το δαγκώσει. Και τα γαβγίσματα ηχούν ήδη 

στ` αυτιά μας απ τις προηγούμενες παρελάσεις.

Vita Civilis
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ΚΚΕ: Μέτρα ανακούφισης των υπερχρεωμένων

ΣΥΡΙΖΑ: Φορολογούν την φτώχεια

Στον Καμμέ-

νο ο Τσούλος
Με τον Πάνο Καμμένο και 

τους «Ανεξάρτητους Έλλη-

νες» συμπορεύεται ο Χρή-

στος Τσούλος.

Με ανα-

κοίνωσή 

του προς 

τα Μέσα 

Ε ν η μ έ -

ρ ω σ η ς 

ο κος 

Τσούλος 

τονίζει ότι «η εθνική ανε-

ξαρτησία και το εθνικό 

συμφέρον είναι αρχές αδι-

απραγμάτευτες».

Άμεσα μέτρα προστασίας και 

ανακούφισης των υπερχρε-

ωμένων λαϊκών στρωμάτων 

ζητά το ΚΚΕ. Η νομαρχιακή επι-

τροπή Αργολίδας καλεί τους 

εργαζόμενους, τους αυτοαπα-

σχολούμενους, τη φτωχή και 

μεσαία αγροτιά να διεκδική-

σουν μαζί για να επιβάλλουν:

Τη διαγραφή των χρεών από 

τόκους, τη μείωση κατά 50% 

όλων των δανείων και την ανα-

στολή πληρωμής τους για τα 

επόμενα χρόνια για ανέργους, 

μικρομεσαίους αγρότες και 

εργαζόμενους με ετήσιο οικο-

γενειακό εισόδημα κάτω από 

45.000 ευρώ για τετραμελή 

οικογένεια. Τη διαγραφή των 

δανείων που αφορούν στην 

απόκτηση πρώτης κατοικίας 

των λαϊκών οικογενειών που 

αδυνατούν να πληρώσουν και 

βρίσκονται κάτω από το όριο 

της φτώχειας. Τη μείωση κατά 

30% των χρεών των ΕΒΕ προς 

τις τράπεζες και των αγροτι-

κών χρεών για τους φτωχούς 

αγροτοκτηνοτρόφους και τους 

ψαράδες και το πάγωμά τους 

για όσο διαρκεί η κρίση με πα-

ράλληλη παραγραφή των πα-

νωτοκίων. Τη διασφάλιση του 

δικαιώματος όλων σε σύγχρο-

νη λαϊκή στέγη. 

Όπως τονίζει το ΚΚΕ «η συ-

νεχής ανελέητη επίθεση στο 

λαϊκό εισόδημα με την κλιμα-

κούμενη δραστική μείωση μι-

σθών και συντάξεων, τη βαριά 

φορολογία, την ανεργία κλπ 

οδηγεί πλατιά λαϊκά στρώματα 

σε τραγικά αδιέξοδα και ειδικά 

αυτά που αναγκάστηκαν να 

δανειστούν από τις τράπεζες 

για να αποκτήσουν σπίτι ή για 

να υπάρξουν ως αυτοαπασχο-

λούμενοι».

«Αντί να φορολογούν τον 

πλούτο, φορολογούν την φτώ-

χεια. Τα χαράτσια δεν έχουν 

τέλος. Αντί να παγώσουν τα 

κέρδη και τις τιμές, παγώνουν 

και μειώνουν τους μισθούς των 

φτωχών εργαζομένων. Αντί να 

παίρνουν μέτρα για την ανά-

πτυξη, σκοτώνουν κάθε οικο-

νομική δραστηριότητα. Τέτοια 

«βοήθεια» δεν τη θέλουμε. Το 

φάρμακό τους είναι χειρότερο 

από την αρρώστια».

Τα παραπάνω επισημάνθηκαν 

στην ανοιχτή συνέλευση του 

ΣΥΡΙΖΑ Αργολίδας, που πραγ-

ματοποιήθηκε στο Ναύπλιο με 

σκοπό την ανταλλαγή απόψε-

ων για την πολιτική κατάσταση 

αλλά και για τον σχεδιασμό της 

εκλογικής δράσης του συνδυα-

σμού στην Αργολίδα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει, πως στόχος 

δεν είναι η μείωση του χρέους 

και των ελλειμμάτων, αλλά η 

δημιουργία φτηνού εργατι-

κού δυναμικού, χωρίς δικαιώ-

ματα και απαιτήσεις, που θα 

ανταγωνίζεται τους Εσθονούς 

και τους Βούλγαρους εργαζο-

μένους στο πλαίσιο της αυ-

ταρχικής Ευρώπης πολλών 

ταχυτήτων. Στόχος δεν είναι η 

διασφάλιση της ευρωπαϊκής 

πορείας της χώρας, αφού είναι 

η συνέχιση της ίδιας πολιτικής 

που οδηγεί μαθηματικά στην 

έξοδο από την ΕΕ, στην κοινω-

νική διάλυση, την οικονομική 

και κοινωνική χρεοκοπία.

Και όμως η μόνη σωστή επι-

σήμανση του ΔΝΤ είναι ότι η 

συνέχιση του προγράμματος 

είναι αβέβαιη εξαιτίας της πο-

λιτικής κατάστασης στην Ελλά-

δα, εφόσον ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, που 

έχουν δεσμευτεί για την εφαρ-

μογή του, καταψηφιστούν στις 

εκλογές. Το δίλημμα που μπαί-

νει στον ελληνικό λαό είναι αν 

θα στηρίξει τις δυνάμεις εκεί-

νες που έχουν δεσμευτεί ότι 

θα εφαρμόσουν τα μνημόνια 

χρεοκοπίας της χώρας ή αν θα 

τις ανατρέψει και θα αγωνιστεί 

μαζί με τους υπόλοιπους ευ-

ρωπαϊκούς λαούς για αυτά που 

του ανήκουν.

Ο Σύριζα παλεύει για ένα ευρύ 

αντί- μνημονιακό, πατριωτικό  

μέτωπο με όλες τις δυνάμεις 

της Αριστεράς δεσμευμένες 

για διέξοδο από την κρίση και 

μιας άλλη ανάπτυξη με κέντρο 

τον άνθρωπο της εργασίας. Ο 

ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζεται για ένα νέο 

συνασπισμό εξουσίας, για μια 

κυβέρνηση της αριστεράς, που 

θα πει ένα μεγάλο ιστορικό όχι 

στην πολιτική των Μνημονίων, 

στη νέα δανειακή σύμβαση και 

στην καταδίκη της ατελείωτης 

ύφεσης.

Ο Σύριζα επισημαίνει ότι «οι 

κυβερνήσεις των ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, 

ΛΑΟΣ μαζί με την Τρόικα μέσα 

σε ελάχιστο χρόνο ακύρω-

σαν κατακτήσεις δεκαετιών, 

οι πολίτες καταδικάζονται στη 

φτώχεια και την ανεργία, η οι-

κονομία οδηγείται στην κατάρ-

ρευση, η χώρα υποθηκεύεται 

στους δανειστές. Οι άνεργοι 

ξεπερνούν το ένα εκατομμύ-

ριο, η νεολαία σπρώχνεται στη 

μετανάστευση, οι άστεγοι 

μόνο στην Αθήνα έφτασαν 

τους 25.000. Για τον Ιούνιο 

έχουν προαναγγείλει καινούρ-

για μέτρα – σφαγείο για τον ελ-

ληνικό λαό, δηλαδή, νέες περι-

κοπές σε μισθούς, συντάξεις».

Συνελήφθη στο 

Ναύπλιο για ΦΠΑ
Για οφειλές προς το δημόσιο, συνελήφθη χθες το πρωί ένας 

51χρονος στο Ναύπλιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας πρόκειται για ιδι-

οκτήτη εταιρίας μεταφορών, ο οποίος κατηγορείται για για οφει-

λές προς το Δημόσιο. 

Ο 51χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφα-

λείας, αφού εις βάρος του έχουν βεβαιωθεί χρέη από μη απόδο-

ση Φ.Π.Α., ύψους 144.518 ευρώ.

Ο 51χρονος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 

Ναυπλίου.
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Συζήτηση στη Βουλή θα γίνει 

με αφορμή το πρωτοσέλιδο 

δημοσίευμα του «Αναγνώστη» 

για την έλλειψη υποδομών στο 

λιμάνι του Ναυπλίου, που έχει 

άμεσες και σοβαρές επιπτώ-

σεις στην κρουαζιέρα, η οποία 

είναι ιδιαίτερα μειωμένη εφέ-

τος.

Το πρωτοσέλιδο της εφημερί-

δας στάθηκε η αφορμή για την 

ερώτηση που κατέθεσε 

ο Βουλευτής Αργολίδας της 

Νέας Δημοκρατίας Γιάννης 

Ανδριανός προς τον Υπουργό 

Πολιτισμού και Τουρισμού Π. 

Γερουλάνο και την Υπουργό 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-

τας και Ναυτιλίας Α. Διαμαντο-

πούλου με θέμα την «ανάγκη 

ανάληψης άμεσων δράσεων 

για τις υποδομές στο λιμάνι του 

Ναυπλίου για την ενίσχυση της 

κατάπλευσης κρουαζιερόπλοι-

ων»

Το ρεπορτάζ του «Αναγνώ-

στης» και τα στοιχεία που πα-

ρατίθενται είναι ουσιαστικά και 

το περιεχόμενο της ερώτησης, 

που κατατέθηκε στη Βουλή:

«Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής 

στοιχεία του Λιμεναρχείου Ναυ-

πλίου, φέτος έχουν δηλώσει ότι 

θα καταπλεύσουν στο λιμάνι 

της πόλης μόλις 49 κρουαζιε-

ρόπλοια έναντι 75 το 2011. Η 

μείωση αυτή αναμένεται να έχει 

σοβαρές επιπτώσεις στην τοπι-

κή οικονομία, αφού αντίστοιχα 

μειωμένος θα εί-

ναι ο αριθμός των 

επιβατών που θα 

επισκέπτονταν την 

περιοχή.

Ε π ι σ η μ α ί ν ε -

ται ότι κεντρική 

θέση ανάμεσα 

στις αιτίες της 

μειωμένης κατά-

πλευσης κρουα-

ζιερόπλοιων στο 

Ναύπλιο, αλλά και 

του μικρού ποσο-

στού αποβίβασης 

τουριστών στην 

πόλη, κατέχει το 

πρόβλημα της 

εκβάθυνσης του 

λιμένος που δεν 

έχει γίνει ακόμη. 

Τα κρουαζιερό-

πλοια σήμερα 

παραμένουν αρό-

δο, γεγονός που 

περιορίζει την πα-

ραμονή τους στο 

Ναύπλιο σε μόλις 

6-8 ώρες κατά μέσο 

όρο βάσει στοιχείων των λιμε-

νικών αρχών και δημιουργεί 

άσκοπη ταλαιπωρία στους του-

ρίστες, αποτρέποντας σε μεγά-

λο βαθμό την αποβίβασή τους, 

καθώς αναγκάζονται να χρησι-

μοποιήσουν λάντζες για να επι-

σκεφθούν την περιοχή,. Αν τα 

κρουαζιερόπλοια έδεναν στο 

λιμάνι, τότε ο χρόνος παραμο-

νής τους θα αυξανόταν σε του-

λάχιστον 14 ώρες, γεγονός που 

θα είχε θετικές επιπτώσεις στην 

τουριστική κίνηση και επομέ-

νως στην τοπική οικονομία.

Τονίζεται τέλος ότι και οι υπάρ-

χουσες λιμενικές υποδομές 

έχουν υποστεί ζημιές (σπηλαι-

ώσεις) και κινδυνεύουν με κα-

τάρρευση.

Κατόπιν αυτών, ερωτούνται οι 

υπουργοί:

Ποιος είναι ο σχεδιασμός και το 

δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα 

για την υλοποίηση των απαραί-

τητων έργων υποδομής στο λι-

μάνι του Ναυπλίου, μεταξύ των 

οποίων και της εκβάθυνσής 

του, ώστε να ενισχυθεί ο τουρι-

σμός μέσω κρουαζιερόπλοιων 

και μέσω αυτού, η τοπική οικο-

νομία».
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Το πρωτοσέλιδο για την έλλειψη υποδομών και τις επιπτώσεις στην κρουαζιέρα σε Γερουλάνο και Διαμαντοπούλου

Στην Βουλή ο «Αναγνώστης»
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Τρομοκρατούσε 
γυναίκες στο Άρ-
γος αρπάζοντας 
τις τσάντες τους
Ένας 35χρονος ήταν ο τσαντά-

κιας που τρομοκρατούσε γυναί-

κες στο Άργος αρπάζοντας τις 

τσάντες τους. Ο δράστης που 

έπεσε στα χέριaα της αστυνομίας 

κατηγορείται για εννέα περιπτώ-

σεις αρπαγής τσαντών και για την 

κλοπή ενός αυτοκινήτου.

Ο 35χρονος επιβαίνοντας σε μο-

τοσικλέτα, πλησίαζε γυναίκες 

που κινούνταν πεζές και άρπαζε 

τις τσάντες τους. Η μοτοσυκλέ-

τα την οποία χρησιμοποιούσε ο 

δράστης για τις κλοπές του βρέ-

θηκε στην περιοχή της Κορινθί-

ας. Σύμφωνα με την αστυνομία 

εξιχνιάστηκαν οι εξής περιπτώ-

σεις αρπαγής τσαντών:

Την 2-2-2012 το μεσημέρι, στο 

Άργος Αργολίδας, αποπειράθηκε 

να αφαιρέσει τσάντα ημεδαπής, 

χωρίς να τα καταφέρει, με αποτέ-

λεσμα τον τραυματισμό της. 

Την 20-2-2012 το μεσημέρι, στο 

Άργος Αργολίδας, αποπειράθηκε 

να αφαιρέσει τσάντα ημεδαπής, 

χωρίς να τα καταφέρει, με αποτέ-

λεσμα τον τραυματισμό της. 

Την 5-2-2012 το μεσημέρι, στο 

Άργος Αργολίδας, αφαίρεσε 

τσάντα αλλοδαπής, που περιείχε 

χρήματα και έγγραφα.

Την 18-2-2012 το μεσημέρι, στο 

Άργος Αργολίδας, αφαίρεσε τσά-

ντα ημεδαπής, που περιείχε χρή-

ματα και έγγραφα.

Την 20-2-2012 το μεσημέρι, στην 

Νέα Κίο Αργολίδας, αφαίρεσε 

τσάντα ημεδαπής, που περιείχε 

χρήματα και έγγραφα.

Την 20-2-2012 το μεσημέρι, στο 

Άργος Αργολίδας, αφαίρεσε τσά-

ντα ημεδαπής, που περιείχε χρή-

ματα και έγγραφα.

Την 25-2-2012 το μεσημέρι, στην 

τοποθεσία Πανίτσα Αργολίδας, 

αφαίρεσε τσάντα ημεδαπής, που 

περιείχε χρήματα και έγγραφα.

Την 26-2-2012 το μεσημέρι, στο 

Άργος Αργολίδας, αφαίρεσε τσά-

ντα ημεδαπής, που περιείχε χρή-

ματα, ηλεκτρονικές, συσκευές 

και έγγραφα.

Την 26-2-2012 το μεσημέρι, στο 

Άργος Αργολίδας, αφαίρεσε τσά-

ντα ημεδαπής, που περιείχε χρή-

ματα και έγγραφα. 

Ερευνάται η τυχόν συμμετοχή 

του δράστη και σε άλλες παρό-

μοιες παράνομες πράξεις.
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Του Γιάννη 

Πανούση, 
καθηγητή 

Εγκληματολογί-

ας στο Πανεπι-

στήμιο Αθηνών

Από μηχανής...;
 

Προς τιμήν του θανάτου

αναλώνουμε τη ζωή μας

Χριστ. Βέικου, Καθ’ οδόν…

«Από μηχανής» δεν εμφανίζεται 

μόνο το καλό ως λύση αλλά και 

το κακό ως απελπισία.

Αυτή η χώρα δεν κινδυνεύει τόσο 

(ή μόνο) από τους 

δανειστές της (οι οποίοι 

συν τοις άλλοις θέλουν 

να την ταπεινώσουν), 

αλλά κυρίως από 

την Άτη, τηνΕιμαρμένη, 

τη Νέμεση.

Χάνουμε την εθνική μας 

ανεξαρτησία

Χάνουμε την κοινωνική μας συνοχή

Χάνουμε τις εθνικές μας αναφορές 

(Λ. Κύρκος) και τις διεθνείς μας 

προσωπικότητες (Θ. Αγγελόπουλος).

Χάνουμε τα παιδιά μας που 

ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για το 

εξωτερικό.

Αυτό που δεν χάνουμε, δυστυχώς, 

είναι αυτόν τον απερίγραπτο θίασο 

των πολιτικών, αυτούς τους «κακούς 

ηθοποιούς» των μπουλουκιών της 

απενοχοποίησης, αυτούς που – 

όταν όλα χάνονται συνεχίζουν το 

κομματικό και προσωπικό τους 

«χτένισμα» του προφίλ για ένα 

μέλλον που δεν υπάρχει. Τοπίο στην 

ομίχλη.

Έπιασαν τον τσαντάκια

Έκαιγε κάδους και ομπρέλες 

Στα πράσα για τα καλώδια της ΔΕΗ

Οκτώ κάδους απορριμμάτων και 

τρεις ομπρέλες καταστημάτων 

πρόλαβε να κάψει μέσα σε μια 

νύχτα ένας 44χρονος στο Ναύ-

πλιο, μέχρι να συλληφθεί από την 

αστυνομία. Τα ξημερώματα του 

Σαββάτου και ενώ τις προηγού-

μενες ώρες οι φωτιές εκδηλώνο-

νταν η μία μετά την άλλη με απο-

τέλεσμα να τρέχει όλη τη νύχτα 

η πυροσβεστική για να τις κατα-

σβέσει, ο δράστης εντοπίστηκε 

από αστυνομικούς του Τμήματος 

Ασφαλείας Ναυπλίου.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κα-

τασχέθηκε ένα μεταλλικό δοχείο 

με εύφλεκτο υλικό. Ο 44χρονος 

που κατηγορείται για εμπρη-

σμό οδηγήθηκε στον  Εισαγγε-

λέα Πρωτοδικών. Η αστυνομική 

έρευνα και το προανακριτικό υλι-

κό, διενεργούνται από το Τμήμα 

Ασφαλείας Ναυπλίου, ενώ ερευ-

νάται η τυχόν συμμετοχή του και 

σε άλλες παρόμοιες παράνομες 

πράξεις.

Για σαράντα κλοπές καλωδίων 

από αρδευτικούς οικίσκους που 

τροφοδοτεί η Δ.Ε.Η στην ευ-

ρύτερη περιοχή της Αργολίδας 

κατηγορούνται τρεις Βούλγαροι 

από τους οποίος συνελήφθησαν 

οι δύο. Οι δράστες εκτιμάται ότι 

προκάλεσαν ζημιές αξίας 80.000 

ευρώ στο δίκτυο της Δ.Ε.Η, με τα 

καλώδια που έκλεβαν. 

Εις βάρος των δύο σχηματίστηκε 

δικογραφία για σύσταση εγκλη-

ματικής οργάνωσης, διακεκρι-

μένες περιπτώσεις κλοπής και 

διάθεση προϊόντων εγκλήματος, 

ενώ σε βάρος του τρίτου, σχημα-

τίστηκε δικογραφία για αποδοχή 

προϊόντων εγκλήματος.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους 

δράστες στο Άργος, μετά από 

συντονισμένη αστυνομική επι-

χείρηση. Οι δύο Βούλγαροι είχαν 

ήδη πουλήσει τα καλώδια στον 

τρίτο, έναντι χρηματικού ποσού. 

Μόλις αντιλήφθησαν την αστυ-

νομία άρχισαν να τρέχουν με 

αποτέλεσμα να διαφύγει ο ένας.

Τα αφαιρεθέντα καλώδια τα με-

τέφεραν με όχημα ιδιοκτησίας 

του κλεπταποδόχου, το οποίο και 

κατασχέθηκε.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν 

στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδι-

κών Ναυπλίου. Την προανάκριση 

διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας 

Άργους, ενώ οι έρευνες συνεχίζο-

νται προκειμένου να εξακριβω-

θεί η τυχόν συμμετοχή τους και 

σε άλλες παρόμοιες πράξεις.
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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

Μεγαλύτερη η συμμετοχή από την αναμενόμενη στις εκλογές για πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ

Ψήφισαν 1948 Αργολιδείς
Έκπληξη ακόμα και για την 

ίδια τη νομαρχιακή επιτροπή 

του ΠΑΣΟΚ ήταν η συμμετο-

χή των 1948 μελών του στην 

ψηφοφορία της Κυριακής για 

την ανάδειξη του Ευάγγελου 

Βενιζέλου στην προεδρία.

Από τους 1948 που πήγαν 

στις κάλπες, ψήφισαν Βενι-

ζέλο οι 1924, ενώ βρέθηκαν 

ακόμα 18 λευκά και 6 άκυρα 

ψηφοδέλτια.

Τα 4 από τα 6 άκυρα ψηφο-

δέλτια είχαν αναφορά στον 

Γιώργο Παπανδρέου. Συγκε-

κριμένα στα δύο άκυρα είχαν 

γράψει: «Γιώργος Παπανδρέ-

ου» και στα άλλα δύο είχαν 

γράψει: « Διαρχία – Παπαν-

δρέου – Βενιζέλος».

Στις κάλπες προσήλθαν 

αναλογικά ανά περιοχή: στο 

Άργος 810 ψηφίσαντες (806 

Βενιζέλος, 4 λευκά), στο Ναύ-

πλιο 609 ψηφίσαντες (601 

Βενιζέλος, 4 λευκά, 4 άκυρα), 

στο Κρανίδι 351 ψηφίσαντες 

(341 Βενιζέλος, 9 λευκά, 1 

άκυρο), και στο Λυγουριό 

178 ψηφίσαντες (176 Βενιζέ-

λος, 1 λευκό, 1 άκυρο).

Η μη αναμενόμενη συμμετο-

χή φάνηκε από το πρωί, όταν 

πριν καν ανοίξει το γραφείο 

της νομαρχιακής περίμεναν 

εννέα άτομα για να ψηφί-

σουν.

Βέβαια τα νούμερα αυτά δεν 

έχουν καμία σχέση με εκείνα 

του 2007, όταν στην Αργο-

λίδα είχαν ψηφίσει για τον 

Γιώργο Παπανδρέου περισ-

σότεροι από 4000 άνθρωποι. 

Παρόλα αυτά εκτιμάται ότι 

εγγεγραμμένα μέλη από το 

ΠΑΣΟΚ ήταν περί των 2500, 

αφού τότε είχαν ψηφίσει και 

μη εγγεγραμμένα μέλη, οι λε-

γόμενοι φίλοι του ΠΑΣΟΚ.

Την ικανοποίησή του εξέ-

φρασε με δηλώσεις του ο 

γραμματέας της νομαρχια-

κής επιτροπής Χρήστος Ου-

λής.

Ξεκινάει το Jessica
Πρόκριμα των μετέπειτα εξελίξεων θεω-

ρεί ο Πέτρος Τατούλης την αξιοποίηση του 

Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Jessica. Σε 

συνάντηση εργασίας που έγινε για την έναρ-

ξη λειτουργίας του, μεταξύ του Περιφερει-

άρχη Πελοποννήσου και εκπροσώπων της 

Eurobank, εκ μέρους του Ταμείου Αστικής 

Ανάπτυξης του Μηχανισμού, παρουσία υπη-

ρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας, ο 

κος Τατούής δήλωσε: «Επενδύουμε σε αυτό 

το χρηματοδοτικό εργαλείο καθώς αποτελεί 

τη νέα προοπτική για την επόμενη προγραμ-

ματική περίοδο και το μέλλον. Η φιλοσοφία 

του Jessica υπαγορεύει την επένδυση πό-

ρων του ΕΣΠΑ σε ένα ταμείο το οποίο θα 

μοχλεύσει και θα επανεπενδύσει ιδιωτικούς 

πόρους με ανταποδοτικά οφέλη προς τις 

τοπικές κοινωνίες. Το πρόγραμμα αυτό θα 

πρέπει να υλοποιηθεί με άμεση συνάφεια 

των προτεραιοτήτων και των αναγκών του 

στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου», δήλωσε ο Περιφερειάρχης. 

Ο στόχος, σύμφωνα με τον κ. Τατούλη, είναι 

να επιτευχθεί η μόχλευση της ιδιωτικής οικο-

νομίας με συνδυασμό αστικών αναπλάσεων 

και επιχειρηματικότητας.

Για την επιτυχία του προγράμματος έθεσε ως 

προτεραιότητα ο Περιφερειάρχης την άμε-

ση συνεργασία όλων των φορέων καθώς τα 

χρονοδιαγράμματα είναι σφιχτά και οι απαι-

τήσεις πολλές. «Πρέπει ωστόσο να δώσουμε 

ιδιαίτερη προσοχή για την αξιοποίηση του 

ταμείου αυτού, γιατί όπως έχω πει πολλές 

φορές το μόνο χρηματοδοτικό εργαλείο 

για πολλά χρόνια στην Ελλάδα θα είναι το 

ΕΣΠΑ».

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως βασική λογική 

τη μετατροπή των πόρων 

του ΕΣΠΑ σε δανειακούς 

πόρους, ανακυκλώνοντας 

τους, μοχλεύοντας ιδιωτικά 

κεφάλαια και παρέχοντας κί-

νητρα επιχειρηματικότητας. 

«Πρόκειται για πρόγραμμα 

εκτέλεσης δημοσίων έργων 

ανάπλασης αστικών χώρων 

με ταυτόχρονη ανάπτυξη 

του επιχειρηματικού ενδι-

αφέροντος», δήλωσε ο κ. 

Τατούλης, ενώ πρόσθεσε 

ότι «τα έργα αυτά θα προ-

σαρμοστούν στις προτεραι-

ότητες του στρατηγικού μας 

σχεδιασμού». 

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική 

Αρχή θα διαχειριστεί το πρό-

γραμμα αυτό, βοηθώντας 

στην ωρίμανση των έργων  

τους τελικούς δικαιούχους, 

οι οποίοι δεν θα είναι μόνο 

οι μεγάλοι Δήμοι της Περι-

φέρειας. «Στόχος μας είναι 

να δημιουργήσουμε μια αποθήκη ώριμων 

έργων προς ένταξη, τα οποία αν δεν τα εντά-

ξουμε σε αυτό το πρόγραμμα, να μπορούμε 

να τα εντάξουμε στην επόμενη προγραμμα-

τική περίοδο», δήλωσε ο κ. Τατούλης.
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Εκδρομή στους “άθλους του Ηρακλέους”

Τρελός Πιερό 

στον Κιχώτη

Ο Δον Κιχώτης προβάλλει την ταινία 

«Τρελός Πιερό», με τους JEAN-PAUL 

BELMONDO και ANNA KARINA, 1965. 

Ο «Τρελός Πιερό» είναι ένας αναρχι-

κός ύμνος για μια γενιά που βιώνει το 

υπαρξιακό αδιέξοδο, ενώ θεωρείται η 

τελευταία μεγάλη ταινία της «νουβέλ 

βάγκ».

Παιδική βιβλιοθήκη 

για όλο τον νομό
Σε  Παιδική βιβλιοθήκη για όλο τον 

νομό εξελίσσεται η Παιδική – Νεα-

νική Βιβλιοθήκη του Δήμου Άργους 

Μυκηνών .Συνεχίζονται οι εκπαιδευ-

τικές επισκέψεις μαθητικών ομάδων 

από τα σχολεία  στην Παιδική – Νεα-

νική Βιβλιοθήκη του Δήμου Άργους 

Μυκηνών .

Την Τρίτη τα παιδιά του Ειδικού Νη-

πιαγωγείου Ναυπλίου μαζί με τις 

εκπαιδευτικούς τους επισκέφθηκαν 

το χώρο της Βιβλιοθήκης, με στό-

χο την καλύτερη κοινωνικοποίησή 

τους. Για δύο ώρες περίπου πραγμα-

τοποιήθηκαν δραστηριότητες μέσα 

από παιδαγωγικά project, ομαδικά 

ή ατομικά. Σκοπός αυτών των παι-

δαγωγικών σχεδίων είναι η ανάπτυ-

ξη των γνωστικών λειτουργιών των 

παιδιών σε όλους τους εξελικτικούς 

τομείς.

Την επόμενη ημέρα, οι μαθητές και 

οι μαθήτριες της Β’ τάξης του 6ου 

Δημοτικού σχολείου Άργους, επι-

σκέφθηκαν την Παιδική Νεανική 

Βιβλιοθήκη. Τα παιδιά ενημερώ-

θηκαν γι’ αυτό το χώρο μάθησης, 

πληροφόρησης, γνωριμίας και εξοι-

κείωσης με το βιβλίο και την κοινω-

νία της πληροφορίας. Είναι καιρός 

πλέον όλοι οι δήμοι του νομού να 

αποκτήσουν την δική τους παιδική 

βιβλιοθήκη, μιμούμενοι τον Δήμο 

Άργους.

Η Παιδική Νεανική Βιβλιοθήκη Άρ-

γους διοργανώνει εκδρομή την Κυ-

ριακή 8 Απριλίου στο Θέατρο του 

Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, 

για την παρακολούθηση του έργου 

«Οι άθλοι του Ηρακλή».  Η συμμετο-

χή για κάθε άτομο είναι 15 ευρώ και 

περιλαμβάνει εισιτήριο θεάτρου και 

μεταφορά με λεωφορείο. 

Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμ-

μετοχή, μπορούν να απευθύνονται 

στην Παιδική Νεανική Βιβλιοθήκη 

καθημερινά: 14:30-20:00 και Σάββα-

το 10:00-14:00, μέχρι τη Δευτέρα 2 

Απριλίου. 

Οι άθλοι του Ηρακλή είναι μία πα-

ραγωγή διεθνών προδιαγραφών, 

πιστή στην ευρύτερη φιλοσοφία 

του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός 

Κόσμος» για τη χρήση της νέας τε-

χνολογίας στην εκπαίδευση και τη 

διάδοση του Ελληνικού πολιτισμού. 

Πρόκειται για μια παράσταση με χα-

ρισματικούς ηθοποιούς, με πλούσια 

σκηνικά  και εκπληκτικά κοστούμια 

από την  Χριστίνα Κουλουμπή, εξαι-

ρετική μουσική από τον  Γιάννη Μα-

κρίδη, και  εμπνευσμένη χορογραφία 

από τον  Πέτρο Γάλλια. Την παρά-

σταση υπογράφει η Κάρμεν Ρουγγέ-

ρη, με το μοναδικό της ταλέντο να 

εμπνέει στα παιδιά κάθε ηλικίας την 

αγάπη για το θέατρο. Η αγαπημένη 

των παιδιών, Κάρμεν Ρουγγέρη, ανα-

φέρει για την παράσταση:

«Παραμυθένια είναι η αντιμετώπισή 

μας, αλλά συγχρόνως ακριβής. Βασι-

σμένη πάνω σε ότι έχει γραφτεί για 

τον ήρωα και τη ζωή του, έτσι ώστε 

τα παιδιά να σχηματίσουν μια σαφή 

εικόνα του Ηρακλή, του ήρωα των 

ηρώων, που με τους άθλους του έμει-

νε στην ιστορία ως ο πιο ονομαστός 

και αγαπητός ήρωας της ανθρωπό-

τητας. Μέσα απ’ αυτή την παράστα-

ση τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία 

να παρακολουθήσουν:

τη γέννηση του ήρωα

τη ζωή του

τους άθλους του

την καθιέρωση των Ολυμπιακών 

αγώνων

το θάνατό του

και τέλος τη μετάβασή του στον 

Όλυμπο όπου θα απολαμβάνει όλες 

τις τιμές και θα ζήσει ανάμεσα στους 

δώδεκα θεούς ίσος με αυτούς.

Είναι μια αφορμή  να ξαναθυμηθού-

με τους ήρωες μας σε μια εποχή που 

τους έχουμε τόση πολλή ανάγκη!»

Τους ρόλους του έργου ερμηνεύουν 

με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί:

Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, Ευαγγε-

λία Καρακατσάνη, Πέτρος Κιοσσές, 

Στέφανος Κοσμίδης, Γιάννης Νικολά-

ου, Τάσος Παπαδόπουλος, Σπύρος 

Περδίου, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, 

Ελένη Ρουσσινού, Κωνσταντίνα Σα-

ραντοπούλου, Θανάσης Τσιδίμης, 

Γιάννης Τσουρουνάκης

Tango από την 

Αργεντινή

Βραδιά Αργεντίνικου tango « από 

τον  Gardel  ως τον  Piazzola» στο 

Βουλευτικό την Παρασκευή 23 

Μαρτίου 2012 στις 20:30

 Παίζουν οι:

Χανιώτης Ανδρέας ( βιολί)

Τζιγιάννη Αλεξάνδρα (πιάνο)
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Από τον Αύγουστο του 1995 ο 

Σύλλογος «Πολιτιστική Αργολική 

Πρόταση» έχει συνεχή παρουσία 

στην πολιτιστική ζωή του τόπου 

μας. Βασικό πεδίο έκφρασής του 

είναι το θέατρο. Ένα ισχυρότα-

το κοινωνικό λειτούργημα, που 

καθοδηγεί, προβάλλει πρότυπα, 

προτείνει λύσεις για τα προβλή-

ματα αλλά και απελευθερώνει και 

χαλαρώνει τον άνθρωπο.

Στις μέρες μας ο άνθρωπος αντι-

μετωπίζει δυνάμεις άλογες και 

απειλητικές, νιώθει διαταραγμένη 

την επικοινωνία και την εμπιστο-

σύνη καθώς καθημερινά κλιμα-

κώνονται ανισότητες και αδικίες. 

Πανίσχυρα κέντρα εκμεταλλεύο-

νται την οικονομική τους δύναμη 

για να υποδουλώσουν το ελεύθε-

ρο και δημοκρατικό φρονημάτων 

ανθρώπων μετατρέποντάς τους 

σε άβουλους υποτακτικούς του 

«συστήματος».

Σύμφωνα με το Διοικητικό Συμ-

βούλιο του συλλόγου “το θέατρο 

οφείλει να καταγγέλλει αυτές τις 

καταστάσεις, να βοηθήσει τον 

άνθρωπο να αντιμετωπίσει όσα 

καταδυναστεύουν τη ζωή του και 

να συγκροτήσει ένα ισχυρό κοι-

νωνικό σύνολο, που να υποστη-

ρίζει σθεναρά τις απειλούμενες 

ανθρώπινες αξίες.

Η «Πολιτιστική Αργολική Πρότα-

ση» προτείνει λοιπόν τη διέξοδο 

«θέατρο». Με την πείρα που κέρ-

δισε μέσω των 20 θεατρικών πα-

ραστάσεων που έχει στο ενεργη-

τικό της επανέρχεται σήμερα με 

ένα εκλεκτό έργο του ελληνικού 

θεατρικού ρεπερτορίου, που είχε 

μεγάλη απήχηση, με το «Παρα-

μύθι χωρίς όνομα» του Ιάκωβου 

Καμπανέλλη, πρωτοπόρου του 

νεοελληνικού θεάτρου.

Τα χρώματα του έργου είναι παρ-

μένα από τον πίνακα της μετεμ-

φυλιακής Ελλάδας και του ψυχρο-

πολεμικού δυτικού κόσμου.

Στους συντελεστές της παράστα-

σης οφείλουμε ένα μεγάλο «ευ-

χαριστώ», στην ομάδα αυτή των 

ανθρώπων, που μόχθησαν για 

το καλύτερο. Που προσπάθησαν 

επίμονα και μεθοδικά να προ-

σφέρουν το αποτέλεσμα της δου-

λειάς τους στο βωμό της τέχνης. 

Ένα άλλο «ευχαριστώ» οφείλουμε 

στο σκηνοθέτη Νικόλα Ταρατόρη, 

που είναι η ψυχή της θεατρικής 

ομάδας. Και, τέλος, ένα άλλο «ευ-

χαριστώ» ανήκει στο πλατύ κοινό 

των εκδηλώσεων του Συλλόγου. 

Χωρίς τη δική τους αποδοχή δεν 

θα είχαμε σήμερα τη βεβαιότητα 

ότι θα αγκαλιάσει και την καινού-

ρια αυτή προσπάθεια του Συλλό-

γου μας”

Το θέμα της παράστασης

«Παραμύθι χωρίς όνομα» του Ιά-

κωβου Καμπανέλλη, εμπνευσμέ-

νο από το ομώνυμο νεανικό μυ-

θιστόρημα της Πηνελόπης Δέλτα. 

Παρά τη διαχρονική αξία του 

μυθιστορήματος, για καλύτερη 

κατανόηση του έργου, είναι σκό-

πιμο να εξεταστεί το πολιτικό και 

κοινωνικό πλαίσιο της εποχής, 

ξεκινώντας από την ήττα που 

υπέστη η χώρας μας το 1897 από 

την Τουρκία. Η ήττα της ντροπής, 

όπως ονομάστηκε, αποτέλεσε 

όνειδος διπλωματικό, στρατιωτι-

κό και οικονομικό για την Ελλάδα, 

η οποία υποχρεώθηκε να συνάψει 

δάνειο, για να πληρώσει πολεμική 

αποζημίωση στην Τουρκία, και 

να δεχθεί τον Διεθνή Οικονομικό 

Έλεγχο.

Η δεκαετία που ακολούθησε ήταν 

οδυνηρή σε όλους τους τομείς και 

διατυπώθηκαν από τον πνευματι-

κό κόσμο της εποχής επικρίσεις 

και διαμαρτυρίες για τα δεδομέ-

να της ελληνικής κοινωνίας, που 

χρειάζονταν όχι μόνο οικονομική 

και πολιτική, αλλά και κοινωνική 

και εκπαιδευτική βελτίωση. Μέσα 

σ’ αυτή την ατμόσφαιρα του πολι-

τικού ξεπεσμού, του μεγαλοϊδε-

ατισμού, της στρατιωτικής αδυ-

ναμίας, της οικονομικής ανέχειας 

και του εκπαιδευτικού μαρασμού 

ιδρύεται το 1909 ο Στρατιωτικός 

Σύνδεσμος -με επικεφαλής τον Νι-

κόλαο Ζορμπά- ο οποίος αξίωσε 

την αναδιοργάνωση του στρατού 

και του στόλου, την απομάκρυν-

ση των πριγκίπων από στρατιωτι-

κές θέσεις και την ανανέωση της 

πολιτικής ζωής. Η κυβέρνηση του 

Δημητρίου Ράλλη και το Παλάτι 

αντιμετώπισαν με απροθυμία τις 

αξιώσεις του Στρατιωτικού Συν-

δέσμου, γι’ αυτό και στη συνέχεια 

οργανώνει κίνημα και καλεί τον 

Ελευθέριο Βενιζέλο να αναλάβει 

τα πολιτικά ηνία της χώρας.

Υπό τις συνθήκες αυτές γράφεται 

από την Πην. Σ. Δέλτα μια ιστορι-

κή αλληγορία, ένα από τα ωραιό-

τερα και μεστά σε μηνύματα μυθι-

στορήματά της. Το έγραψε μέσα 

σε δέκα μέρες και την επόμενη 

χρονιά (1910) εκδίδεται από το 

ελληνικό τυπογραφείο Γ. Βελώνη 

στο Λονδίνο.

Ας αφήσουμε τώρα το μυθιστό-

ρημα και ας δούμε τη θεατρική 

διασκευή (1959) με το στοχαστικό 

μάτι του Ιάκωβου Καμπανέλλη:

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε 

ένας αστόχαστος και τεμπέλης 

βασιλιάς που νοιαζόταν μόνο για 

την καλοπέρασή του. Δανειζόταν 

δανεικά και αγύριστα από κά-

ποιον άλλο πλούσιο βασιλιά, θείο 

του, ο οποίος την τελευταία φορά 

του έστειλε αντί για χρήματα μια 

γαϊδουροκεφαλή, με την προειδο-

ποίηση ότι θα λύσει το οικονομικό 

πρόβλημα του φτωχού βασιλείου 

ύστερα από την κατάληψή του. Ο 

νεαρός πρίγκιπας και διάδοχος, 

ο οποίος ανέκαθεν δυσφορούσε 

με τη συμπεριφορά του πατέρα 

βασιλιά, κατόρθωσε να συσπει-

ρώσει τον απρόθυμο αρχικά λαό 

και κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες 

συνθήκες να τον οδηγήσει σε 

15

“Ο πεισματάρης 

Γιάννης και ο κύρι-

ος Ατσαλάκωτος”

Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμό-

νων του 4ου δημοτικού σχολείου 

Άργους με αφορμή την παγκό-

σμια ημέρα παιδικού βιβλίου 

διοργανώνει παρουσίαση του 

παιδικού βιβλίου “ο πεισματάρης 

Γιάννης και ο κύριος Ατσαλάκω-

τος” μέσω θεατρικού παιχνιδιού 

στην αίθουσα εκδηλώσεων του 

σχολείου, το Σάββατο, 31 Μαΐου 

στις 5 το απόγευμα. Στην αίθου-

σα θα λειτουργήσει και έκθεση 

βιβλίων. Στις εκδηλώσεις θα πα-

ραστεί και ο συγγραφέας του βι-

βλίου Γιώργος Αντωνάκης.

Συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία οι παραστάσεις στην Ατρέως

Παραμύθι χωρίς όνομα

μάχη κατά του εισβολέα. (Η συνέ-

χεια επί της σκηνής).

Η απίθανη αληθοφανής ιστορία, 

που αναφέρεται σε μια φανταστι-

κή εκτός τόπου και χρόνου υπόθε-

ση με οικουμενική και διαχρονική 

αξία, έχει ως αφετηρία τη μίζερη 

εποχή της πρώτης δεκαετίας του 

εικοστού αιώνα. Ο Ιάκωβος Καμπα-

νέλλης, πενήντα χρόνια αργότερα, 

στέλνει το δικό του μήνυμα, αυτό 

που και σήμερα διατυμπανίζουν οι 

πολιτικοί μας στην αβασίλευτη πια 

δημοκρατία μας, ότι ο περήφανος 

λαός μας θα τα καταφέρει (τώρα: 

να βγει από την οικονομική κρίση. 

Οι θεατές έχουν την ευκαιρία να χα-

ρούν την ιστορία, να γελάσουν και 

να προβληματιστούν μέσα από τις 

ηθικές αξίες και αντιθετικές έννοιες 

της εργατικότητας και τεμπελιάς, 

της δικαιοσύνης και αδικίας, της 

προσπάθειας και παραίτησης, της 

ανδρείας και δειλίας, της συλλογι-

κότητας και ατομισμού και να απο-

λαύσουν μια παράσταση ιδιαίτερα 

επίκαιρη, λόγω της πολιτικής και 

οικονομικής κρίσης που μαστίζει 

τη χώρα μας.

Το έργο είναι ελαφρά φιλομοναρ-

χικό, αν και η παρουσία του “δα-

σκάλου” ισορροπεί κατά πολύ τα 

πράγματα.
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Τα ίδια προβλήματα, σε μικρό-

τερη όμως κλίμακα, σε σχέση 

με τον περσινό παρουσιάζει ο 

προϋπολογισμός του Δήμου 

Ναυπλιέων για το 2012, υπο-

στηρίζει με δηλώσεις του ο 

επικεφαλής του συνδιασμού 

«Ναύπλιο Νέα Ελπίδα» Χρή-

στος Γραμματικόπουλος.

Υπογράμμισε ότι εξακολουθεί 

να είναι πλασματικός, αφού 

είναι βέβαιο ότι θα παρουσι-

άσει και φέτος έλλειμμα άνω 

των 10.000.000 €, και να μην 

έχει πετύχει στο βαθμό που θα 

έπρεπε την περιστολή ορισμέ-

νων δαπανών.

Τόνισε ότι και φέτος ο Προϋ-

πολογισμός είναι σαφέστατα 

διαχειριστικός, δίχως φρεσκά-

δα και με πολύ λίγα αναπτυξι-

ακά στοιχεία. Υπενθύμισε για 

πολλοστή φορά ότι ο Δήμος 

πρέπει να αρχίσει να λειτουρ-

γεί προς την κατεύθυνση της 

δημιουργίας πλούτου εκμε-

ταλλευόμενος τα συγκριτικά 

του πλεονεκτήματα. Επανέλα-

βε την άμεση ανάγκη αξιοποί-

ησης του λιμανιού, κατασκευ-

ής σύγχρονου συνεδριακού 

κέντρου, ολοκλήρωσης του 

χωροταξικού σχεδιασμού, 

προώθησης της ανακύκλω-

σης, αξιοποίησης των αρχαιο-

λογικών χώρων με παράλληλη 

προώθηση του τουριστικού 

μας προϊόντος, ολοκλήρωσης 

των υποδομών ιδιαιτέρως για 

το ζήτημα του νερού σε περιο-

χές όπως η Μιδέα και η Ασίνη, 

στήριξης των αγροτικών προϊ-

όντων του τόπου μας.

Ο κος Γραμματικόπουλος δεν 

ψήφισε τον προϋπολογισμό, 

ενώ έδωσε θετική ψήφο για το 

Τεχνικό Πρόγραμμα όπως επί-

σης και πέρυσι.

Η Τόνια είναι μαθήτρια Λυκείου. 

Έστειλε αυτό το γράμμα στον Τύπο 

εκφράζοντας την αγωνία της για 

την επόμενη μέρα, με αφορμή την 

προεκλογική περίοδο που ήδη ξεκί-

νησε. Χωρίς καμμία δημοσιογραφι-

κή παρέμβαση, ακολουθεί το κείμε-

νο της μαθήτριας:

Γύρω μου ακούω ότι έρχονται εκλο-

γές. Είμαι 16 χρονών. Θέλω 

να ακούσω αλήθειες, θέλω να 

ακούσω λύσεις και συγκεκρι-

μένο σχέδιο. Δε θέλω άλλες 

παρόλες. Τους πολιτικούς δεν 

τους θέλω απόμακρους να μου 

το παίζουν «μούρες». Θέλω να 

μου μιλήσει για το μέλλον μου 

κάποιος διπλανός μου, κάποιος 

που ζει δίπλα μου, που μοχθεί 

στον τόπο μας και δεν έχει πέσει 

στην πολιτική με αλεξίπτωτο. 

Αυτόν μπορεί και να τον πιστέ-

ψω, αλλά είναι πολύ δύσκολο. 

Βαρέθηκα πια τις αερολογίες και 

όλα αυτά τα ατελείωτα «θα» που 

δεν βγάζουν πουθενά.

Σ’ αυτές τις εκλογές θέλω να δω 

τους πολιτικούς δίπλα στους 

νέους ανθρώπους. Θέλω πολι-

τικούς που θα έρχονται και θα 

μου σφίγγουν το χέρι και θα με 

ρωτάνε να μάθουν τα προβλή-

ματα που αντιμετωπίζω, να τα 

κατανοήσουν και να μου πουν 

τι θα κάνουν συγκεκριμένα. 

Καταλαβαίνω ότι δεν θα μπο-

ρέσουν να λύσουν όλα μου τα 

προβλήματα. Ζητάω όμως να 

καθίσουν και να συζητήσουν, 

να δουν τι κινήσεις μπορούν 

να κάνουν, να ακούσουν τι 

έχω να προτείνω και μετά ας 

μου πουν ακόμα και πως δεν 

γίνεται τίποτα !

Η Ελλάδα μοιάζει να χάθηκε. 

Από τη στιγμή που ο πολιτικός 

δεν δέχεται την γνώμη και την άπο-

ψή μου και δεν σέβεται τις προτά-

σεις του λαού, είναι καταδικασμένος 

να υποστεί τις όποιες συνέπειες.

Δεν έχω ακούσει ποτέ έναν πολιτικό 

να λέει απλά πράγματα που έκανε 

ή θα κάνει. Απλά πράγματα που με 

αφορούν στην καθημερινότητά 

μου. Μιλούν πάντα με γενικότητες, 

για το συμφέρον τους και μόνο. 

Θέλω να τελειώσει εδώ αυτό. Αν δεν 

τελειώσει τα πράγματα θα χειροτε-

ρέψουν. Ο λαός δεν θα το ανεχτεί 

για πολύ. Τουλάχιστον ας λένε μόνο 

αυτά που μπορούν να κάνουν, ακό-

μα και αν είναι ελάχιστα. Φτάνει πια 

η κοροϊδία. Κανείς δεν θα κερδίσει 

κάτι λέγοντας αναλήθειες και λόγια 

του αέρα.

Δεν θέλω να μου τάξουν πράγματα. 

Δεν ζητάω να γίνουν όλα αυτά που 

θα ζητήσω. Ζητάω λίγη κατανόηση. 

Αν δεν μπορέσουν να με πείσουν ότι 

η Ελλάδα θα αλλάξει δεν θα μπορέ-

σω να μείνω εδώ, σε μια χώρα με 

τόση ανεργία και τόσα προβλήματα.

Όλοι θέλουμε να δούμε την Ελλά-

δα καλύτερη. Όλοι θέλουμε κά-

ποια πράγματα να αλλάξουν και να 

μπουν στη σειρά. Όλοι ζητάμε ένα 

πιο σίγουρο μέλλον. Κανείς δεν θέ-

λει να συνεχιστεί αυτή η κατάστα-

ση. Αυτή η κατάσταση πλήγωσε τον 

Έλληνα. Πλέον εγώ ντρέπομαι να 

πω ότι είμαι Ελληνίδα, ντρέπομαι 

να το πω γιατί φοβάμαι πως θα με 

κοροϊδέψουν. Πλέον ο Έλληνας δεν 

είναι περήφανος όπως ήταν. Και το 

κεφάλι του θα σκύψει και το στόμα 

του θα κλείσει. Χάσαμε την αυθεντι-

κότητα μας. Πλέον μέσα μας όλοι 

το νιώθουμε πως η γνώμη μας δεν 

μετράει. Κι όμως, είναι αδέσμευτη η 

σκέψη του να αλλάξουμε την Ελλά-

δα, είναι καθολικό αίτημα.

Θέλω πολύ να ξαναδώ την Ελλάδα 

ζωντανή. Να πάρει ο κόσμος μια 

ανάσα. Να κάνουμε μια καινούρια 

αρχή με καινούρια, αυθεντικά και-

νούρια, πρόσωπα στις θέσεις αυτών 

που μας κατέστρεψαν και όχι απλώς 

κάποιους που προσποιούνται το 

«καινούριο» μόνο και μόνο για να 

κερδίσουν μια έδρα στη Βουλή. Δεν 

θέλω να εκλεγεί κάποιος και μετά να 

τα αφήσει όλα όπως είναι ή απλώς 

να παρακολουθεί εξελίξεις.

Είναι κάτι που πραγματικά ευχό-

μουν και εύχομαι. Να ξυπνήσω μια 

μέρα και να τα δω όλα καλύτερα. 

Ελπίζω στο καλύτερο και θέλω να 

αφήσουμε πίσω όλα όσα μας πό-

νεσαν αυτόν τον καιρό που κρα-

τούσαν λάθος πρόσωπα το τιμόνι 

της χώρας. Ας ελπίσουμε αυτήν την 

φορά να εκλεγεί κάποιος περισσό-

τερο άξιος και λιγότερο υποκριτής, 

κάποιος που να μου δώσει ελπίδα 

και να με οδηγήσει σε ένα αξιο-

πρεπές μέλλον. Γιατί και εγώ είμαι 

η Ελλάδα, γιατί η καρδιά μου είναι 

γεμάτη Ελλάδα και θέλω περήφανα 

να λέω σε όλο τον κόσμο ότι είμαι 

Ελληνίδα.

16

Μαθήματα πολιτικής από μια 16χρονη

Η θέση Γραμματικόπουλου 

για τον προϋπολογισμό
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Ανάλυση του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ

Μείωση της απασχόλησης στο εμπόριο

ΕΠΙΣΤΟΛΗ: Χωρίς οδοντοτεχνίτη το ΙΚΑ Αργους

Νέο συμβούλιο 

Ο.Ε.Β.Ε.Α.
Ο Παναγιώτης 

Μακρής παραμένει 

πρόεδρος του νέου 

διοικητικού συμβου-

λίου της Ομοσπον-

δίας Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Εμπόρων 

Αργολίδας.

Όπως προέκυψε από 

την συνεδρίασή του 

το νέο συμβούλιο 

είναι το εξής: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΚΡΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΤΙ-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΕΡΓΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜ-

ΜΑΤΕΑΣ: ΧΡΟΝΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Α` 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΑΜΙΑΣ: 

ΣΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΕΦΟΡΟΣ: ΜΠΑΚΡΥΣΙ-

ΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΟΣ: ΚΟΥΤΕΛΙΑΣ 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Αποχέτευση σε 

Λευκάκια, Πυρ-

γιώτικα, Εξώστη
4,5 χιλιόμετρα νέων 

αγωγών αποχέτευσης 

λυμάτων στα Λευκά-

κια, τα Πυργιώτικα 

και τον Εξώστη θα 

προστεθούν με το 

προϋπολογισμού: 

1.700.000€, που δημο-

πρατήθηκε την περα-

σμένη εβδομάδα.

Όπως τόνισε ο δήμαρ-

χος Παναγιώτης Ανα-

γνωσταράς με το έργο 

αυτό ολοκληρώνονται 

100% τα έργα υπο-

δομής στα Δημοτικά 

Διαμερίσματα Λευκα-

κίων, Πυργιωτίκων και 

Εξώστη. 

Τόνισε ακόμα ότι 

μετά την επαναδη-

μοπράτηση  του 

έργου «Ολοκλήρωση 

ύδρευσης Ναυπλί-

ου», που αναμένεται 

θα κατασκευαστούν 

ακόμα 36,5 χιλιόμετρα 

αγωγοί ύδρευσης.

Από τον Γ.Α. λάβαμε και δημοσιεύουμε την πα-

ρακάτω επιστολή:

Ακάλυπτοι, σε ότι αφορά την οδοντιατρική 

τους περίθαλψη, είναι οι ασφαλισμένοι τπι ΙΚΑ 

Αργους, για μεγάλο χρονικό διάστημα, με απο-

τέλεσμα να ταλαιπωρούνται αδικαιολόγητα 

και να στερούνται ασφαλιστικών δικαιωμάτων 

τους.

Συγκεκριμένα, όπως καταγγέλουν ασφαλισμέ-

νοι, εδώ και δύο περίπου χρόνια συνταξιοδο-

τήθηκε ο μοναδικός οδοντοτεχνίτης που ήταν 

συμβεβλημένος με το ΙΚΑ, οπότε δεν γίνονται 

πλέον κινητές προσθετικές εργασίες (vitalium 

–μασέλες) με ότι αυτό συνεπάγεται για την 

υγεία των ασθενών.

Το κακό όμως δεν σταματάει εδώ, αφού κατά 

τους τελευταίους 6 μήνες, το ΙΚΑ Αργους έχει 

σταματήσει να παρέχει τα απαραίτητα υλικά 

στους συμβεβλημένους οδοντιάτρους…

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα- και προκει-

μένου να εξυπηρετηθούν οι ασφαλισμένοι- οι 

οδοντίατροι, συνέχιζαν την παροχή υπηρεσι-

ών (εξαγωγές, σφραγίσματα κλπ) με δικά τους 

υλικά.

Παρά τις επανειλημμένες αναφορές τους προς 

το ΙΚΑ Αργους, ακόμη δεν έχουν σταλεί τα απα-

ραίτητα υλικά και έτσι έχει σταματήσει και η 

Θεραπεία- Πρόληψη, μετά την Προσθετική…

Είναι άραγε τυχαίο ότι τα προβλήματα εντάθη-

καν δραματικά με την θέσπιση και λειτουργία 

του ΕΟΠΥΥ;

Τι, αλήθεια, έχει να απαντήσει στα παραπάνω 

η διοίκηση του ΙΚΑ Αργους;

Όπως προκύπτει από τα πρόσφα-

τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ ο αριθμός 

των απασχολούμενων στο σύνολο 

της οικονομίας το τελευταίο τρίμη-

νο του 2011 ανήλθε στα 3.932.790 

άτομα. Με άλλα λόγια οι απώλει-

ες θέσεων εργασίας το 2011 σε 

σύγκριση με το 2010 έφτασε τις 

494.200 (μείωση 11,16%).

Η εικόνα στο εμπόριο παρακολου-

θεί το βηματισμό της ελληνικής 

οικονομίας με σχετικά καλύτερες 

αποκλίσεις (μείωση 9%). Πιο συ-

γκεκριμένα, η απασχόληση στο 

εμπόριο έφτασε το Δ΄ Τρίμηνο του 

2011 στους 723.400 απασχολούμε-

νους αγγίζοντας την απασχόληση 

του 2002.  Ωστόσο, παρά τη σοβα-

ρή μείωση, το εμπόριο αναδεικνύ-

εται και πάλι ως ο μεγαλύτερος 

εργοδότης της Ελληνικής Οικονο-

μίας, με ενισχυμένα μάλιστα ποσο-

στά, αφού η απασχόληση σε αυτό 

αντιπροσωπεύει πλέον το 18,4% 

της συνολικής απασχόλησης.  

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι 

μόνο μεταξύ του Γ΄ και του Δ’ τρί-

μηνου του 2011 ο αριθμός των 

απασχολούμενων μειώθηκε σε 

απόλυτα αριθμό κατά 21.400. Ενώ 

σε όλο το 2011 το εμπόριο έχασε 

συνολικά 77.700 θέσεις εργασίας. 

Πιο συγκεκριμένα, ο ρυθμός μείω-

σης των εργοδοτών στο τελευταία 

τρίμηνο μειώθηκε κατά 4.500 ενώ 

το προηγούμενο τρίμηνο η μείωση 

ήταν 7.800. Οι μισθωτοί εμφανί-

ζουν το μεγαλύτερο ρυθμό μείω-

σης αφού αγγίζουν τους 21.800. 

Η μόνη κατηγορία που διαφορο-

ποιείται είναι οι αυτοαπασχολού-

μενοι, οι οποίοι παρουσιάζουν 

οριακή αύξηση. Το τελευταίο αυτό 

στοιχείο θα μπορούσε να ερμη-

νευτεί σε συνδυασμό με την παρα-

τηρούμενη μείωση της μισθωτής 

απασχόλησης δηλαδή, ως αλλαγή 

στην εσωτερική διάρθρωση της 

απασχόλησης.  Με άλλα λόγια είναι 

προφανές ότι πολλοί εργοδότες 

μετατρέπονται σε  αυτοαπασχο-

λούμενους από τη μείωση του 

προσωπικού.

Τα τελευταία επιβεβαιώνονται και 

από πρόσφατες εξειδικευμένες 

έρευνες σύμφωνα με τις οποίες 

προκύπτει, ότι ο Δείκτης προσδο-

κιών για τις προσλήψεις καταγρά-

φεται αρνητικός και στους εννέα 

τομείς της ελληνικής οικονομίας με 

τη μεγαλύτερη κάμψη της απασχό-

λησης να αναμένεται να καταγρα-

φεί στο τομέα του Εμπορίου, όπου 

ο Δείκτης της Έρευνας διαμορφώ-

νεται στο  -18%.

Ενθαρρυντικό στοιχείο των  ερευ-

νών  δεδομένου του αρνητικού 

κλίματος, είναι ότι το 68% των ερ-

γοδοτών σκοπεύουν να διατηρή-

σουν τον αριθμό των εργαζομένων 

τους σταθερό μέσα στο διάστημα 

των επόμενων τριών μηνών. 

Ο πρόεδρος ΕΣΕΕ Βασίλης Κορ-

κίδη τονίζει για την ανεργία και 

την κλαδική του εμπορίου: «Είναι 

αξιοσημείωτο, ότι παρά τις  αρ-

νητικές εκτιμήσεις για την πορεία 

της ανεργίας και την κόπωση της 

απασχόλησης που παρατηρείται, 

σε λιανικό και  χονδρικό εμπόριο, 

ο αριθμός των εμπόρων που σκο-

πεύουν να μειώσουν το προσω-

πικό τους το  2012,  παραμένει ο 

μικρότερος σε σχέση με άλλους 

εργοδότες. Η  διατήρηση θέσεων 

εργασίας είναι αποφασιστικής ση-

μασίας για την εθνική μας οικονο-

μία, ενώ εξίσου σημαντικό  είναι 

να μπορέσουμε οι μικρομεσαίοι 

εργοδότες να επιβιώσουμε και  να 

ανακάμψουμε ώστε να δημιουρ-

γήσουμε νέες θέσεις εργασίας. 

Όσο όμως το κλίμα αβεβαιότητας 

συνεχίζεται στην αγορά, θα πρέπει 

να γίνει αντιληπτό ότι οι εργοδότες 

δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε 

νέες προσλήψεις, ούτε να δεσμευ-

τούν σε  προγράμματα επιδοτού-

μενης απασχόλησης, όσο και να 

μειωθεί ο βασικός μισθός. Οι προ-

σπάθειες που καταβάλλονται για 

την ανακατανομή και μεταφορά 

κοινοτικών πόρων προς όφελος 

της απασχόλησης, πρέπει να γί-

νουν με πιο ευέλικτες διαδικασίες, 

ώστε να εξαντληθεί η απορροφη-

τικότητα των προγραμμάτων άμε-

σα και να καταπολεμηθεί η ανερ-

γία. Σε  μια περίοδο όπως αυτή,  

είναι απαραίτητο να προστατευτεί 

το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας 

μας, να παραμείνει ενεργό  και να 

ισχυροποιηθούν από τους κοινω-

νικούς εταίρους οι μηχανισμοί των 

κλαδικών συμβάσεων, ώστε να 

μην γκρεμιστούν σε επίπεδα Βαλ-

κανίων οι αποδοχές στον ιδιωτικό 

τομέα. 

Σε ένα σύνολο ετησίας μισθοδο-

σίας 45 δις στον ιδιωτικό τομέα, η 

επιπλέον μείωση  του μισθολογι-

κού κόστους κατά 15 μονάδες που 

απαιτεί η τρόικα στο νέο Μνημό-

νιο, σημαίνει μείωση εισοδήματος 

των μισθωτών κατά τουλάχιστον 

7 δις. Είναι σαφές ότι οι περαιτέρω  

μειώσεις μισθών,  όχι μόνο δεν θα 

φέρουν ανάπτυξη, αλλά λιγότε-

ρη κατανάλωση στην αγορά και 

αντίστοιχα σημαντική φορολογική 

απώλεια στα δημόσια ταμεία.

Η διορία της τρίμηνης μετενέρ-

γειας,  που δίνεται σε εργοδότες 

και εργαζομένους και οι επίμονες 

προτροπές για σύναψη νέων συλ-

λογικών συμβάσεων, δημιουργούν 

εύλογα  ερωτήματα κατά ποσό 

ουσιαστικά και όχι προσχηματικά 

οι κλαδικές συμβάσεις θα μπο-

ρούν  να διαμορφώσουν κανονι-

στικό πλαίσιο και να περιορίσουν 

τις μεγάλες μειώσεις μισθών που 

εφαρμόζονται πλέον μέσω των 

επιχειρησιακών και ατομικών συμ-

βάσεων. 

 Η ερμηνευτική εγκύκλιος του 

Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης για την εφαρμο-

γή του νέου νόμου, δεν διευκρινί-

ζει πουθενά εάν οι νέες κλαδικές 

συμβάσεις, που θα μπορούσαν 

να συμφωνηθούν και να υπογρα-

φούν, θα αποτρέψουν τις μετεκλο-

γικές εργασιακές και μισθολογικές 

ανατροπές που περιγράφονται στο 

δεύτερο Μνημόνιο, όπως είναι η 

πλήρη αναθεώρηση της ΕΓΣΣΕ τον 

Ιούλιο και η κατάργηση του 13ου 

και 14ου μισθού.

Η  ΕΣΕΕ  με  την  υπευθυνότητα που 

την χαρακτηρίζει, στην προσπά-

θειά της να διασφαλίσει αμοιβές 

και θέσεις εργασίας, ζήτησε από 

το Υπουργείο Εργασίας περαιτέ-

ρω αποσαφήνιση των διατάξεων, 

αναφορικά με την Εθνική Κλαδική 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των 

εργαζομένων στις εμπορικές επι-

χειρήσεις, ώστε το πλαίσιο των δι-

απραγματεύσεων της νέας σύμβα-

σης να τεθεί στην ορθή του βάση 

και τον σωστό χρόνο». 
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Σωστή θέση του αθλητή 

πάνω στο ποδήλατο 
Μέρος 2ο

Βήμα 4ο. Πέλμα και πετάλι 

Το πέλμα του ποδιού πρέπει να 

πατάει σχεδόν με τη μύτη πάνω 

στο πετάλι έτσι ώστε να υπάρχει 

πολύ καλύτερη μεταφορά τη 

δύναμης από το πόδι προς τον 

βραχίονα. Για να μετρήσει κανείς 

το σωστό σημείο πρέπει απλά 

να περνά το μεγάλο κόκαλο του 

μεγάλου δακτύλου του ποδιού 

από την νοητή ευθεία του άξο-

να του πεταλιού. Με αυτό τον 

τρόπο επιτυγχάνεται το σημείο 

που μεταφέρεται καλύτερα η 

δύναμη από το πόδι προς τον 

δισκοβραχίονα. Επίσης όταν κά-

ποιος χρησιμοποιεί αυτόματα 

πετάλια θα πρέπει η θέση των 

ποδιών του να είναι παράλληλη 

και ίσια. Δεν θα πρέπει δηλαδή 

οι φτέρνες του ποδηλάτη να εί-

ναι ούτε προς τα έξω, αλλά ούτε 

και προς τα μέσα, σε σχέση με 

τις μύτες του ποδιού και γι αυτό 

συνιστάται μεγάλη προσοχή 

στο βίδωμα της σχάρας των πε-

ντάλ στο παπούτσι. Οι φτέρνες 

ου ποδηλάτη θα πρέπει να είναι 

παράλληλες και ίσιες σε σχέση 

με τις μύτες των ποδιών. 

Επίσης τα γόνατα θα πρέπει να 

εκτελούν την πιο απλή, φυσική 

κίνηση κατά την διάρκεια μια 

πλήρους περιστροφής και να 

μην κουνιούνται ως προς πλάγιο 

άξονα τους (δεξιά ή αριστερά). 

Βήμα 5ο. Ράμμα - σέλλα 

Λέγοντας ράμμα στην ποδη-

λατική διάλεκτο εννοούμε την 

ρύθμιση της σέλας ως προς 

την οριζόντια μετακίνησή της 

(μπροστά και πίσω). Δηλαδή το 

πόσο μακριά ή κοντά θα πρέπει 

να βρίσκεται σε σχέση με το τι-

μόνι. Για να πετύχουμε κάτι τέ-

τοιο θα πρέπει να βρισκόμαστε 

σε τελείως οριζόντιο έδαφος 

(παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για 

την ακρίβεια των μετρήσεων) 

και να έχουμε ένα ράμμα (είναι 

μία συσκευή που έχει ένα βαρίδι 

στο κάτω μέρος, δείχνοντας πά-

ντοτε την καθετότητα). 

Κάνουμε ζέσταμα με ποδήλατο 

σε στατικό εργόμετρο έχοντας 

χαμηλή ένταση για περίπου 10 

λεπτά. Αυτό γίνεται για να καθί-

σουμε στη θέση που καθόμα-

στε όταν κάνουμε ποδήλατο. 

Σταδιακά λοιπόν στην συνέχεια 

σταματάμε το πετάλι αφήνοντας 

τον βραχίονα σε οριζόντια θέση 

με το πόδι μας πάνω στο πετά-

λι. Χρησιμοποιώντας τη βοή-

θεια ενός φίλου μας που κρατά 

το ράμμα τοποθετεί το ράμμα 

κάτω από το γόνατο, στο σημείο 

που τελειώνει η επιγονατίδα. Αν 

το ράμμα που βρίσκεται κάτω 

από την επιγονατίδα περνά και 

από τον άξονα του πεταλιού η 

θέση είναι σωστή. Θυμηθείτε: 

δεν θα πρέπει να κουνηθείτε 

γιατί το αποτέλεσμα θα αλλοιω-

θεί και δεν θα είναι το αναμενό-

μενο. Σε περίπτωση που υπάρ-

χει λάθος μετακινείτε τη σέλλα 

μπροστά ή πίσω ανάλογα με το 

πού χρειάζεται και επαναλαμβά-

νετε την ίδια διαδικασία. 

Για πολλούς ποδηλάτες το ράμ-

μα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο 

στην αθλητική απόδοση, αφού 

μπορεί να μετακινήσουν τη 

σέλλα πιο μπροστά ή πιο πίσω 

από την κανονική θέση, ανάλο-

γα με τα χαρακτηριστικά τους. 

Συνήθως οι αθλητές αντοχής, 

ανηφόρας ή οι αθλητές ορεινής 

ποδηλασίας βάζουν τη σέλλα 

πιο πίσω αφού έτσι χρησιμοποι-

ούν καλύτερα τη δύναμή τους ή 

στον αντίποδα οι σπρίντερ βά-

ζουν τη σέλλα πιο μπροστά για 

καλύτερη επιτάχυνση και στρο-

φάρισμα (πολλές περιστροφές 

το λεπτό). Αν δείτε ότι μετακινώ-

ντας τη σέλλα πιο πίσω δεν αρ-

κεί για να φέρετε σωστά τη θέση 

σας στο ράμμα, αυτό σημαίνει 

ότι ο σκελετός είναι μικρός και 

χρειάζεστε έναν μεγαλύτερο. Αν 

από την άλλη το ράμμα δείχνει 

ότι η σέλλα πρέπει να πάει ακό-

μα πιο μπροστά, μάλλον πρέπει 

να αναζητήσετε ένα μικρότερο 

ποδήλατο. Τα ποδήλατα τύπου 

σλόπινγκ ή ορεινής ποδηλασίας 

είναι κατασκευασμένα με τέτοιο 

τρόπο ώστε μετακινώντας τη 

σέλλα να δείχνει το επιθυμητό 

αποτέλεσμα. 

Τέλος η σέλλα για να μπορέσει 

να είναι άνετη θα πρέπει να είναι 

τελείως οριζόντια. Έχουν σχεδι-

αστεί με γνώμονα την άνεση και 

τη μείωση βάρους, ωστόσο μια 

σέλλα αν είναι ψηλότερα η μύτη 

της ή το πίσω μέρος της δεν 

δουλεύει σωστά και μπορεί να 

σπάσει, να κουράσει ή να τραυ-

ματίσει τον αθλούμενο. Επίσης 

δεν θα πρέπει να είναι στραβή ή 

σπασμένη, που πιθανόν να έχει 

προκληθεί από κάποια πτώση. 

Βήμα 6ο. Ρύθμιση λαιμού - μή-

κος οριζόντιου σωλήνα 

Το επόμενο βήμα είναι η ρύθ-

μιση για το μήκος του λαιμού. 

Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο 

κυρίως για την πολύ καλύτερη 

αναπνοή κατά την άσκηση, πε-

ρισσότερη άνεση και αποφυγή 

τραυματισμών στην μέση και 

το λαιμό, αλλά και την καλύτερη 

κατανομή του βάρους πάνω στο 

ποδήλατο. 

Η ιδανική θέση ποικίλει, ανά-

λογα με τον κάθε ποδηλάτη, 

το στιλ του, την ευλυγισία του, 

τις αναλογίες του σώματός του, 

καθώς και την γεωμετρία του 

ποδηλάτου, μεταξύ άλλων. Συ-

νήθως η σωστή θέση του πάνω 

μέρους του σώματος έρχεται 

σιγά - σιγά, με τις ώρες προπό-

νησης, αναπτύσσοντας μια θέση 

όσο το δυνατόν πιο χαμηλά και 

πιο μακριά από τη σέλλα, απο-

κτώντας ευλυγισία. Ο Phinney 

σημειώνει ότι είναι πολύ δύσκο-

λο να έρθει το πάνω μέρος του 

σώματος σε πραγματικά επίπε-

δη θέση, στην προσπάθεια των 

περισσότερων αθλητών να πάνε 

όσο πιο μακριά γίνεται από τη 

σέλλα, επιτυγχάνοντας πιο αε-

ροδυναμική θέση. 

Δυστυχώς δεν υπάρχει συγκε-

κριμένη μέθοδος που να δίνει 

μία λύση στο μήκος του λαιμού 

ενός ποδηλάτου με βάση τον 

σωματότυπο ενός αθλούμενου. 

Ένας δείκτης που χρησιμοποι-

είται είναι όταν ένας αθλητής 

σε φυσιολογική θέση και ποδη-

λατεί, ρίχνει μια γρήγορη ματιά 

στο κέντρο του μπροστινού 

τροχού. Και αν το κέντρο δεν 

φαίνεται, επειδή το εμποδίζει 

το τιμόνι, τότε αυτή η θέση είναι 

σωστή. Αν το κέντρο βρίσκεται 

πιο μπροστά από το τιμόνι στην 

οπτική ματιά, τότε χρειάζεται 

μεγαλύτερος λαιμός και το αντί-

θετο. Επίσης ο Lemond λέει ότι 

οι αγκώνες θα πρέπει να έχουν 

65-70 μοίρες γωνιά και τα χέ-

ρια να πιάνουν το τιμόνι από τα 

drops (??). 

Measure yours current bike’s 

top tube and stem. Then, decide 

how you’d like to alter that it. 

Add the top tube length to 

the stem length to get your 

overall top dimension. The very 

reason we stock stems in 1cm 

increments, from 7cm to 14cm, 

is just to let you dial in your best 

top tube and stem length. 

Βήμα 7ο. Πλάτος τιμονιού 

Τα τιμόνια στα ποδήλατα δρό-

μου έχουν διάφορα πλάτη και 

γωνίες. Οι περισσότεροι αθλη-

τές διαλέγουν τιμόνι όσο και το 

άνοιγμα των ώμων τους. Ένα 

τιμόνι πιο πλατύ από το κανο-

νικό όμως ανοίγει περισσότερο 

τα πνευμόνια με αποτέλεσμα 

να υπάρχει καλύτερος αερισμός 

αλλά και πολύ καλύτερος έλεγ-

χος του ποδηλάτου, ωστόσο 

δεν είναι τόσο αεροδυναμική η 

θέση του αθλητή πάνω στο πο-

δήλατο. Με βάση αυτούς τους 

παράγοντες ο αθλητής μπορεί 

να αποφασίσει μόνος του. 

Βήμα 8ο. Μήκος Βραχίονα - 

σχέσεις γραναζιών 

Το μήκος του βραχίονα μπορεί 

να είναι διαφορετικό από πο-

δηλάτη σε ποδηλάτη ανάλογα 

με το ύψος του και το στιλ του 

(ίσως το αγώνισμα που τρέχει). 

Οι μεγαλύτεροι βραχίονες προ-

σφέρουν πολύ καλύτερη άνεση, 

βοηθούν στην πίεση πιο βαριών 

σχέσεων γραναζιών, με μικρότε-

ρο στροφάρισμα (περιστροφές 

το λεπτό στα πόδια). Τέτοιους 

είδους αθλητές είναι οι αθλη-

τές αναβάσεων ή και κάποιοι 

ατομικής χρονομέτρησης. Απ 

την άλλη πλευρά αν κάποιος 

χρειάζεται στροφάρισμα αυτό 

γίνεται καλύτερα με του κανο-

νικούς βραχίονες. Σαν σημείο 

αναφοράς θεωρούμε τους βρα-

χίονες με μήκος 170 χιλιοστά για 

ποδήλατα με μήκος C-Τ μέχρι 

54 εκατοστά. Οι βραχίονες από 

170-172,5 χιλιοστά χρησιμοποι-

ούνται σε ποδήλατα από 55-61 

(C-T) εκατοστά και από 172,5 - 

175 χιλιοστά χρησιμοποιούνται 

σε ακόμα μεγαλύτερα ποδήλα-

τα. Τα ποδήλατα ορεινής ποδη-

λασίας χρησιμοποιούν συνή-

θως 2,5 χιλιοστά μεγαλύτερους 

βραχίονες απ ότι τα ποδήλατα 

δρόμου. Αυτό σημαίνει ότι για 

τον ίδιο αθλητή στο ποδήλατο 

ορεινής ποδηλασίας χρειάζεται 

βραχίονα 175 χιλιοστών αν στο 

ποδήλατο δρόμου έχει 172,5. 

Οι σχέσεις των γραναζιών πά-

ντως παρουσιάζουν μεγάλη ποι-

κιλία σε γρανάζια και δίσκους. 

Ανάλογα με το τεραίν και το στιλ 

του καθενός μπορεί να διαλέξει 

τα κατάλληλα. Πάντως οι μικρό-

τερες σχέσεις χρησιμοποιούνται 

πιο πολύ σε αγώνες, ενώ οι με-

γαλύτερες σε ανηφορικά τεραίν 

ή ψυχαγωγικό χαρακτήρα.

Πηγή:http://hellenic-cycling.gr/

inmenu-5/-mainmenu-10.html



Π
Ε

Μ
Π

Τ
Η

 2
2

.0
3

.1
2

Του Άγγελου Τράκα, 

Λογοθεραπευτής, 

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό ς 

Σ υ ν ε ρ γ ά τ η ς 

Κέντρου Έρευνας 

και Εφαρμογής 

Σ ύ γ χ ρ ο ν ω ν 

Π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν 

Ειδικών Θεραπειών

Η απλή καθυστέ-

ρηση της ομιλίας 

αποτελεί αρκετά συνήθη διατα-

ραχή της εξέλιξης και αναφέρε-

ται στις πρώτες λέξεις (12 μη-

νών), στις πρώτες φράσεις (18 

μηνών) και τη χρησιμοποίηση 

του πρώτου προσώπου.

Όταν το παιδί έχει καλή ακοή, 

όραση και αντίληψη και κα-

θυστερεί να μιλήσει συνήθως 

υπάρχει γενετική προδιάθεση 

και συχνά παρατηρούμε διατα-

ραχές στη πλευρίωση των εγκε-

φαλικών λειτουργιών, διαταρα-

χές της λεπτής κινητικότητας, 

που μεταφράζονται με αδεξιό-

τητα στις καθημερινές πράξεις, 

συναισθηματική ανωριμότητα 

που συνδέεται με ιδιαιτερότη-

τες στο περιβάλλον (συνήθως 

προστατευτικό).

Συχνά συνυπάρχει φτωχή νευ-

ματική επικοινωνία. Στη καθυ-

στέρηση της ομιλίας πρέπει να 

αποκλειστούν οι νευρώσεις και 

οι ψυχώσεις.

Η απλή καθυστέρηση της ομιλί-

ας συνδέεται με διαταραχές της 

άρθρωσης, τραυλισμό, τικς, μα-

θησιακές δυσκολίες αργότερα, 

και ειδικότερα στην εκμάθηση 

του γραπτού λόγου. Επίσης η 

απλή καθυστέρηση του λόγου 

συνδέεται με υπερπροστατευτι-

κό περιβάλλον και με διαταρα-

χές της συμπεριφοράς.

Τέλος πρέπει να αναφέρω ότι 

στα δίδυμα παιδιά μόνο η έναρ-

ξη της ομιλίας είναι καθυστερη-

μένη και στα πρόωρα παιδιά η 

καθυστέρηση της ομιλίας είναι 

συνήθης , ενώ είναι δυνατόν να 

εμφανιστούν διαταραχές στην 

άρθρωση. Γενικά τονίζεται ότι 

η καλή νοημοσύνη είναι καλός 

προγνωστικός δείκτης

Της Δήμητρας 

Τούντα, 

Διαιτολόγος, 

Διατροφολόγος

Η έκφραση 

«φταίει ο 

θυρεοειδής μου» 

είναι σχεδόν 

κλισέ σε άτομα 

με αυξημένο 

σωματικό βάρος και συχνά η 

υπόθεση αυτή, που κάνουν, δεν έχει 

καμία  σχέση με την πραγματικότητα.

Ας δούμε, εν συντομία, τι είναι 

ο θυρεοειδής αδένας και πώς 

μπορούμε με τη διατροφή μας να 

βοηθήσουμε -αν όντως έχουμε 

πρόβλημα- την κατάσταση.

 

Τι είναι ο θυρεοειδής αδένας

Ο θυρεοειδής αδένας είναι ένας από 

τους πιο σημαντικούς αδένες του 

ενδοκρινικού μας συστήματος.

Οι θυρεοειδικές ορμόνες 

χρησιμεύουν στον οργανισμό 

μας, κυρίως, για τη ρύθμιση του 

μεταβολισμού. Στη βρεφική και 

παιδική ηλικία είναι σπουδαίος ο 

ρόλος των θυρεοειδικών ορμονών, 

για τη σωματική και πνευματική 

ανάπτυξή τους. Έτσι, έλλειψη 

των θυρεοειδικών ορμονών στην 

ηλικία αυτή δημιουργεί παιδιά με 

σημαντική σωματική και πνευματική 

καθυστέρηση -οι λεγόμενοι κρετίνοι.

Σήμερα, σε κάθε παιδί που γεννιέται 

γίνεται προληπτική εξέταση των 

θυρεοειδικών ορμονών του στο 

αίμα, γατί είναι δυνατόν η έλλειψη να 

είναι και συγγενής δηλ. εκ γενετής. 

Με αυτό τον τρόπο της έγκαιρης 

διάγνωσης, που οδηγεί και σε 

έγκαιρη θεραπεία έχουν σωθεί πολλά 

παιδιά από σωματική και πνευματική 

καθυστέρηση.

Η σωστή διατροφή βοηθά στην καλή 

λειτουργία 

Η μεσογειακή διατροφή με έμφαση 

στις τροφές, που περιέχουν 

λογικές ποσότητες ιωδίου, όπως 

τα θαλασσινά, τα ψάρια, αλλά και 

τροφές πλούσιες σε τυροξίνη όπως 

τα όσπρια και οι ξηροί καρποί είναι 

ιδανική.

Αν πάσχετε από υπερθυρεοειδισμό 

και παίρνετε αντιθυρεοειδικά 

φάρμακα  αποφύγετε τις τροφές  που 

περιέχουν πολύ ιώδιο (ψάρια και 

θαλασσινά), μη  χρησιμοποιείτε στη 

μαγειρική θυμάρι, κόκκινο πιπέρι και 

κόψτε το θαλασσινό αλάτι.

Αν πάσχετε από υποθυρεοειδισμό και 

παίρνετε Τ3 ή Τ4 ξεχάστε το λάχανο, 

τα λαχανάκια Βρυξελλών και τα 

προϊόντα σόγιας.

Ενδεικτικό μενού για να βοηθήσετε 

το θυρεοειδή σας: 

 

Πρωινό 

Κάποιο γαλακτοκομικό (γάλα ή 

γιαούρτι) με παξιμάδια ολικής 

αλέσεως. 

Ένα αβγό ή ασπράδια βραστών 

αβγών.

 

Δεκατιανό 

Ένα γιαούρτι με φρέσκα φρούτα και 

ένα κουταλάκι ηλιόσπορο.

 

Μεσημεριανό 

Μία σαλάτα από ωμά ή βρασμένα 

λαχανικά και δύο κουταλάκια 

ελαιόλαδο. 

Κρέας ή πουλερικό ψητό και μία φέτα 

από ψωμί ολικής αλέσεως.

 

Απογευματινό 

1 μερίδα φρούτο.

 

Βραδινό 

Το ίδιο με το μεσημεριανό εκτός από 

το ψωμί .

 

Φταίει ο Θυρεοειδής που παχαίνω; Απλή καθυστέρηση της ομιλίας
19
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20
Η Ένωση Νέων Αγροτών Αργολίδας έχει υποβάλει πρόταση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Βοτανικός Κήπος στην Αργολίδα

O Ζιώγαλας απόψε στο Xenon

Η Μουσική Σκηνή του Xenon Café 

στο Ναύπλιο, παρουσιάζει σήμερα 

Πέμπτη τον Νίκο Ζιώγαλα –On The 

Road. Τα τραγούδια του Νίκου Ζιώ-

γαλα δεν έχουν πάψει στιγμή να μας 

συντροφεύουν από το ραδιόφωνο 

ή στις παρέες, αφού ο αγαπημένος 

τραγουδοποιός έχει γράψει επιτυχίες που έχουν αποδειχτεί δι-

αχρονικές.

Βοτανικό κήπο σχεδιάζει να δημι-

ουργήσει στην Αργολίδα η Ένω-

ση Νέων Αγροτών. Όπως τονίζει 

η πρόεδρος της Ε.Ν.Α. Γεωργία 

Δρόσου - Παγίδα έχει υποβληθεί 

πρόταση ένταξης στο Επιχειρη-

σιακό Πρόγραμμα 2012-2014 για 

την διαμόρφωση ενός Βοτανικού 

Κήπου στην Αργολίδα σε συνδυ-

ασμό με το Ασκληπιείο, τον πα-

γκόσμιο πόλο της Επιδαύρου, την 

καταπληκτική βιοποικιλότητα της 

Ελλάδος και ειδικότερα της Πε-

λοποννήσου, τον μεγάλο αριθμό 

ενδημικών φαρμακευτικών και 

αρωματικών φυτών, τις δυνατό-

τητες αύξησης της απασχόλησης 

στον αγροτικό τομέα από την καλ-

λιέργεια ή συλλογή φαρμακευτι-

κών φυτών, την επανασύνδεση 

με την χαμένη λαϊκή θυμοσοφία 

και γνώση της χρήσης τους, της 

συστηματοποίησης της εμπορί-

ας τους, αλλά και την παραγωγή 

προϊόντων από τα φαρμακευτικά 

και αρωματικά φυτά της πλούσιας 

ελληνικής χλωρίδας. 

Με καταγραφόμενη συνεχή αύ-

ξηση του ενδιαφέροντος των αν-

θρώπων για την επανενεργοποίη-

ση της ανθρώπινης γνώσης στην 

βοτανολογία και την βοτανοθερα-

πευτική, η ΕΝΑ Αργολίδας ξεκινά 

την ευαισθητοποίηση όλων των 

συμπολιτών στις δυνατότητες 

των φαρμακευτικών-αρωματικών 

φυτών στην Αργολίδα, τόσο σαν 

αγροτική απασχόληση, σαν ιστο-

ρική παρακαταθήκη, όσο και σαν 

τουριστική δυνατότητα. 

Αιώνες μετά τον Ιπποκράτη και 

τον Ασκληπιό οι αγρότες της Ελ-

λάδας καταναλώνουν πάνω από 

80 άγρια χόρτα με σκοπό τη σίτι-

ση και τη πρόληψη & φυσική αντι-

μετώπιση ασθενειών. 

Η Ελλάδα λόγω των ευνοϊκών 

εδαφοκλιματολογικών συνθηκών 

έχει μια από τις πλουσιότερες 

χλωρίδες του κόσμου με 1.150 εν-

δημικά φυτά. Στη Βουλγαρία απα-

ντούν 136 ενδημικά είδη, στην 

τέως Γιουγκοσλαβία 94 και στην 

Αλβανία 12. Η Ελλάδα είναι Βοτα-

νικός Παράδεισος.

Tην Τρίτη, 27 Μαρ 2012, στις 

19.00, στο Πνευματικό Κέντρο 

Αγίου Βασιλείου Λυγουριού Επι-

δαύρου Αργολίδας, o Dr Ν. Σα-

μαρίδης θα προσεγγίσει το θέμα 

«Βότανα & αρωματικά φυτά», και 

ο κ. Δ. Μιχαηλίδης θα αναζητήσει 

τις δυνατότητες αξιοποίησης για 

Τοπική Ανάπτυξη.
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Το δίλημμα της Αριστεράς 

είναι ξεκάθαρο πλέον: 

Παραμονή ή όχι της χώρας 

στην Ε.E
Του Κυριάκου Δεσύλλα (μέλος 

του ΣΥΝ και Συντονιστικού 

του ΣΥΡΙΖΑ Αργολίδας

Δεν χρειάζεται μεγάλη ανάλυση για να 

αποδείξουμε πως η μόνη  «αποδεκτή 

θεωρία»  περί κρατικής διαχείρισης της 

άρχουσας τάξης, είναι αυτή του νεοφιλελεύ

θερου καπιταλισμού.

Στην ιστορία του καπιταλισμού πάντοτε 

τις κρίσεις   πλήρωναν οι ασθενέστεροι και 

αυτό με πολύ ακριβό τίμημα (περικοπή μισθών & συντάξεων, πρόσθετη 

φορολόγηση, έκτατες εισφορές, χαράτσια κλπ), ενώ οι εκάστοτε 

κυβερνήσεις ενίσχυαν πάντα τις τράπεζες.

Η Πάγια πολιτική ενός νεοφιλελεύθερου πολιτικού χώρου (βάζω μέσα 

και ένα μεγάλο κομμάτι του νεοφιλελεύθερου ΠΑΣΟΚ) είναι ότι ο λαός 

πρέπει να πληρώσει την κρίση. Ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε   

περιόδους κρίσης είναι ότι ενισχύονται περισσότερο τα δεξιά κόμματα. 

Όπως οι περισσότεροι γνωρίζουμε η κρίση αυξάνει την ανασφάλεια και 

την πολιτική δυσαρέσκεια του κόσμου.  Μέσω αυτής της ανασφάλειας 

τα φιλελεύθερα κόμματα μπορούν να επωφεληθούν αφού η οικονομική 

κατάσταση κάπως έχει σταθεροποιηθεί.   Αυτή τη»σταθεροποίηση» τη 

προωθούν σχεδόν όλα τα  ΜΜΕ  με θριαμβολογίες περί συμφωνίας 

του PSI, σκληρή δουλειά για το μέλλον από μία υπεύθυνη κυβέρνηση η 

οποία θα τηρήσει σωστά όλες τις συμφωνίες που υπογράφτηκαν μέσω 

των δανειακών συμβάσεων.

Γνωρίζουμε πολύ καλά πλέον ποιές είναι αυτές οι κυβερνήσεις 

που υπερεθνικά μορφώματα και πολυεθνικές τις έχουν κάνει ιδιοκτησία 

τους σχεδόν όλη τη γη.

«Θεσμοί όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ, και ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Εμπορίου για να αναφέρω ορισμένους, ελέγχονται από 

πολυεθνικές εταιρείς, και είναι δημιουργήματά τους»

Εύστοχα το αναφέρει σε πρόσφατο άρθρο του και ο  Χάικ 

Κασαρτζιάν (μέλος της Ν.Ε. ΣΥΝ ΠΕΙΡΑΙΑ) στο http://ecoleft.wordpress.

com/ όπως επίσης αναφέρει ότι:

«Αυτό που βιώνουμε σήμερα στο ελληνικό κατεστημένο είναι ο πλέον 

αυταρχικός κρατισμός, με συρρίκνωση των δημοκρατικών θεσμών 

και την αποδέσμευση των πολιτικών αποφάσεων από τον κοινωνικό 

έλεγχο»

Μόνο μία ενωμένη αριστερά σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να 

αντιμετωπίσει αυτά τα»υπερεθνικά μορφώματα»  και εδώ εύστοχα 

ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ - ΚΕΑ με καθοδηγητή τον πρόεδρο της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ 

Αλ. Τσίπρα  με στόχο την προώθηση  πανευρωπαϊκών δράσεων  και 

προτάσεων κόντρα στη νεοφιλελεύθερη Ευρώπη.

Μονόδρομος για τον  ΣΥΡΙΖΑ  στις επερχόμενες εκλογές θα είναι για 

άλλη μία φορά η προσπάθεια αυτή ενότητας της Αριστεράς «και των 

προοδευτικών αντιμνημονιακών δυνάμεων».

Είναι κοινωνική ανάγκη.

Οι πολίτες του σήμερα δεν θέλουν να μάθουν τι συμβαίνει και ποιος 

φταίει μέσα στην Αριστερά (ο κόσμος έχει τις δικές του άνισες μάχες 

να δώσει σε καθημερινή βάση), αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το πως 

θα αλλάξει η ζωή τους και πως θα αποδράσουν από την επερχόμενη 

εξαθλίωση.

Η ενότητα της  Αριστεράς  και η ανάπτυξη ενός  λαϊκού κινήματος  θα 

πρέπει να αναδείξει μια κυβέρνηση αντιμνημονιακή και αντινεοφιλελε

ύθερη.

Σε συνδυασμό όλων των παραπάνω παραγόντων κλείνω με τοποθέτηση 

προς τον ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Ήμουν παρών στην πρόφατη συνάντηση-ομιλία τους στο Ναύπλιο και 

αυτό που έλαβα σαν κεντρικό μήνυμα είναι η ανάγκη «πραγματοποίησης 

μιας εργατικής πολιτικής και κοινωνικής επανάστασης με κομμουνιστική 

προοπτική» (Επαναλαμβάνω αυτό έλαβα εγώ προσωπικά)

Σε πρόσφατη επιστολή που έστειλε ο Ανταρσύα πρός ΚΚΕ, Συριζα και την 

υπόλοιπη αριστερά θα ήθελα να τονίσω το εξής. Η λογική του ΑΝΤΑΡΣΥΑ 

στην επιστολή αυτή περισσότερο οδηγεί στην  ενσωμάτωση 

ιδεολογιών και όχι στην συνεργασία.

Στο επίκεντρο της  επιστολής  δεν υπάρχουν κοινά σημεία μετωπικής 

λογικής και ενότητας προωθούνται επιμελώς θέσεις απαραίτητες όπως 

η έξοδος από την Ε.Ε. και τοευρώ, κάτι που σαφέστατα δεν αποτελούν 

θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του Κ.Ε.Α.

Το δίλημμα της Αριστεράς είναι ξεκάθαρο πλέον: «Παραμονή ή όχι της 

χώρας στην Ε.Ε. και το ευρώ»
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Το Ιωβηλαίο της 150ετίας
Συμπληρώθηκαν φέτος 150 χρό-

νια από την επανάσταση που ξέ-

σπασε στο Ναύπλιο εναντίον του 

Όθωνα και του «Συστήματος» την 

1η Φεβρουαρίου και έληξε την 8η 

Απριλίου 1862.

Ως Ναυπλιακή Επανάσταση κα-

ταγράφηκε στην ιστορία η ένο-

πλη εξέγερση των κατοίκων του 

Ναυπλίου και της στρατιωτικής 

φρουράς της πόλης εναντίον του 

φαύλου «Συστήματος», που είχε 

εγκαθιδρύσει η διακυβέρνηση 

Όθωνα -Αμαλίας.

Αποτελέσματα: Εφήμερη στρατι-

ωτική νίκη του «Συστήματος» με 

κόστος νεκρούς και καταστροφές, 

αλλά ηθική και πολιτική επικράτη-

ση των επαναστατών. Συνέπεια: 

η εξασθένηση του θρόνου και η 

έξωση του Όθωνα έξι μήνες αρ-

γότερα.

Γιατί στο Ναύπλιο

Η Ναυπλιακή Επανάσταση ήταν η 

κορυφαία μιας αλυσίδας εξεγέρ-

σεων που προηγήθηκαν σε άλλες 

πόλεις της Ελλάδας. Εδώ όμως 

πήρε την πιο σοβαρή υπόσταση 

για τους παρακάτω λόγους:

Το Ναύπλιο ήταν εξελιγμένο αστι-

κό και ισχυρό στρατιωτικό κέντρο.

Είχε μικρή αλλά δημοκρατική πα-

ράδοση και αίγλη από το ρόλο 

του στον αγώνα της εθνικής ανε-

ξαρτησίας.

Είχε τη λάμψη της πρώτης πρω-

τεύουσας και τη δυσαρέσκεια 

λόγω της «μετάθεσής της» στην 

Αθήνα από τον Όθωνα.

Είχε αντιδυναστικούς διαμορφω-

τές της κοινής γνώμης: αξιόλο-

γους πολίτες, «Το Σύλλογο Νεο-

λαίας Ναυπλίου», το δικηγορικό 

σύλλογο, πρωτόδικες, εφέτες, 

αξιωματικούς και πολιτικούς κρα-

τούμενους αντιπάλους του Όθω-

να κ.λπ.

Πάνω απ’ όλα, όμως, είχε την Καλ-

λιόπη Παπαλεξοπούλου: Τη χήρα 

του πρώτου δημάρχου Ναυπλίου 

Σπύρου Παπαλεξόπουλου που 

με τη φλογερή και μαχητική προ-

σωπικότητά της πρωτοστατούσε 

στον αγώνα εναντίον του Όθωνα, 

ο οποίος δεν μπορούσε να λύσει 

τα μεγάλα κοινωνικά και εθνικά 

προβλήματα του μικρού ελληνι-

κού κράτους.

Πολίτες και αξιωματικοί του Ναυ-

πλίου οργάνωσαν συνωμοσία με 

σκοπό την ανατροπή του συστή-

ματος και την καθιέρωση συνταγ-

ματικού βίου και πολιτικής νομι-

μότητας. Στόχος ο πανελλήνιος 

συντονισμός και η ταυτόχρονη 

εξέγερση σε πολλές πόλεις της Ελ-

λάδας και στην Αθήνα στις 4 Φε-

βρουάριου 1862.

Την οργάνωση και την ηγεσία του 

στρατιωτικού σκέλους της συνω-

μοτικής οργάνωσης στο Ναύπλιο 

ανέλαβαν δύο σοβαροί και εμπει-

ροπόλεμοι αξιωματικοί: ο Αρτέ-

μης Μίχου και ο Πάνος Κορωναίος.

 Τα γεγονότα

Απρόβλεπτοι παράγοντες οδήγη-

σαν τους συνωμότες του Ναυπλί-

ου να κηρύξουν την επανάσταση 

νωρίτερα. Τα ξημερώματα της 

1ης Φεβρουάριου 1862, λαός και 

στρα τός του Ναυπλίου- ενωμένοι 

κήρυξαν επανάσταση, κατέλυσαν 

τις οθωνικές αρχές και ανέλαβαν 

την εξουσία στην πόλη.

Εξέλεξαν επαναστατική επιτρο-

πή από πολίτες και στρατιωτι-

κούς, που πήρε στα χέρια της 

τη διεύθυνση των πραγμάτων 

και διακήρυξε τους σκοπούς της 

επανάστασης. Αρχηγός ορίστηκε 

ο αντισυνταγματάρχης Αρτέμης 

Μίχου και αρχηγός του επιτελείου

Από τους πολίτες συμμετείχαν οι 

επιφανέστεροι της πόλης. Ανάμε-

σά τους ο Δήμαρχος Πολύχρονης 

Ζαρειφόπουλος, ο Πρόεδρος του 

Δημ. Συμβουλίου Μιχ. Ιατρού, ο 

πρώην Βουλευτής Γ. Ιατρός, ο Εφέ-

της Γ. Πετιμεζάς, ο Πρωτόδικης Π. 

Μαυρομιχάλης, τέσσερις δικηγό-

ροι και άλλοι.

Αμέσως εστάλησαν μηνύματα 

στις άλλες πόλεις που μετείχαν 

στη συνωμοσία καθώς και στους 

δήμους και τις κοινότητες της Αρ-

γολίδας και τους ενημέρωναν για 

τα ναυπλιακά συμβάντα. Ταυτό-

χρονα όπλισαν εθελοντές πολίτες 

και απελευθέρωσαν τους φυλακι-

σμένους που πήραν και αυτοί τα 

όπλα.

Η βασιλική πλευρά αντέδρασε 

ακαρι αία. Συγκέντρωσε και έστει-

λε εναντίον του Ναυπλίου 6.000 

στρατιώτες με αρχηγό τον παλαί-

μαχο Γερμανοελβετό στρατηγό 

Χαν. Στις, 8 Φεβρουάριου 1862 

έχουμε την πρώτη σύγκρουση 

του βασιλικού στρατού με το 

στρατό των επαναστατών εκτός 

των τειχών του Ναυπλίου. Η μάχη 

έληξε με νίκη των επαναστατών 

και 70 περίπου νεκρούς κι από 

τις δύο πλευρές. Οι επαναστάτες, 

όμως, ένιωσαν την απομόνωση, 

αφού έφτασαν τα νέα πως οι άλ-

λες πόλεις δεν ξεσηκώθηκαν ή οι 

εξεγέρσεις καταπνίγηκαν εν τη 

γενέσει τους, όπως στο Άργος, την 

Τρίπολη, την Πάτρα κ.λπ. Για την 

τόνωση του ηθικού των πολιορκη-

μένων κυκλοφορούσε καθ’ όλη τη 

διάρκεια του αγώνα η εφημερίδα 

«Συνταγματικός Έλλην» με αρχι-

συντάκτη τον Θ. Φλογαΐτη.

Την 1η Μαρτίου 1862 οι πολιορ-

κητές καταλαμβάνουν την Άρια, 

καίνε το εκτός τειχών προάστιο 

Πρόνοια, επικρατούν στη μάχη 

των Μύλων του Ταμπακόπουλου 

(δυτικά του λόφου του προφήτη 

Ηλία) και βρίσκονται πια προ των 

πυλών του Ναυπλίου. Στις 8 Μαρ-

τίου ο Χαν ζητά την παράδοση της 

πόλης. Οι επαναστάτες θέτουν ως 

όρο τη χορήγηση πρώτα Γενικής 

Αμνηστίας. Η κυβερνητική πλευ-

ρά δεν την παραχωρεί και ο πό-

λεμος ξαναρχίζει σφοδρότερος. 

Η Παπαλεξοπούλου εγκαρδιώνει 

λαό και στρατό: «Μη φοβείσθε, το 

Μεσολόγγιο ησφάλισε την ελευ-

θερία του έθνους το δε Ναύπλιο 

θέλει εξασφαλίσει τας πολιτικάς 

ελευθερίας του».

Όμως η κατάσταση στην πόλη γί-

νεται κάθε μέρα δραματικότερη. 

Στερημένος ο λαός από πόσιμο 

νερό και τρόφιμα, απογοητευμέ-

νος από την έλλειψη συνδρομής 

και ρημαγμένος από τους κανονι-

οβολισμούς και αφού είχε διώξει 

τα γυναικόπαιδα με αγγλογαλλικά 

πλοία, αποφασίζει με πλειοψηφία 

την 6η Απριλίου 1862, (εν μέσω 

απειλών των διαφωνούντων και 

αδιάλλακτων, των οποίων ηγείτο 

ο ακατάβλητος υπολοχαγός Δ. 

Γρίβας) την παράδοση της πόλης 

στα κυβερνητικά στρατεύματα, 

παρόλο που η αμνηστία δεν ήταν 

γενική αλλά εξαιρούσε 19 πρωταί-

τιους.

Η παράδοση έγινε την 8η Απριλί-

ου 1862 ανήμερα του Πάσχα με 

τους Ναυπλιώτες κλεισμένους στα 

σπίτια τους, τα παραθυρόφυλλα 

κλειδαμπαρωμένα και την θλίψη 

εγκατεστημένη στις καρδιές τους.

Επίλογος

Ήταν η τελευταία μεγάλη συμ-

βολή του Ναυπλίου στους αγώ-

νες του έθνους. Η πόλη μετά την 

παράδοσή της «εκκαθαρίστηκε» 

από τα αντιοθωνικά στοιχεία και 

επιδόθηκε στην επούλωση των 

πληγών της. Ο Όθων ανετράπη 

αναίμακτα έξι μήνες αργότερα 

και έφυγε από την Ελλάδα στις ύ 

Οκτωβρίου 1862. Η Ναυπλιακή 

Επανάσταση είχε κλονίσει το θρό-

νο του. Ο ρόλος της Ναυπλιακής 

Επανάστασης αναγνωρίστηκε 

από τη Βουλή των Ελλήνων και τι-

μήθηκε σε ειδική συνεδρίασή της 

η «Μητέρα της Επαναστάσεως» 

Καλλιόπη Παπαλεξοπούλου, την 

οποία αποθέωσε στους δρόμους 

ο αθηναϊκός λαός. Με τον καιρό 

τα γεγονότα του Ναυπλίου ξεχά-

στηκαν σαν η επανάσταση να μην 

τιμούσε το Ναύπλιο.

Με την απόσταση που μας χωρίζει 

σήμερα, όμως, από τα γεγονότα 

ξέρουμε ότι τιμή και μόνο ανήκει 

στους επαναστάτες και χρέος του 

Ναυπλίου είναι η ανάδειξη του 

τολμηρού εγχειρήματος που προ-

σθέτει δόξα και περηφάνια στην 

ιστορία της πόλης.

Διαβάστε περισσότερα στο www.

nafpliakiepanastasi.com Επικοι-

νωνία: nafpliaka@gmail.com

Οργανωτική Επιτροπή εκδηλώσε-

ων για τα 150 χρόνια της Ναυπλια-

κής Επανάστασης
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2 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 Μαθη-

τείας του Ο.Α.Ε.Δ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

να καταθέσουν αίτηση και τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά 

μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα 

εργασίμων (10) ημερών από την 

τελευταία δημοσίευση της πρό-

σκλησης ενδιαφέροντος.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά θα κατατεθούν 

(θα σταλούν ταχυδρομικώς με 

συστημένη επιστολή ή courier) 

στη Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ.: Διεύ-

θυνση 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 κριτήρια σύμφω-

να 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.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ 

ΧΑΡΑΚΡΗΡΙΣΜΟΥ 

(Άρθρ. 14§2 εδάφιο τρίτο 

ν.998/79)

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με 

τις διατάξεις του αρθρ. 14 του 

Ν. 998/79, εκδόθηκε η με αριθμ. 

996/05-03-2012 πράξη χαρα-

κτηρισμού έκτασης, του Δ/ντή 

Δασών Αργολίδας, μετά από αί-

τηση που υποβλήθηκε από τον 

δήμο Άργους – Μυκηνών, με την 

οποία χαρακτηρίστηκε έκταση 

εμβαδού 18.121,13 τ.μ. η οποία 

βρίσκεται στη θέση «ΓΚΡΙΜΑ-

ΔΙΖΑ» περιφέρειας της Τοπικής 

Κοινότητος Προσύμνης, Δημο-

τικής Ενότητας Μυκηναίων του 

Δήμου Άργους - Μυκηνών, ως 

μη υπαγόμενη οπωσδήποτε στις 

διατάξεις της δασικής νομοθεσί-

ας (γεωργικώς καλλιεργούμενη 

έκταση ή γεωργική), εμπίπτου-

σα στο άρθ. 3 § 6 περίπτωση α 

του ν.998/79 «περί προστασίας 

των δασών και των δασικών εν 

γένει εκτάσεων της χώρας».

Η ως άνω πράξη χαρακτηρισμού 

θα είναι αναρτημένη επί ένα 

μήνα στον πίνακα ανακοινώ-

σεων του Δήμου Άργους - Μυ-

κηνών και όποιος έχει έννομο 

συμφέρον μπορεί να υποβάλλει 

αντιρρήσεις εντός δύο (2) μη-

νών από την κοινοποίηση ή την 

τελευταία δημοσίευση ενώπιον 

της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής 

Επίλυσης Δασικών Αμφισβη-

τήσεων Νομού Αργολίδας (άρ-

θρου 10 Ν. 998/79) στην Δ/νση: 

Μ. Ιατρού 21 Τ.Κ 21100 Ναύπλιο.

Επίσης η παραπάνω πράξη 

αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και 

έλαβε ΑΛΑ: Β44ΞΟΡ1Φ-5Γ5.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ-

ΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡ-

ΓΟΛΙΔΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κα Θεοδωρο-

πούλου Ε.

ΤΗΛ. 27543600020

FAX: 2754023668

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑ-

ΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ)

Η Α/θ μια Σχολική Επιτροπή του 

Δήμου Ερμιονίδας διακηρύσσει 

ότι προκηρύσσεται δημόσιος 

πλειοδοτικός διαγωνισμός με 

ενσφράγιστες προσφορές για 

τη μίσθωση του Σχολικού κυλι-

κείου του Δημοτικού σχολείου 

- Νηπιαγωγείου Κοιλάδας, για έξι 

χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο 

γραφείο της Α/β μιας Σχολικής 

Επιτροπής στο Δήμο Ερμιονί-

δας, στο Κρανίδι, στο τμήμα του 

Πρωτοκόλλου στις 27/04/2012, 

ημέρα Παρασκευή, και ώρα 

10:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες 

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στο Δήμο Ερμιο-

νίδας, στο γραφείο της Α/θμιας 

Σχολικής Επιτροπής, κατά τις ερ-

γάσιμες ημέρες κι ώρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΜΙΖ ΗΣ ΔΗΜΗTPIOΣ

ΑΔΑ: Β44ΑΩΨΔ-ΩΓΓ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ

Δαναού 3, Άργος 212 00

Τηλ. 27513-60700 Fax: 27510-

23506

Άργος: 8/3/2012

Αρ.πρωτ.:  8192

Αρ. Μελ.: 10/2012

«Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 

και Λιπαντικών έτους 2012» 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών 

προκηρύσσει δημόσιο ανοι-

κτό διεθνή διαγωνισμό για την 

«Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 

και Λιπαντικών έτους 2012» 

προϋπολογισμού 587.750,00 

€ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 23% και του δικαιώμα-

τος προαίρεσης (option) 15%, 

με σφραγισμένες προσφορές 

με κριτήριο κατακύρωσης το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 

επί της επίσημης μέσης λιανικής 

τιμής καυσίμων της Δ/νσης Ανά-

πτυξης της Περιφερειακής Ενό-

τητας Αργολίδας για την ομάδα 

Α των Καυσίμων (πετρελαίου 

κίνησης, πετρελαίου θέρμαν-

σης, βενζίνης αμόλυβδης) και 

με κριτήριο κατακύρωσης τη χα-

μηλότερη προσφερόμενη τιμή 

για την ομάδα Β των Λιπαντι-

κών,  σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., του Ν. 3463/06 

«Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδι-

κας», και του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 

Α 64/16-3-2007).

2.Οι προσφορές θα υποβληθούν 

από τους ενδιαφερόμενους ή 

τους νόμιμα εξουσιοδοτούμε-

νους εκπροσώπους τους στον 

Δήμο Άργους - Μυκηνών, οδός 

Δαναού 3 στο Άργος, την 24η 

Απριλίου 2012 ημέρα Τρίτη, 

ώρα έναρξης παραλαβής προ-

σφορών ορίζεται η 09:00 π.μ. 

και ώρα λήξης παραλαβής των 

προσφορών ορίζεται η 10:00 

π.μ. Οι προσφορές μπορεί να 

αποστέλλονται στην υπηρεσία 

με οποιοδήποτε τρόπο και πα-

ραλαμβάνονται με απόδειξη, με 

την απαραίτητη προϋπόθεση 

ότι αυτές θα περιέρχονται στην 

υπηρεσία μέχρι την προηγούμε-

νη της ημερομηνίας διενέργειας 

του διαγωνισμού. Ο προμηθευ-

τής υποχρεούται να δώσει προ-

σφορά είτε για το σύνολο των 

ειδών του προϋπολογισμού της 

ομάδας Α των Καυσίμων, είτε για 

το σύνολο των ειδών του προϋ-

πολογισμού της ομάδας Β των 

Λιπαντικών, είτε για το σύνολο 

των ειδών του προϋπολογισμού 

της ομάδας Α των Καυσίμων και 

της ομάδας Β των Λιπαντικών.

3.Δικαίωμα συμμετοχής στη δη-

μοπρασία έχουν:                  

α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλ-

ληνες ή Αλλοδαποί)

β) Όλα τα νομικά πρόσωπα

γ) Συνεταιρισμοί υπό την προϋ-

πόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή 

βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγ-

γελμα σχετικό με το αντικείμενο 

του διαγωνισμού.

δ) Ενώσεις προμηθευτών

Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομί-

σουν Πιστοποιητικό του οικείου 

επιμελητηρίου, με το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή τους 

σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά 

τους ή βεβαίωση άσκησης επαγ-

γέλματος που θα έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία διενέργειας του δι-

αγωνισμού, καθώς και όλα τα δι-

καιολογητικά που αναφέρονται 

στο άρθρο 7 της Αναλυτικής 

Διακήρυξης.

4.Η εγγύηση συμμετοχής στο δι-

αγωνισμό ορίζεται σε 20.878,00 

€ για την ομάδα Α-Καύσιμα, 

και 4.675,00 € για την ομάδα 

Β-Λιπαντικά, (ποσοστό 5% επί 

του προϋπολογισμού μελέτης 

συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α., μη συμπεριλαμβανο-

μένου του δικαιώματος προ-

αίρεσης), ισχύος τουλάχιστον 

4 μηνών από την ημερομηνία 

υποβολής τους, και θα απευθύ-

νεται στο Δήμο Άργους – Μυκη-

νών.

5.Η προμήθεια συμπεριλαμβα-

νομένου του δικαιώματος προ-

αίρεσης αφορά 314.778 λίτρα 

υγρά καύσιμα (226.000 λίτρα 

πετρέλαιο κίνησης + 33.900 

λίτρα δικαίωμα προαίρεσης = 

259.900 λίτρα πετρέλαιο κίνη-

σης, 16.000 λίτρα πετρέλαιο 

θέρμανσης + 2.400 λίτρα δικαί-

ωμα προαίρεσης = 18.400 λίτρα 

πετρέλαιο θέρμανσης, 31.720 

λίτρα βενζίνη αμόλυβδη + 4.758 

λίτρα δικαίωμα προαίρεσης = 

36.478 λίτρα βενζίνη αμόλυβδη) 

προϋπολογισμού 480.212,67 

€ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρε-

σης) καθώς και 12.736,25 λίτρα 

λιπαντικών (λάδια κινητήρων, 

αυτόματων κιβωτίων, γενικής 

λίπανσης, υδραυλικού τύπου, 

δίχρονων κινητήρων 2Τ, γράσα, 

βαλβολίνες, υγρά φρένων, αντι-

ψυκτικό, έτοιμο προδιαλυμένο 

αντιψυκτικό, απιονισμένο νερό) 

= 11.075 λίτρα + 1.661,25 λίτρα 

δικαίωμα προαίρεσης, προϋπο-

λογισμού 107.530,29 € (συμπε-

ριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 

δικαιώματος προαίρεσης), και 

θα χρηματοδοτηθεί από πιστώ-

σεις του προϋπολογισμού έτους 

2012 του Δήμου Άργους-Μυκη-

νών.

6.Σε περίπτωση που ο διαγω-

νισμός αποτύχει (μη κανονικές 

προσφορές, απαράδεκτες προ-

σφορές, μη υποβολή προσφο-

ρών, ακατάλληλες προσφορές,) 

ισχύουν τα άρθρα 24, 25 του 

Π.Δ. 60/2007 διαδικασία με δια-

πραγμάτευση.

7.Οι προσφορές ισχύουν επί ποι-

νή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλ-

λαγή ή αναθεώρηση ή αναπρο-

σαρμογή για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από 

την υποβολή τους. Ο Δήμος 

Άργους - Μυκηνών έχει τη δυ-

νατότητα, εάν παραστεί ανάγκη 

για λόγους ανωτέρας βίας (τυ-

χόν καθυστέρηση διενέργειας 

διαγωνισμού, έκτακτες ανάγκες 

κλπ) και για όσο χρονικό διά-

στημα απαιτηθεί μέχρι την ανά-

δειξη νέου προμηθευτή και την 

υπογραφή νέας σύμβασης, να 

παρατείνει την ισχύ και την διάρ-

κεια της σύμβασης προμήθειας 

καυσίμων και μετά τη λήξη της 

στις 31/12/2012 με τους ίδιους 

όρους και προϋποθέσεις και 

χωρίς να υπάρξει υπέρβαση των 

ποσοτήτων που αναγράφονται 

στη μελέτη και στη διακήρυξη 

και χωρίς επιπλέον επιβάρυνση 

του Δήμου.

8.Ενστάσεις κατά της διακήρυ-

ξης του διαγωνισμού, κατά της 

νομιμότητας της διενέργειας του 

διαγωνισμού ή της συμμετοχής 

προμηθευτή σ’ αυτό, καθώς και 

για οποιουσδήποτε άλλους λό-

γους, υποβάλλονται εγγράφως 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 

της Αναλυτικής Διακήρυξης.  

9.Έγγραφα αιτήματα για πα-

ραλαβή τευχών από τους ενδι-

αφερομένους, γίνονται δεκτά 

έως και 19/04/2012 ημέρα Πέ-

μπτη και αποστέλλονται από 

την υπηρεσία στον ενδιαφε-

ρόμενο εντός προθεσμίας δύο 

(2) ημερών από το αίτημά του. 

Για περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με το διαγωνισμό και 

για την παραλαβή των τευχών 

δημοπράτησης οι ενδιαφερόμε-

νοι μπορούν να απευθύνονται 

στα τηλέφωνα 2751360736 & 

2751360757, κ.κ. Οικονόμου Γ, 

Νικολοπούλου Θ.  κατά τις εργά-

σιμες ημέρες και ώρες. Εφ’ όσον 

οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν 

εγγράφως πληροφορίες σχετι-

κά με την συγκεκριμένη προ-

μήθεια, αυτές παρέχονται πέντε 

(5) τουλάχιστον ημέρες πριν 

από την ημερομηνία που έχει 

ορισθεί για την υποβολή των 

προσφορών. Αρμόδιος υπάλλη-

λος κ. Αν. Καμπόσος. 

10.Περίληψη της διακήρυξης 

εστάλη στις 07/03/2012 για 

δημοσίευση στο Συμπλήρωμα 

της Επίσημης Εφημερίδας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκη-

νών

Δημήτριος Καμπόσος

AΔΑ: Β44ΜΩΨΔ-4Ρ4

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ

Δ/νση Δ/σης, Προγρ/σμού., 

Οργ/σης. &  Πληρ/κής

Τμήμα  Δ/σης

Πληρ.:  Ι. Σαλεσιώτου

Τηλ.: 27513-60743

Αργος 21 - 3 – 2012

Αριθ. Πρωτ.: 9732

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥ-

ΚΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη¨

1.Τις διατάξεις των άρθρων 163 

και 167 του Ν.3584/28-6-2007 [ 

ΦΕΚ 143/2007, τεύχος δεύτερο] 

« Κύρωση του Κώδικα Κατάστα-

σης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων», και του άρθρου 58 

του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτε-

κτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» [ 

ΦΕΚ 87/7-6-2010, τεύχος Α΄].

2.Την υπ’αριθ. 55/2010 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι-

κής Διακυβέρνησης,

3.Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, 

[ΦΕΚ 2199/30-9-2011]

4.Την ανάγκη πλήρωσης μίας 

[1] θέσης Ειδικού Συνεργάτη, σε  

Θέματα Λειτουργίας Λογιστη-

ρίου,

5.Τις υπηρεσιακές ανάγκες του 

Δήμου μας,

Γνωστοποιεί

Ότι προτίθεται να προσλάβει 

έναν [1] Ειδικό Συνεργάτη, ο 

οποίος θα τον συνεπικουρεί στο 

έργο του και  ειδικότερα θα πα-

ρέχει συμβουλές και θα διατυ-

πώνει εξειδικευμένες γνώσεις, 

γραπτά ή προφορικά, σε Θέματα 

Λειτουργίας Λογιστηρίου.

Απαιτούμενα Προσόντα: 

-Να διαθέτει τα γενικά προσόντα 

διορισμού,  που προβλέπονται 

για τους υπαλλήλους  των ΟΤΑ, 

στις διατάξεις των άρθρων 11 

και 17 του Ν.3584/2007.

-Να είναι κάτοχος πτυχίου Πανε-

πιστημιακής Σχολής ή Διπλώμα-

τος της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

ή άλλου ισότιμου τίτλου αντί-

στοιχης  σχολής της αλλοδαπής, 

τμήματος Οικονομικών Επιστη-

μών και μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών, ειδικότητας περί την 

οικονομική ανάλυση και   άδειας 

άσκησης Οικονομολόγου.

-Να διαθέτει εμπειρία, σχετική 

με κατάρτιση προυπολογισμού, 

μισθοδοσίας και γενικότερα θε-

μάτων λογιστηρίου, του τομέα 

αρμοδιοτήτων ΟΤΑ, που αποδει-

κνύεται με αξιόλογη επιστημονι-

κή ενασχόληση [ δημοσιεύσεις, 

συμμετοχή σε συνέδρια, ομά-

δες εργασίας κ.λ.π.] ή αξιόλογη 

επαγγελματική απασχόληση ή 

επαρκείς γνώσεις και σημαντική 

εμπειρία, ανάλογη με τα αντι-

κείμενα απασχόλησης.Επίσης η 

ειδίκευση αυτή μπορεί να απο-

δεικνύεται και από την ιδιότη-

τα του προσλαμβανόμενου ως 

επαγγελματία ειδικής εμπειρίας. 

- Να είναι γνώστης, της Αγγλικής 

γλώσσας, επιπέδου: πολύ καλό.

- Να είναι γνώστης χειρισμού 

Η/Υ, η οποία δύναται να αποδει-

κνύεται και με υποβολή υπεύθυ-

νης δήλωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

υποβάλλουν αιτήσεις, αυτοπρο-

σώπως ή με άλλο εξουσιοδοτη-

μένο άτομο, είτε ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή ,στο Δημο-

τικό Κατάστημα της έδρας του 

Δήμου Αργους-Μυκηνών, από 

23 - 3 -2012 έως και  27 - 3 -2012, 

επισυνάπτοντας τα σχετικά δι-

καιολογητικά που συνάδουν  

με τα παραπάνω αναφερόμενα 

προσόντα, μαζί με βιογραφικό 

σημείωμα και υπεύθυνη δήλω-

σή τους, για την πλήρωση των  

γενικών προσόντων διορισμού 

των άρθρων 11 έως και 17 του 

Ν.3584/2007.

Επίσης μπορούν να λαμβάνουν 

πληροφορίες στο τηλέφωνο 

2751-3- 60743, κατά τις εργάσι-

μες ημέρες και ώρες.

Η ανακοίνωση αυτή να αναρτη-

θεί  στο κατάστημα της έδρας 

του Δήμου Αργους-Μυκηνών  

και να δημοσιευθεί σε μία [1] 

εβδομαδιαία  εφημερίδα.Για την 

ανάρτηση συντάσσεται πρακτι-

κό που υπογράφεται από τον 

ενεργούντα την ανάρτηση και 

δύο[2] ακόμη υπαλλήλους του 

Δήμου Αργους-Μυκηνών.

Ο Δήμαρχος Αργους – Μυ-

κηνών

Δημήτριος Καμπόσος
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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



ΠΕΡΙ ΣΕΞ 
Μην σας ξενίζει η διγλωσσία μας την επέβαλε το ΔΝΤ 

«What do I know about sex? I’m a married man.» --Tom Clancy 

«Τι μπορώ να ξέρω εγώ για το ΣΕΞ; Είμαι παντρεμένος!» Τομ 

Κλάνσυ 

 

«I believe that sex is one of the most beautiful, natural, 

wholesome things that money can buy.» --Steve Martin «Πι-

στεύω ότι το ΣΕΞ είναι ένα από τα πιο υπέροχες, φυσιολογικές 

και πλήρεις εμπειρίες που μπορεί κανείς να αγοράσει»! Στιβ 

Μάρτιν 

 

«Sex without love is a meaningless experience, but as 

meaningless experiences go, it’s pretty damned good.» 

--Woody Allen «Το ΣΕΞ χωρίς αγάπη είναι μια εμπειρία άνευ 

σημασίας, αλλά όταν αναλογίζεσαι όλες τις 

άνευ σημασίας εμπειρίες, το ΣΕΞ είναι μια 

απίστευτα ωραία εμπειρία»! Γούντυ Άλεν 

 

«Having sex is like playing bridge. If you 

don’t have a good partner, you’d better have 

a good hand.» Unknown Το ΣΕΞ είναι σαν να 

παίζεις «Μπριτζ». Αν δεν έχεις καλόν παρτε-

ναίρ, τότε πρέπει να έχεις καλό χέρι (χαρτιά 

στο χέρι)»! Άγνωστος 

 

«Sex is one of the nine reasons for 

reincarnation. The other eight are 

unimportant.» --Henry Miller «ΣΕΞ είναι ένας 

από τους εννιά λόγους για «Μετενσάρκωση». Οι υπόλοιποι 

οκτώ είναι ασήμαντοι»! Χένρυ Μίλλερ  

 

«The Bible contains six admonishments to homosexuals and 

362 admonishments to heterosexuals. That doesn’t mean that 

God doesn’t love heterosexuals. It’s just that they need more 

supervision.» --Lynn Lavner «Στη Βίβλο περιέχονται έξι «Νου-

θεσίες» για ομοφυλόφιλους και 362 για ετεροφυλόφιλους. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν αγαπάει τους ετεροφυλό-

φιλους. Απλά αυτοί χρειάζονται περισσότερη (αυστηρότερη) 

επίβλεψη»! Λυν Λάβνερ 

 

«There are a number of mechanical devices which increase 

sexual arousal, particularly in women. Chief among these 

is the Mercedes-Benz 380SL convertible.» --P. J. O’Rourke 

«Υπάρχει μια σειρά από τεχνολογικά εξαρτήματα που αυξά-

νουν τη Σεξουαλική ορμή και επιθυμία, ειδικά στις γυναίκες. 

Το καλύτερο από αυτά είναι μια «κονβέρτιμπλ» Μερσεντές 

380SL»! Π.Τζ. Ο’Ρουρκ. 

 

«Bisexuality immediately doubles your chances for a date on 

Saturday night.» --Woody Allen Η «αμφισεξουαλικότητα», αυ-

τόματα διπλασιάζει τις πιθανότητές σου για να βγεις ραντεβού 

το Σαββατόβραδο»! Γούντυ Άλεν 

 

«I can remember when the air was clean and sex was dirty.» 

--George Burns «Ακόμα θυμάμαι τις εποχές που ο αέρας ήταν 

καθαρός και το ΣΕΞ βρόμικο»! Τζορτζ Μπερνς (90+ ετών!) 

 

«It isn’t premarital sex if you have no intention of getting 

married.» --Matt Barry «Δεν μπορεί να θεωρείται «προγαμιαίο» 

το ΣΕΞ, αν δεν σκοπεύεις να παντρευτείς»! Ματ Μπάρυ 

 

«You know that look women get when they want sex? Me 

neither.» --Drew Carey «Ξέρεις αυτή την έκ-

φραση στο πρόσωπο μιας γυναίκας όταν θέλει 

ΣΕΞ»; «Ούτε εγώ»! Ντρου Κάρεϋ 

 

«Life is a sexually transmitted disease.» 

-Unknown «Η ζωή είναι μια «σεξουαλικά» μετα-

διδόμενη ασθένεια»! Άγνωστος 

 

«Remember, if you smoke after sex you’re 

doing it too fast.» --Woody Allen «Μην ξεχνάς. 

Αν ανάβεις τσιγάρο μετά το ΣΕΞ, το κάνεις πολύ 

γρήγορα»! Γούντυ Άλεν 

 

«Sex at age 90 is like trying to shoot pool with a rope.» 

--George Burns «Το ΣΕΞ στα 90 είναι σαν να προσπαθείς να 

παίξεις μπιλιάρδο με μια τριχιά στα χέρια»! Τζορτζ Μπερνς 

 

«If it weren’t for pickpockets, I’d have no sex life at all.» 

--Rodney Dangerield «Αν δεν υπήρχαν οι πορτοφολάδες, η 

Σεξουαλική μου ζωή θα ήταν ανύπαρκτη»! Ρόντνεϋ Ντέιντζερ-

φίιλντ. 

 

«When you are depressed and feel like a failure, just 

remember that some years ago you were the fastest, more 

endurable and most clever of millions of others like you and 

the only one to hit the target!» Unknown «Όταν αισθάνεσαι 

«πεσμένος», και αποτυχημένος, σκέψου ότι πριν μερικά χρό-

νια ήσουν, ο πιο γρήγορος, αυτός με τη μεγαλύτερη αντοχή 

και ο πιο έξυπνος και ο μόνος που έφτασε στον στόχο και τον 

ενεργοποίησε»! Άγνωστος 

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Καλώς ήρθες Άνοιξη!

Νεαρός μπαίνει 

στο φαρμακείο.... 

- Κύριε φαρμακοποιέ, απόψε θα 

μου κάνει το τραπέζι η κοπέλα 

μου και επειδή μετά θα πάμε 

στην κρεβατοκάμαρα θα ήθελα 

ένα προφυλακτικό. 

Του το δίνει ο φαρμακοποιός, 

πληρώνει και ενώ βγαίνει από το 

φαρμακείο ξαναγυρίζει.. 

- Ξέρετε, θα είναι και η αδερφή 

της στο τραπέζι η οποία 

τελευταία μου κολλάει.Γι αυτό 

δεν μου δίνετε άλλο ένα?? 

Του δίνει και το δεύτερο ο 

φαρμακοποιός, πληρώνει και 

ενώ βγαίνει ξαναγυρίζει... 

- Δεν μου δίνετε και ένα τρίτο?? 

Θα είναι και η μητέρα τους η 

οποία είναι πολύ όμορφη και 

μπορεί και αυτή κάτι να μου 

ζητήσει. 

Πέρνει και το τρίτο και φεύγει.. 

Το βράδυ στο τραπέζι είναι 

και ο πατέρας της κοπέλας 

του.Σερβίρεται το φαγητό 

και ο νεαρός αρχίζει να κάνει 

ασταμάτητα το σταυρό του. 

- Καλέ σταμάτα επιτέλους, λέει η 

κοπέλα του... 

- Άσε με ξέρω τι κάνω.. 

- Καλά μιλάμε δεν ήξερα ότι 

ήσουν τόσο θρήσκος

- Κι εγώ δεν ήξερα ότι ο 

φαρμακοποιός είναι πατέρας 

σου !


