
Σύγκρουση Καμπόσου -Χασάπη 
για την πατρότητα των μελετών 

Ξεκινούν τα έργα
Το έργο πρόκειται να υλο-
ποιηθεί στη δημοτική ενό-
τητα Λέρνας του δήμου 
Άργους Μυκηνών και αφο-
ρά στην κατασκευή των 
δικτύων αποχέτευσης ακα-
θάρτων των τ.κ. Μύλων, Κι-
βερίου, Σκαφιδακίου καθώς 

και των αγωγών μεταφοράς 
των ακαθάρτων προς την μονάδα βιολογικού καθαρι-
σμού. Θα παραδοθούν δίκτυα συνολικού μήκους 41.500 
μέτρων καθώς και πέντε αντλιοστάσια. Αναμένεται να 
ολοκληρωθεί σε 24 μήνες από την υπογραφή του συμ-
φωνητικού με τον ανάδοχο.                                              Σελ 3
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Σελ. 5

Απλήρωτοι οι εργαστηριακοί 
γιατροί της Αργολίδας - Ανά-
στατοι οι ασφαλισμένοι
Σταματούν να εκτελούν παραπεμπτικά ασφαλι-
σμένων του ΕΟΠΥΥ, οι εργαστηριακοί γιατροί της 
Αργολίδας από την 1 Απρίλη. Με ανακοίνωσή τους 
που υπογράφουν 15 εργαστηριακοί ιατροί τονί-
ζουν ότι «η αβεβαιότητα στο θέμα της σύναψης 
συμβάσεως με τον ΕΟΠΥΥ και η αδυναμία τους 
να εξοφλήσουν πλέον τους πιστωτές τους, τους 
οδηγούν στην αναγκαστική και χωρίς τη βούληση 
τους απόφαση να αναστείλουν προσωρινά από 
1ης Απριλίου 2012 την εκτέλεση παραπεμπτικών 
ασφαλισμένων.

Σελ. 9ΣTOΠ
στον ΕΟΠΥΥ

Πρόστιμα30.000 ευρώ σε αγρότες
Στην προαναγγελία ελέγχων για υπο-
λείμματα σε γεωργικά νωπά προϊόντα 
προχώρησε με ανακοίνωσή του το Τμή-
μα Ποιοτικού και Φυτ/κού Ελέγχου της 

Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Τα 
πρόστιμα φτάνουν τα 30.000 ευρώ, ενώ 
προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις.

Σελ. 13

Η ιδιωτικοποίηση 
στην καθαριότητα 
Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στο Κρανίδι στο χώρο του 
Δημαρχείου, κάλεσε χτες τους εργαζόμενους το Διοικητι-
κό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων στην τοπική 
αυτοδιοίκηση Αργολίδας  με θέμα την επικείμενη ιδιωτι-
κοποίηση υπηρεσιών και  δομών Δήμου Ερμιονίδας, κα-
θώς και λήψη αποφάσεων αγωνιστικών κινητοποιήσεων.

Σελ 8

Ο «Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος της Ελλάδας» 
με επίκεντρο το Ναύπλιο, αν…

Στο χέρι του Δήμου
Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του 2011, επισκέ-
φτηκαν πριν λίγες ημέρες εκπρόσωποι της Οργανωτικής 
Επιτροπής το Δημαρχείο Ναυπλίου καθώς και τις Αστυ-
νομικές Αρχές της Αργολίδας, για τις λεπτομέρειες της 
διοργάνωσης και φέτος του «Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου 
Ελλάδας» από 16 - 20 Μαΐου.

Σελ 18
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Τότε με τα άλογα, σήμερα με ποδήλατα
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Επιτέλους θα προστατευτεί το νερό των πηγών της Λέρνας και η υγεία μας

Ξεκινούν τα έργα
Μετά από πολλές συζητήσεις 
από την εποχή της δημαρχίας 
του Ν. Κολιγλιάτη, υπογράφηκε 
από τον Δήμαρχο Άργους Μυ-
κηνών Δ. Καμπόσο το Σύμφωνο 
Αποδοχής Όρων της Απόφασης 
Ένταξης της Πράξης και με την 
ένταξη της πράξης που υπογρά-
φει και ο Γ.Γ. Υδάτων κ. Ανδρέας 
Ανδρεαδάκης ολοκληρώθηκε 
και τυπικά η διαδικασία που 
κράτησε έναν ολόκληρο χρόνο.
Το έργο πρόκειται να υλοποιηθεί 
στη δημοτική ενότητα Λέρνας 
του δήμου Άργους Μυκηνών και 
αφορά στην κατασκευή των δι-
κτύων αποχέτευσης ακαθάρτων 
των τ.κ. Μύλων, Κιβερίου, Σκα-
φιδακίου καθώς και των αγω-
γών μεταφοράς των ακαθάρτων 
προς την μονάδα βιολογικού 
καθαρισμού. Το έργο περιλαμ-
βάνει την πλήρη κατασκευή των 
αποχετευτικών δικτύων εντός 
των ανωτέρω τοπικών κοινοτή-
των, τους αγωγούς μεταφοράς 
λυμάτων και τα αντλιοστάσια 
ανύψωσης αυτών. Θα παραδο-
θούν δίκτυα συνολικού μήκους 
41.500 μέτρων καθώς και πέντε 
αντλιοστάσια. Αναμένεται να 
ολοκληρωθεί σε 24 μήνες από 
την υπογραφή του συμφωνητι-
κού με τον ανάδοχο.
Αναφερόμενος στο ευνοική κα-
τάληξη των προσπαθείων για 
την προστασία της υγείας και 
του φυσικού περιβάλλοντος, 
από τους αποροφητικούς βό-
θρους και το νεκροταφείο των 
Μύλων, ο δήμαρχος Άργους 
-Μυκηνών δήλωσε: “Η αποχέ-
τευση Λέρνας και ο αγωγός, 
μπήκαν στην τελική ευθεία, ενός 
δρόμου με σκληρή δουλειά και 
προσπάθεια. Πρόκειται για ένα 
τεράστιο έργο που αφορά Μύ-
λους, Κιβέρι, Σκαφιδάκι, περι-
λαμβάνει 41 χιλιόμετρα αγωγών 
και 5 αντλιοστάσια  με εμφανείς 
περιβαλλοντικές προεκτάσεις.  
Είναι μια νέα ευχάριστη είδηση, 
σε μια σειρά καλών ειδήσεων, 
όπως η Τουριστική Σχολή στο 
Άργος, η ένταξη του έργου της 
αποχέτευσης Λέρνας, ύψους 9,2 
εκατομμυρίων ευρώ στο ΕΣΠΑ. 
Ο Δήμος Άργους Μυκηνών δεν 
είναι μόνο το Άργος, είναι και οι 
λοιπές ενότητες που αποκτούν 
πλέον την σημασία που τους 
πρέπει. 
Παραλάβαμε μια μελέτη σε κά-
ποιο στάδιο, από την δημοτική 
αρχή του κ. Χασάπη τον οποίον 
και πρέπει να επαινέσουμε εδώ, 

την ολοκληρώσαμε και υποβάλ-
λαμε προς ένταξη για χρηματο-
δότηση το σύνολο του έργου…
Δεν υπάρχουν πολιτικές ειδή-
σεις. Υπάρχουν κοινωνικές ει-
δήσεις. Η αποχέτευση δεν είναι 
προνόμιο κάποιων. Η αποχέ-
τευση πρέπει να είναι για όλο 
τον κόσμο. Στο Άργος, η αποχέ-
τευση είναι ολοκληρωμένη στο 
98% και συνεχίζουμε τώρα με 
Μύλους, Κιβέρι, Σκαφιδάκι. Με 
την ευκαιρία, να σημειώσω πως 
σχεδιάζουμε την αναβάθμιση 
του βιολογικού καθαρισμού, 
το αμέσως επόμενο διάστημα, 
προκειμένου να μπορεί να αντα-
ποκριθεί στον αυξημένο φόρτο 
(και τις «αμαρτίες» του παρελ-
θόντος όπως τα απόβλητα των 
εργοστασίων). Ο Δήμος Άργους 
– Μυκηνών, από πλευράς οικο-
νομικού αποθεματικού βρίσκε-
ται στις υψηλότερες θέσεις, ανά 
την Ελλάδα και σύντομα θα ανα-
κοινωθούν και άλλα έργα όπως 
η κατασκευή 7 νέων σχολείων 
(και αυτά με χρηματοδότηση 
μέσω ΕΣΠΑ).… Ο Δήμος μας δεν 
είχε την οντότητα που έχει σήμε-
ρα. Και είμαι ευτυχής που πηγαί-
νει από νίκη σε νίκη. Καταστά-
σεις που δεν είχαμε συνηθίσει. 
Παλεύω και αγωνίζομαι για να 
πετύχω αυτά που πετυχαίνω…”. 
Για το ίδιο θέμα αναφέρθηκε και 
ο υπεύθυνος του διαμερίσμα-
τος αντιδήμαρχος Δ. Κρίγκος ο 
οποίος μεταξύ άλλων τόνισε:”Η 
αναγκαιότητα-σκοπιμότητα του 
συγκεκριμένου έργου είναι με-

γάλη καθώς, όπως γνωρίζετε, 
στη τοπική κοινότητα Μύλων 
υπάρχουν οι πηγές της Λέρνης, 
της Αμυμώνης και του Ποντίνου, 
απ’ όπου υδρεύεται το μεγαλύ-
τερο μέρος του πληθυσμού του 
νομού Αργολίδος και με την κα-
τασκευή του έργου της αποχέ-
τευσης επιτυγχάνεται η επαρκής 
προστασία τους από μελλοντι-
κούς κινδύνους. 
Δεύτερο θετικό αποτέλεσμα εί-
ναι η προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος αφού οι οικισμοί 
είναι παραθαλάσσιοι και πρέ-
πει να υπάρχει θωράκιση της 
θάλασσας από ενδεχόμενη στο 
μέλλον ρύπανση.
Τρίτον κανείς δεν μπορεί να 
αγνοήσει και τα οικονομικά 
οφέλη τόσο για τα νοικοκυριά 
τα οποία δαπανούν μηνιαίως 
μεγάλα ποσά για την εκκένωση 
των βόθρων όσο και από την 
μεγάλη επένδυση χρημάτων 
στην τοπική οικονομία από την 
εκτέλεση του έργου που βάσει 
του προϋπολογισμού και αφού 
αφαιρέσουμε το ΦΠΑ είναι της 
τάξης των 7.551.338,66 Ευρώ.
Τέταρτον, αναπτυξιακά η ύπαρ-
ξη αποχετευτικού δικτύου είναι 
αναμφισβήτητα μεγάλο όπλο 
και κίνητρο και για επενδύσεις 
αφού άλλωστε στόχος μας είναι 
η ισόρροπη ανάπτυξη όλου του 
δήμου.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω το 
προηγούμενο δημοτικό συμ-
βούλιο και δημοτική αρχή Λέρ-
νας για την συγκρότηση μεγά-

λου μέρους του φακέλου της 
μελέτης, τον Υφυπουργό Περι-
βάλλοντος κ. Μανιάτη για την 
πολύτιμη συνδρομή του και το 
Δήμαρχο Άργους Μυκηνών κ. 
Δημήτρη Καμπόσο για την συνε-
χή ενασχόλησή του με το θέμα 
εξασφάλισης της χρηματοδότη-
σης.”

Δικό μας έργο λέει η αντιπο-

λίτευση

Την πατρότητα του έργου δι-
εκδικεί με δηλώσεις του επικε-
φαλής της μείζονος αντιπολί-
τευσης η αντιπολίτευση. Ο κ. 
Αναγνώστου για το θέμα αυτό 
ανέφερε: “Γιώργος Αναγνώστου 
: Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το έργο 
της αποχέτευσης στον πρ. δήμο 
Λέρνας. Αξίζουν την αναγνώ-
ριση των προσπαθειών τους ο 
δήμαρχος   Μ. Χασάπης και το 
Δημοτικό Συμβούλιο του πρ. 
δήμου Λέρνας.
Το μεγαλύτερο έργο που θα 
ολοκληρωθεί σε αυτή τη δημαρ-
χιακή θητεία  στο δήμο Άργους – 
Μυκηνών, «έρχεται»  απο τον πρ. 
δήμο Λέρνας. Ο πρ. δήμαρχος 
Λέρνας κ. Μιχάλης Χασάπης,  το 
Δημοτικό Συμβούλιο της Λέρ-
νας και τα στελέχη του πρ. δή-
μου οι οποίοι με την σκληρή και 
επίπονη δουλειά τους έφεραν σε 
πέρας αυτό το έργο, δικαιούνται 
σήμερα την αναγνώριση της 
προσπάθειάς τους από όλους 
μας. Αποτελούν την απόδειξη 
οτι ακόμα και   δήμοι με μικρή 
τεχνική στελέχωση μπορούν να 

προχωρήσουν σημαντικά έργα 
για τους δημότες τους. Αυτό το 
έργο όμως έχει τεράστια  σημα-
σία και   για την ποιότητα ζωής 
των κατοίκων ολόκληρης της 
Αργολίδας και για την αειφόρο 
ανάπτυξή της.  Θα προστατευ-
θούν οι πηγές της Λέρνας που 
υδροδοτούν το Άργος και το 
Ναύπλιο, θα προστατευθεί ο Αρ-
γολικός κόλπος, θα επηρεάσει 
την τουριστική ανάπτυξη όλης 
της παράκτιας περιοχής.
Ο Μιχάλης Χασάπης και ως δη-
μοτικός σύμβουλος της παράτα-
ξής μας για περισσότερους από 
15 μήνες συνεχίζει να παλεύει 
για την υλοποίηση του έργου 
αυτού, το οποίο θα είναι το με-
γαλύτερο που θα υλοποιήσει η 
σημερινή Δημοτική Αρχή. Του-
λάχιστον ο δήμαρχος Άργους 
- Μυκηνών οφείλει δημόσια να 
αναγνωρίσει τις προσπάθειές 
του και των συνεργατών του, 
αφού όλα τα σημαντικά έργα 
έχουν πίσω τους δουλειά και δι-
εκδικήσεις πολλών ετών. Είναι η 
απάντηση σε όλους αυτούς οι 
όποιοι εδώ και μήνες ανακοινώ-
νουν δια τηλεοράσεως οτι ο πρ. 
δήμος Λέρνας έφερε μόνο χρέη 
στο νέο δήμο. Έφερε όπως απο-
δεικνύεται σήμερα και μελέτες 
και χρηματοδοτήσεις και έργα”.

Πιθανοί υποψήφιοι 

με την ΝΔ
Με κάθε επιφύλαξη μέχρι την 
επίσημη ανακοίνωση των υποψη-
φίων, το ψηφοδέλτιο της ΝΔ με 
αλφαβητική σειρά θα αποτελείται 
από τους: Π. Αναγνωσταρά, Γ. Αν-
δριανό, Μ. Λολακά, Β. Σιδέρη  και 
η έκπληξη, αν οριστικοποιηθεί, 
Γιάννη Σαλεσιώτη. Το πρόβλημα 
με την ποσόστωση των γυναικών 
θα μεταφερθεί στην επικράτεια 
όπου και θα καλυφθεί στο σύ-
νολο των υποψηφίων. Φυσικά η 
απουσία της Κατερίνας Μπόμπου 
και του Δ. Κρανιά αν οριστικοποι-
ηθούν θα αποτελέσουν διαφο-
ροποίηση του ψηφοδελτίου από 
το παρελθόν. Ουσιαστικά εκ των 
παλαιών παραμένει αυτοδίκαια 
μόνο ο Γ. Ανδριανός ως υποψήφι-
ος, ενώ όλοι οι υπόλοιποι συμμε-
τέχουν για πρώτη φορά σε βου-
λευτικό ψηφοδέλτιο.
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Ποιοι αρνήθηκαν το Ξενία στην Σχολή τουριστικών επαγγελμάτων

Η πρόταση Αναγνωσταρά
Κίνδυνος για την πανεπιστημιακή σχολή 

“καλών τεχνών” Ναυπλίου να κλείσει  

Κουρεύουν τα Πανεπιστήμια
Σε κίνδυνο βρίσκεται η λειτουργία των Πανεπιστημίων μεταξύ αυ-
τών για την πανεπιστημιακή σχολή “καλών τεχνών” Ναυπλίου να 
κλείσει, μετά το «κούρεμα» στις αρχές Μαρτίου των αποθεματικών 
των Πανεπιστημίων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στην έκτακτη σύ-
νοδο των πρυτάνεων που πραγματοποιήθηκε χτες, διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχουν πανεπιστήμια τα οποία σε λίγο δεν θα μπορούν να 
λειτουργήσουν καν, αφού οι λογαριασμοί τους πλησιάζουν στο 
μηδέν.
Αναφερόμενος στα προβλήματα των πανεπιστημίων ο προεδρεύ-
ων της Συνόδου των πρυτάνεων, πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων Τρ. Αλμπάνης τόνισε πως μετά τη μετατροπή των απο-
θεματικών τους από την Τράπεζα της Ελλάδας σε ομόλογα του ελ-
ληνικού δημοσίου και τη διαδικασία του PSI, εκατομμύρια ευρώ 
χάθηκαν με αποτέλεσμα από τα 120 εκατομμύρια ευρώ που είχαν 
σε καταθέσεις17 πανεπιστήμια της χώρας στην Τράπεζα της Ελ-
λάδος για τις λειτουργικές τους ανάγκες, έχουν μείνει σήμερα 33 
εκατομμύρια ευρώ, ενώ έξι Ιδρύματα έχουν μηδενικούς λογαρια-
σμούς. Αποφασίστηκε μάλιστα να συσταθεί νομική επιτροπή για 
να διεκδικήσει τα χρήματα που χάθηκαν, αλλά σ’ αυτήν τη φάση 
διεκδικεί τη αποσύνδεση των οικονομικών των πανεπιστημίων 
από την εκλογή των Συμβουλίων Διοίκησης, που επιτάσσει ο νέος 
Νόμος- Πλαίσιο και την έγκριση των προϋπολογισμών τους για το 
2012. Σε ερώτηση αν θα αναστείλουν τη λειτουργία τους τα Πανε-
πιστήμια σε ένδειξη διαμαρτυρίας κι αν παραιτηθούν οι πρυτάνεις, 
δεδομένου ότι ανάλογες ενέργειες αποφάσισαν οι πρόεδροι των 
ΤΕΙ, ο Τρ. Αλμπάνης απάντησε ότι «η Σύνοδος εκτιμά ότι τα πανεπι-
στήμια δεν πρέπει να κλείσουν, αλλά πρέπει να κρατηθούν όρθια. 
Βέβαια με την πολιτική αυτή οδηγούμαστε εκ των πραγμάτων σε 
κλείσιμο. Εάν, όμως, φτάσουμε, τελικά, στο όριο της λειτουργίας 
μας, δεν θα έχει κανένα νόημα να παραμένουμε στις θέσεις μας».

Η παραμονή της Σχολής Του-
ριστικών Επαγγελμάτων στο 
Ναύπλιο είναι ένα καυτό ζήτη-
μα το οποίο απασχολεί την κοι-
νή γνώμη το τελευταίο χρονικό 
διάστημα. Η προσπάθεια ανεύ-
ρεσης στέγης είναι μεγάλη και 
οι προτάσεις  πολλές. Σε σχέση 
με την πρόταση του κ. Κ. Καρά-
παυλου πως θα μπορούσαν να 
είχαν γίνει ενέργειες από πλευ-
ράς δήμου για να στεγαστεί η 
σχολή στο παλαιό ΞΕΝΙΑ ο Δή-
μαρχος Ναυπλιέων Παναγιώ-
της Αναγνωσταράς δήλωσε: 
«Η πρόταση αυτή για να στε-
γαστεί η σχολή Τουριστικών 
Επαγγελμάτων Ναυπλίου στο 
εγκαταλελειμμένο κτήριο του 
Ξενία είναι πολύ σωστή και ετέ-
θει και από εμένα στο Δ.Σ του 
ΟΤΕΚ στην Αθήνα. Μάλιστα 
τους πρότεινα να ανταλλάξουν 
τα 45 στρ. που η σχολή τουρι-
στικών επαγγελμάτων διαθέτει 
στην Καραθώνα με το κτήριο 
του παλιού Ξενία που ανήκει 
στην ΕΤΑ ΑΕ. Η Πρόταση αυτή 
έγινε με αφορμή το γεγονός ότι 

η ΕΤΑ ΕΑ  έχει ζητήσει να εξαγο-
ράσει την Ιδιοκτησία του ΟΤΕΚ 
στην Καραθώνα, προκειμένου 
να προβεί στην αξιοποίηση της 
έκτασης.
Δυστυχώς ούτε αυτή η πρότα-
σή μας συζητήθηκε και δυστυ-
χώς έτσι χάνεται μια μοναδική 
ευκαιρία να αποκτήσει η Πελο-
πόννησος μια σχολή τουριστι-
κών επαγγελμάτων πρότυπο, 
σε άνετες εγκαταστάσεις και με 
δυνατότητες προσφοράς τέλει-
ας εκπαίδευσης σε παιδιά που 
αύριο θα είναι ο καθρέπτης της 
τουριστικής αναβάθμισης της 
χώρας μας.
Μετά από όλα αυτά γίνεται 
πλέον κατανοητό ότι η Ελληνι-
κή Κυβέρνηση, που υποτίθεται 
κόπτεται για την τουριστική 
αναβάθμιση της χώρας, έχει 
βάλει στο περιθώριο την ανα-
βάθμιση των προσφερομένων 
υπηρεσιών στον Τουρισμό και 
αρκείται σε ανέργους, ανειδί-
κευτους και περιστασιακά ενα-
σχολούμενους με τα τουριστι-
κά επαγγέλματα».
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5
Η καρδιά όλων των Αργολιδέων χτυπά για τον Διομήδη Άργους

Στον δρόμο για τον Τελικό
Καλύτερος πρέσβης στον αθλητι-
κό χώρο για την Αργολίδα και εκ 
παραδρομής και για την Κορινθία 
δεν θα μπορούσε να υπάρξει από 
τον  Διομήδη, ο οποίος προκρίθη-
κε στις 4 καλλίτερες ομάδες Χά-
ντμπολ της Ευρώπης και με προο-
πτική να φτάσει στον Τελικό.
Τον άθλο αυτό είχε πετύχει στο 
παρελθόν και ο Φίλλιπος Βέροιας 
αλλά με λιγότερες και προφανώς 
ασθενέστερες των σημερινών 
ομάδες.
Στα ημιτελικά του Challenge Cup 
ο Διομήδης θα συναντηθεί με την 
Μακάμπι  του Τελ Αβίβ, με μια θεω-
ρητικά ευκολότερη αντίπαλο που 
θα μπορούσε να βρει στο δρό-
μο της η ελληνική ομάδα, καθώς 
απέφυγε τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας 
(Πορτογαλία) και τη Βάκερ Τουν 
(Ελβετία). Οι αγώνες θα διεξαχθούν 
21 ή 22 Απριλίου στο Ισραήλ και 28 
ή 29 Απριλίου στην Ελλάδα. 
«Αποφύγαμε τα θηρία, αυτό όμως 
δεν μας χρίζει φαβορί. Είναι ένα 
σημαντικό πλεονέκτημα που το 
δεύτερο ματς θα είναι στην Ελλά-
δα. Περιμένουμε τη στήριξη του 
κόσμου, όπως και στον προημιτε-
λικό. Θέλουμε στο πρώτο ματς ένα 
σκορ κοντά στην ισοπαλία», δή-
λωσε ο προπονητής του Διομήδη, 
Δημήτρης Δημητρούλιας.
Συγχαρητήρια επιστολή προς 
τον Διομήδη απέστειλε ο Γενικός 
Γραμματέας Αθλητισμού κ. Πά-
νος Μπιτσαξής, μετά την ιστορική 
πρόκριση των «πρασίνων» στους 
4 του Challenge Cup. Συγκεκριμέ-
να, η επιστολή αναφέρει τα εξής: 
“Θερμά συγχαρητήρια για τη με-
γάλη νίκη που πέτυχε η ομάδα σας 
επικρατώντας με 25-21 της ελβετι-
κής Κριένς στον επαναληπτικό της 
ημιτελικής φάσης στο Λουτράκι. 
Η πρόκριση του Διομήδη Άργους 
στα ημιτελικά του Challenge Cup 
είναι μια εξαιρετική επιτυχία και 
μας κάνει όλους υπερήφανους.
Καλή επιτυχία στην συνέχεια”.

Η συνέντευξη Τύπου:
Γιώργος Ζαραβίνας (αρχηγός Δι-
ομήδη): «Είναι η πρώτη φορά στη 
ιστορία του Διομήδη που έρχονται 
από όλη την Ελλάδα να τον δουν 
από κοντά. Έχει μία ταυτότητα η 
ομάδα μας. Ο Διομήδης θέλει να 
προχωρήσει στην Ευρώπη, για 
εμάς είναι γιορτή, το διασκεδά-
ζουμε και για αυτό το πανηγυρί-
ζουμε με τον κόσμο. Δεν θέλω να 
φανώ μίζερος αλλά αυτό που μας 
ενδιαφέρει πρωτίστως είναι να 
καθιερωθούμε στην Ελλάδα και 
κάθε Σάββατο θα είναι γιορτή. 
Θέλουμε να το διασκεδάζουμε 
και μαζί με εμάς και ο κόσμος».  
 
Τόρμπεν Βίντερ (προπονητής Κρι-
ένς): «Συγχαρητήρια για τον Διο-
μήδη, μας έκανε εντύπωση το πά-
θος που έπαιζε. Έχουν έμπειρους 

και έξυπνους παίκτες σε αντίθεση 
με εμάς, αλλά είδαμε μια πρωτο-
φανή άμυνα που μας ανάγκασε 
σε 16 λάθη. Η ατμόσφαιρα ήταν 
καταπληκτική και έπαιξε ρόλο. 
Η ατμόσφαιρα, η ποιότητα των 
παικτών και το πάθος πιστεύω ότι 
μπορούν να φέρουν στην κατά-
κτηση της Κούπας. Ευχαριστούμε 
για την φιλοξενία τον Διομήδη, 
αφού στο λεωφορείο συζητού-
σαμε με τους παίκτες και λέγαμε 
πως ύστερα από δύο ημέρες στο 
Λουτράκι, οι περισσότεροι θέλουν 
να επιστρέψουν στην Ελλάδα το 
ερχόμενο καλοκαίρι για διακοπές». 
Για την άμυνα 
του Διομήδη 
είπε: «Ήταν 
περίπου η 
ίδια με το 
πρώτο παι-
χνίδι, απλά 
σήμερα αι-
σ θ ά ν θ η κ α 
ότι πήγε ένα 
βήμα παρα-
πάνω στην 
επιθετικότη-
τα, και στην 
επικοινωνία 
λόγω του 
κόσμου που 
β ρ ι σ κ ό τ α ν 
στο γήπεδο, 
αφού οι παί-
κτες έπρεπε 
να επικοι-
νωνούν με 
σ ή μ α τ α » . 
 
Δ η μ ή τ ρ η ς 
Δημητρού-
λιας (προ-
π ο ν η τ ή ς 
Δ ι ο μ ή δ η ) : 
« Κ α τα ρχά ς 
να συγχαρώ 
την αντίπα-
λη ομάδα, 
έχω σεβα-
σμό στον 
προπονητή 
της και για 
αυτό χάρηκα 
τη νίκη επι-
πλέον. Είναι 
μεγάλη τιμή 
για μία επαρ-
χιακή ομάδα 
να βρίσκεται 
στους «4» 
της Ευρώ-
πης, και να 
είμαστε οι 
2οι μετά τον 
Φίλιππο, που 
το καταφέρ-
νουμε. Ζού-
με ένα όνει-
ρο, δύσκολο 
να διαχει-
ριστώ όλο 
αυτό αφού 

είναι πρωτόγνωρο και να κρατήσω 
τους παίκτες προσγειωμένους την 
επόμενη ημέρα στην προπόνηση 
ωστόσο αποτελεί παράλληλα ένα 
σημαντικό κίνητρο. 
Βασικός στόχος εξακολουθεί να 
αποτελεί το πρωτάθλημα, αλλά 
αφού προκύπτει αυτή η πορεία 
στην Ευρώπη, μοιάζει με ένα 
όνειρο και ποιος δεν θα την ήθε-
λε….».Ερωτηθείς εάν προτιμά τη 
συμμετοχή της ομάδας του στον 
τελικό της Ευρώπης ή στο πρωτά-
θλημα είπε: “Θα απαντήσω διπλω-
ματικά, θα προτιμήσω και τελικό 
Ευρώπης και πρωτάθλημα.”
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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

Σε αναμμένα κάρβουνα 

οι υποψήφιοι
ΧΩΡΙΣ προεκλογικές συγκεντρώσεις 

και με τον φόβο άσχημων αντιδράσεων 

από τον κόσμο, οι υποψήφιοι βουλευτές 

βαδίζουν στην προεκλογική περίοδο, 

σαν να περπατάνε πάνω σε αναμμένα 

κάρβουνα.

ΟΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ προεκλογικές συγκεντρώ-

σεις σε πλατείες και σε δρόμους, φαίνε-

ται ότι αποτελούν παρωχημένη εικόνα 

του παρελθόντος. Όχι μόνο επειδή δεν 

αναμένεται να ανταποκριθεί ο κόσμος 

στο κάλεσμα υποψηφίων 

που μέχρι τώρα είχαν 

συνηθίσει να μιλούν σε 

πολυπληθή κοινά… Αλλά 

και από τον φόβο των 

ίδιων των υποψηφίων να 

σταθούν απέναντι στο κό-

σμο, με τις ευθύνες που τους αναλογούν 

σχετικά με την κατάσταση στην οποία 

έχει περιέλθει σήμερα η χώρα…

ΠΑΡΟΛΑ αυτά, θα πρέπει να επιχειρηθεί 

να αναπτυχθεί διάλογος από τον πολι-

τικό κόσμο. Να δοθούν δια των μέσων 

ενημέρωσης, συγκεκριμένες και ξεκάθα-

ρες απαντήσεις σχετικά με το πού πάμε 

ως χώρα, να μιλήσουν για τις ευθύνες 

τους, και να σταματήσουν επιτέλους τις 

ανεύθυνες παλαιοκομματικές μεθόδους 

των ψεύτικων υποσχέσεων και των ψεύ-

τικων εξαγγελιών. 

Ο ΣΤΟΥΘΟΚΑΜΙΛΙΣΜΟΣ να αποφεύγουν 

να μιλήσουν για τα προβλήματα και να 

τυρβάζουν περί άλλων με τις δηλώσεις 

τους, δεν τους ωφελεί. Μπορεί ο κόσμος 

να μην θέλει να τους βλέπει μπροστά 

στα μάτια του, όμως θέλει να ξέρει 

τι σκέφτονται για την επόμενη μέρα 

των εκλογών, πέραν της εκλογής τους. 

Εκτός κι αν έχουν ως μοναδικό στόχο να 

εκλεγούν μόνο για να εξασφαλίσουν τις 

βουλευτικές αποζημιώσεις μιας τετραετί-

ας, αφού έχουν σφίξει πολύ τα πράγματα 

στον επαγγελματικό ορίζοντα. Αλλά 

αυτούς μάλλον τους έχει ήδη αποβάλει 

από την λίστα του ο ίδιος ο κόσμος!
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Οι διαδηλωτές 
και ο Σωτηρόπουλος
Με τους διαδηλωτές τάβαλε ο 
πρώην νομάρχης Βασίλης Σωτη-
ρόπουλος με τηλεοπτικές του δη-
λώσεις, αλλά τόσο το Συντονιστι-
κό Φορέων Αργολίδας, όσο και η 
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. ανταπάντησαν.
Το Συντονιστικό καλεί τον κο Σω-
τηρόπουλο να ζητήσει δημόσια 
συγγνώμη, διαφορετικά τονίζουν 
ότι θα τους βρει απέναντί του με 
κάθε νόμιμο μέσο.

Όπως επισημαίνουν «Ο Σωτηρό-
πουλος προφανώς επιθυμεί τους 
πολίτες αυτού του τόπου άβουλα 
όντα υποταγμένα στις αντεθνικές 
επιβολές του μνημονίου στη χώρα 
μας. Μπαχαλάκηδες είναι εκείνοι 
που υπέταξαν τη χώρα μας στην 
Τρόικα. Θρασύδειλοι όσοι κρύβο-
νται πίσω από τη νομιμοφάνεια 
των κοινοβουλευτικών αποφά-
σεων και μας έχουν δέσμιους σε 
αντεργατικές και αντιλαϊκές πο-
λιτικές. Χουλιγκάνοι είναι εκείνοι 
που προσπαθούν να στρέψουν 

πολίτες εναντίον πολιτών για να 

κρύψουν τις δικές τους τεράστιες 

πολιτικές ευθύνες για το κατάντη-

μα της χώρας».

Από την πλευρά της η ΑΝΤ.

ΑΡ.ΣΥ.Α. Αργολίδας τονίζει ότι ο 

κος Σωτηρόπουλος «φαίνεται πως 

δεν άκουσε ούτε τις εκτεταμένες 

αποδοκιμασίες του κόσμου ενα-

ντίον του υπουργού Μανιάτη που 

τον ανάγκασαν να αποχωρήσει 

αμέσως από τον χώρο».

Υ.Ζ



Οι πάπιες
Δεν θα κάνει την «πάπια», λέει ο 
δήμαρχος Ναυπλίου και φέρελ-
πις υποψήφιος βουλευτής Τάκης 
Αναγνωσταράς, χρησιμοποιώ-
ντας απόλυτα επικοινωνιακούς 
όρους σε πρόσφατη δήλωσή του.
Η προεκλογική περίοδος τα έχει 

αυτά! Οι υποψήφιοι με κάθε τρόπο προσπαθούν 
να εντυπωσιάζουν ακόμα και τα μέσα ενημέρω-
σης για να κερδίσουν ένα τίτλο ή μια φωτογραφία 
τους.
Ξέρουν ότι ένας τίτλος όπως «Δεν θα κάνω την 
«πάπια», σε μια εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορί-
ας, θα τραβήξει την προσοχή των αναγνωστών 
και υποσυνείδητα ίσως να βοηθήσει εν τέλει στις 
δύσκολες εποχές που διανύουν μέχρι την κάλπη.
…Ακόμα και αν η ουσία της συγκεκριμένης δήλω-
σης δεν έχει σχέση με πάπιες.

Υ.Ζ.

Τα λεφτά και η αγκινάρα
Δύσκολοι καιροί για πρί-
γκιπες…., θα σκέφτηκε ο 
βουλευτής Γιάννης Ανδρι-
ανός όταν έλαβε την απά-
ντηση από το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ότι 
θα απαιτηθεί η οικονομική 
ενίσχυση του προγράμμα-
τος για τη δημιουργία του 

απαραίτητου φακέλου για την σύνταξη μελέτης 
σχετικά με την καταχώριση της αγκινάρας Ιρίων 
στον Ευρωπαϊκό κατάλογο των προϊόντων Π.Ο.Π.
Παρόλα αυτά η ανάδειξη ενός προϊόντος όπως η 
αγκινάρας των Ιρίων ως Προστατευόμενης Ονο-
μασίας Προέλευσης είναι κάτι το οποίο μπορεί να 
βοηθήσει εξαιρετικά την οικονομία της περιοχής, 
που βαλτώνει μέσα στην οικονομική κρίση.
Αρκεί να βρεθεί η ρημάδα η χρηματοδότηση. 

Υ.Ζ.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Εβδομαδιαία Εφημερίδα

Αρ. Σήματος: 159481
Δικαιούχος Σήματος: 

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

Μέλος Ε.Ι.Ε.Τ. 

Κωδ. Εντύπου: 4126
Αριθμός φύλλου: 707

Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 29.03.2012
Ιδιοκτησία: ΕΝΘΕSIS  Α. Γκάτζιος – 
Μ. Κ. Ντάνος – Μ. Πετρόπουλος Ο.Ε.

Εκδότης – Δ/ντής: 

Άκης Γκάτζιος 

Αρχισυντάκτης: 
Άκης Ντάνος

Συντάκτες: 
Άκης Γκάτζιος, Άκης Ντάνος

Σχεδιασμός: 
ΕΝΘΕSIS

Εκτύπωση: 

«ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ» ΚΙΑΤΟ
Διανομή:  ΕΛΤΑ, Πρακτορείο ΑΡΓΟΣ

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

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

www.anagnostispe.blogspot.com

Τιμή: 0,70 ευρώ

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

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

ων: 150,00 ευρώ

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

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

Tαυτότητα

Του `καναν πλάκα
Μέσα σε πολιτικά αντίθε-
τους βρέθηκε την Κυριακή 
Χρυσαυγήτης στο Άργος. 
Μόλις τον πήραν χαμπάρι του 
έκαναν πλάκα κλείνοντας τις 
μύτες τους και λέγοντας πως 
βρωμάει φασιστήλας. Ο ίδιος 
έδειχνε να μην καταλαβαίνει τι 
συνέβαινε και προσπαθούσε 
να οσμιστεί τι άσχημη μυρω-
διά ήταν αυτή που έκανε τους 
πλαϊνούς του να κλείνουν τα 
ρουθούνια τους. Μέχρι που 
τελείωσε η παρέλαση ψαχνό-
ταν να δει τι συνέβη και μόνο 
όταν είδε το αστέρι κάτω απ το 
πανό των διαμαρτυρομένων 
κατάλαβε πως ήταν σε λάθος 
τόπο και σε λάθος χρόνο και 
την έκανε με ελαφρά λαγήσια 
πηδηματάκια πριν τελειώσει 
η παρέλαση και τον πάρουν 
ξωπίσω. 

ΟΦ

Εξαγριώνει το γκάλοπ
Μάλλον εξαγριωμένες απαντή-
σεις λαμβάνουν οι δημοσκόποι 
εταιρίας που τηλεφωνούν 
σε κατοίκους της Αργολίδας, 
κάνοντας γκάλοπ για τους υπο-
ψήφιους των Εθνικών εκλογών 
στην Αργολίδα.
Πολλοί είναι αυτοί που όποιο 
όνομα κι αν ακούσουν δεν 
τους ενθουσιάζει και ψέλνουν 
τον …εξάψαλμο στους δημο-
σκόπους. Στην καλύτερη περί-

πτωση κλείνουν το τηλέφωνο.
Αυτή τουλάχιστον ήταν η αντί-
δραση τριών αναγνωστών μας 
που τηλεφώνησαν στην στήλη. 
Σε εκείνο πάντως που ρωτού-
σαν επίμονα να μάθουν δεν 
γνωρίζαμε να απαντήσουμε: 
Ποιος εί9ναι αυτός που έχει 
τόσα λεφτά, που τα διαθέτει 
για να κάνει γκάλοπ! Έλα ντε;

Πάμε Γεράνεια
Την Κυριακή  ο Ορειβατικός 

χιονοδρομικός όμιλος Άργους 
σας προτείνει να διασχίσετε τα 
Γεράνεια όρη. 
Τα Γεράνεια όρη εκτείνονται 
από τα Μέγαρα μέχρι το 
Λουτράκι και το Ηραίο (ακρω-
τήριο Μαλαγκάβι). Περιβάλ-
λονται από το Σαρωνικό, τον 
Κορινθιακό και τον κόλπο των 
Αλκυωνίδων. Είναι κατάφυτα 
από πεύκα (Χαλέπιος Πεύκη) 
και τα ψηλότερα σημεία τους 
σκεπάζει η κεφαλληνική ελάτη. 

Η θαμνώδης βλάστηση είναι 
πλούσια και έχουν καταγραφεί 
950 είδη και υποείδη φυτών, 
πολλά από αυτά σπάνια. Πλα-
τάνια βελανιδιές, πουρνάρια 
αριές και μυρτιές συμπληρώ-
νουν τη χλωρίδα του βουνού. 
Την πανίδα τους αποτελούν 
τσακάλια, αλεπούδες, λαγοί, 
γεράκια κ.ά. Η περιοχή έχει 
ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Προστατευμένων Περι-
οχών (Natura 2000).  
Από τα έγκατα των Γερανείων 
προέρχεται το ιαματικό νερό 
Λουτρακίου και το φημισμένο 
επιτραπέζιο μεταλλικό νερό 
του. 
Σύμφωνα με το μύθο το 
όνομα του βουνού προέρχεται 
από τους γερανούς (πουλιά 
με μακρύ λαιμό). Κατά τον 
κατακλυσμό, την εποχή του 
Δευκαλίωνα, ο Μέγαρος, γιος 
του Δία και της νύμφης Σιθνί-
δας, για να σωθεί κολύμπησε 
προς τις κορυφές του βουνού 
οδηγούμενος από τις κραυγές 
των γερανών που πετούσαν 
από επάνω του. 
Τα δάση, τα ποτάμια, τα 
ρέματα, οι πηγές, ο αρχαιολο-
γικός χώρος του Ηραίου, τα 
μοναστήρια, τα χωριά Πίσσια 
και Περαχώρα , όλα μαζί και το 

καθένα χωριστά προσελκύουν 

πολλούς επισκέπτες.  

Η μοναδική θέα, η ποικιλία των 

διαδρομών, μαζί με τα καθα-

ρισμένα και σηματοδοτημένα 

μονοπάτια από τον Ορειβατικό 

Σύλλογο Λουτρακίου καθι-

στούν τα Γεράνεια προσφιλή 

τόπο προορισμού για κάθε 

πεζοπόρο και φυσιολάτρη. 

Το κίτρινο μονοπάτι 

Μονή Οσίου Παταπίου – Πίντι-

ζα – Γαλανόπουλος – Πίσια 

Γενική Περιγραφή: Διασχίζει 

κάθετα τα Γεράνεια (ΝΔ-ΒΑ). 

Πολύ όμορφη διαδρομή με 

θαυμάσια θέα. Εναλλαγή τμη-

μάτων με θαμνώδη βλάστηση 

και τμημάτων πευκοδάσους 

και ελατοδάσους. 

Το μικρό οροπέδιο γύρω από 

την Πίντιζα, που το περιβά-

λουν έλατα, είναι πανέμορφο. 

Εντυπωσιακή η θέα είτε προς 

την πλευρά του Κορινθιακού 

κόλπου είτε προς την πλευρά 

του κόλπου των Αλκυονίδων 

Σήμανση: Πυκνή σήμανση με 

τετράγωνες κίτρινες πινακίδες 

σε άσπρο και μαύρο φόντο. 

12×12 εκατ. 

Από την πλευρά του Λουτρακί-

ου υπάρχει και πυκνή σήμανση 

με κίτρινο χρώμα σε πέτρες. 

Προσέγγιση: Από το χώρο 

στάθμευσης της Μονής Οσίου 

Παταπίου. 

Από το χώρο στάθμευσης της 

ταβέρνας Πλάτανος, λίγο έξω 

από τα Πίσια. 

Στοιχεία: Απόσταση περίπου 

7000μ. 

Υψομετρική διαφορά +/-520μ

Ώρα εκκίνησης από την λαϊκή 

αγορά Άργους στις 7.30π.μ. 

Όσοι ενδιαφέρονται να επι-

κοινωνήσουν έγκαιρα με τους 

αρμοδίους για να κλείσουν 

λεωφορείο. 

Τηλ. Ηρακλής Σούρσος 

6946682054, Κορούλης Τάσος 

6947825896

Τι περιμένετε λοιπόν, κλείστε 

θέση γιατί μάλλον και πάλι στα 

βουνά θα βρούμε σωτηρία.

ΑΝ



Ένα παραμύθι για μεγάλους

Η Κοτόπολη
ΚΑΠΟΤΕ ήταν μια κοτούλα που μαζί με άλλες απο-
φάσισε να γίνει κόκορας. Μαζεύτηκαν πολλές μαζί κι 
άρχισαν να μιμούνται τις χήνες στο περπάτημα και να 
κομπάζουν για την δύναμή τους όπως οι αετοί. “Να κοί-
τα μπράτσα” έλεγε το ένα. “Να δες εδώ μπούτια” έλεγε 
το άλλο. “Εδώ ρε, κοιτάτε λειρί” έλεγε το τρίτο και το 
χτύπαγε στο σύρμα του κοτετσιού για να προκαλέσει 
το ενδιαφέρον της απέναντι κοτοκομμώτριας.
ΚΑΜΙΑ ανταπόκριση όμως από πουθενά αφού μέσα 
στο κοτέτσι όλες ήταν το ίδιο, μέχρι μια μέρα που απο-
φάσισαν να πάνε σε άλλο. “Για να σας δεχτούμε εδώ 
θα πρέπει να κάνετε κάποιους άθλους” τους είπε ο 
αρχηγός του νέου κοτετσιού. Ξεχύθηκαν λοιπόν στους 
δρόμους και έψαχναν να βρουν άθλο να κάνουν για να 
κερδίσουν την ευμένεια του νέου αρχηγού τους. “Να 
να σκαρφαλώσουμε σ αυτό το δέντρο” είπε το πρώτο. 
Άρχισαν φραπ φρουπ με τα φτερά τους να φτερουγί-

ζουν. Του κάκου, όμως τα φτερά τους 
δεν έφταναν για πιο ψηλά αλλά για τα 
χαμόκλαδα. Ανέβηκε το ένα στην πλά-
τη του άλλου αλλά και πάλι ήταν κοντά 
τα χέρια τους και δεν έφταναν τα κλα-
διά.
ΣΤΕΝΟΧΟΡΗΜΕΝΑ τα κοτοπουλάκια 
πήραν το πρώτο δρόμο που συνάντη-
σαν μπροστά τους και έφτασαν στην 
θάλασσα. Εκεί συνάντησαν έναν νεοσ-
σό που έπαιζε με τα σκουλικάκια της 

ακτής. “Να να τον τρομάξουμε” είπαν με μια φωνή και 
του όρμισαν. Τον έβαλαν μέσα σε ένα σακί και τον έρα-
ναν με θαλασσινό νερό φωνάζοντας, “θα σε πνίξουμε 
νεοσσέ αν δεν ομολογήσεις πως απαρνιέσαι το κοτέτσι 
σου”. Ο νεοσσός κατατρομαγμένος άρχισε να αποποι-
είται το κοτέτσι του τρέμοντας από φόβο.
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ τα κοτοπουλάκια για το κατόρθωμά 
τους άρχισαν να κομπάζουν και πάλι και φούσκωσαν 
τα φτερά στο στήθος τους. Να πούμε το κατόρθωμά 
μας στην κοτόπολη είπαν και κίνησαν για το μεγάλο 
κοτέτσι. Εκεί συνάντησαν έναν γέρο κόκκορα γραμ-
ματικό να περπατά με ασάφεια στηριζόμενος την μα-
γκούρα του. “Παλιοκόκορα” του είπαν, “θέλουμε να μας 
παινέσεις με την πένα σου για τα κατορθώματά μας”.
“ΦΕΥΓΑΤΕ από δω ανάγωγα,” τους είπε ο γερογραμμα-
τικός, “η πένα μου δεν είναι για σας”. Πριν προλάβει να 
τελειώσει τα λόγια του, το ένα κοτοπουλάκι του άρπα-
ξε την μαγκούρα, το άλλο έβαλε το κορμί του μπροστά 
και το τρίτο τον έσπρωξε και τον ξάπλωσε κατά γης. 
“Να παλιοκόκορα να μάθεις” του είπαν και έτρεξαν να 
βουτήξουν τα φτερά τους στο αίμα που έτρεχε από το 
κεφάλι του και έγραψαν στον τοίχο του σπιτιού του. 
“Τα κοτόπουλα περνούν φόβο και χαμό σκορπούν”
ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ πέρασαν τα κοτοπουλάκια γίναν κότες 
και με πανουργιές και ψευτιές κατέλαβαν το μεγάλο 
κοτέτσι, αφού τα Κοκόρια φιλονικούσαν μεταξύ τους 
για την γυαλάδα των φτερών τους. Η κοτόπολη άρχισε 
να ερημώνει ακόμα περισσότερο και οι κότες άρχισαν 
να συμμαχούν με τους αρουραίους για να κρατήσουν 
φαινομενικά την κοτόπολη ζωντανή. Άρχιζαν μα μοι-
ράζονται μεταξύ τους το στάρι και το νερό δίνοντας 
ελάχιστα στους υπηκόους τους. Μόνο με λόγια προ-
σπαθούσαν να ομορφύνουν την ζωή των κατοίκων και 
όποιος αντιδρούσε τον τον έριχναν στα κάτεργα.
Ο ΤΡΟΜΟΣ επικρατούσε παντού μέχρι που μια μέρα 
βρέθηκαν δεμένες οι κότες πισθάγκωνα. Εκεί που με το 
αίμα του γεροκόκορα του γραμματικού είχαν γράψει 
συνθήματα άρχισαν να φυτρώνουν άνθη που εγκλώ-
βισαν τα κοτοπουλάκια και ελευθέρωσαν το μεγάλο 
κοτέτσι. Από τότε οι υπήκοοι της κοτόπολης έπαψαν 
να σκύβουν το κεφάλι τους και να δέχονται εντολές και 
άλλαξαν το όνομα της Κοτόπολης σε Φωτεινόπολη, για 
να στέλνει το φως της παντού και να εμποδίζει τις κό-
τες να εμφανίζονται σαν αετοί μέσα στο σκοτάδι της 
άγνοιας.

Vita Civilis
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Η ιδιωτικοποίηση στην καθαριότητα πρόδρομος ιδιωτικοποίησης 
όλου του δημόσιου τομέα

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

4,2 εκ. ευρώ στοι-

χίζει ο δρόμος Λευ-

κάκια Δρέπανο
Υπογράφτηκε η απόφαση 
ένταξης για χρηματοδότη-
ση του έργου που αφορά 
στην βελτίωση του δρό-
μου Λευκάκια – Δρέπα-
νο, το οποίο θα κοστίσει 
4.260.000,00 ευρώ.
Πρόκειται για τα 3.370 μ. 
της επαρχιακής οδού, από 
τον Ι.Κ. της οδού Λευκά-
κια – Τολό προς Δρέπανο 
μέχρι το όριο του οικισμού 
του Δρεπάνου του Δήμου 
Ασίνης.
Το πλάτος του οδοστρώ-
ματος είναι 9.50 μ.
Στην αρχή του υπό μελέτη 
τμήματος αποκαθίσταται ο 
ισόπεδος κόμβος Λευκακί-
ων – Τολού προς Δρέπανο 
με τη δημιουργία λωρίδας 
αριστερών στροφών, τη 
βελτίωση της ορατότητας 
και τη σχετική πρόβλεψη 
οριζόντιας και κατακόρυ-
φης σήμανσης.
Για την υλοποίηση του 
έργου απαιτούνται μικρά 
τεχνικά έργα (σωληνωτοί 
οχετοί) και μικρή γέφυρα 
ανοίγματος 13μ. σε αντι-
κατάσταση της ήδη υπάρ-
χουσας. 

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευ-
ση στο Κρανίδι στο χώρο του 
Δημαρχείου, κάλεσε χτες τους 
εργαζόμενους το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Σωματείου Ερ-
γαζομένων στην τοπική αυτο-
διοίκηση Αργολίδας  με θέμα 
την επικείμενη ιδιωτικοποίηση 
υπηρεσιών και  δομών Δήμου 
Ερμιονίδας, καθώς και λήψη 
αποφάσεων αγωνιστικών κινη-
τοποιήσεων.
Οι εργαζόμενοι ενωμένοι, με την 
παρουσία και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., 
έχουν αποφασίσει να αντιδρά-
σουν δυναμικά σε κάθε προσπά-
θεια της ανάλγητης Δημοτικής 
Αρχής, για εφαρμογή σκληρών 
αντιλαϊκών, νεοφιλελεύθερων, 
μνημονιακών πολιτικών της κυ-
βερνητικής συντεχνίας.
Σύμφωνα με την ΠΟΕ-ΟΤΑ η 
σταθερή εφαρμογή της πο-
λιτικής των μνημονίων και η 
επιβολή και στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση των ακραίων νεοφιλε-
λεύθερων πολιτικών οδήγησαν 
ώστε τα έσοδα των Ο.Τ.Α. τα 
τρία τελευταία χρόνια  να έχουν 
μειωθεί σε  ποσοστό που ξεπερ-
νά το 50%.
Αποτέλεσμα αυτής της πολιτι-
κής είναι η έλλειψη και των ελά-
χιστων πόρων για άσκηση κοι-
νωνικής πολιτικής, η αδυναμία 
καταβολής των λειτουργικών 
δαπανών, πολιτική που οδηγεί 
μαθηματικά την Τοπική Αυτο-
διοίκηση σε οικονομική κατάρ-
ρευση αλλά και την κατάργηση 
του Δημόσιου και Κοινωνικού 
χαρακτήρα των υπηρεσιών κα-
θαριότητας και της κοινωνικής 
πολιτικής.

Η κατάσταση διαμορφώνεται 
ακόμη πιο δύσκολη λόγω των 
σοβαρών ελλείψεων σε προ-
σωπικό που αντιμετωπίζουν οι 
Δήμοι μετά το πάγωμα των προ-
σλήψεων και την κατάργηση 
των κενών Οργανικών θέσεων, 
ενώ προμηνύεται ιδιαίτερα κρί-
σιμη για το μέλλον των Δήμων, 
καθώς με έκπληξη αιρετοί και 
εργαζόμενοι είδαν την τακτική 
κρατική χρηματοδότηση για το 
μήνα Φεβρουάριο να είναι μειω-
μένη κατά 15%, όταν εκκρεμού-
σε η δέσμευση του ίδιου του 
Πρωθυπουργού για την από-
δοση στους Δήμους επιπλέον 
ποσού 450εκατ. ευρώ που από 
«λάθος» σύμφωνα με την κυ-
βέρνηση δεν συμπεριλήφθηκαν 
στον προϋπολογισμό του 2012.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. τονίζει ότι πρέπει 
να σχηματιστεί ένα ευρύ κοινω-
νικό μέτωπο που θα έχει δύο 
στόχους: Την ανατροπή αυτής 
της άδικης και αδιέξοδης πολιτι-
κής των μνημονίων και την κα-
θημερινή παρέμβαση με στόχο 
η Τοπική Αυτοδιοίκηση να παί-
ξει τον πραγματικό κοινωνικό 
ρόλο της στη διαμόρφωση ενός 
πλαισίου διεκδικήσεων για την 
αντιμετώπιση της κρίσης.

Με ανακοίνωσή της η Εκτε-

λεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-

Ο.Τ.Α. καταγγέλλει ότι:

“Η Δημοτική Αρχή της Ερμιονί-

δας και αυτή με άλλοθι την έλ-

λειψη προσωπικού στην υπη-

ρεσία καθαριότητας, επιλέγει 

την κατάργηση του Δημόσιου 

και Κοινωνικού χαρακτήρα της 

υπηρεσίας και την οικονομική 

επιβάρυνση των δημοτών.

Και αυτή η Δημοτική Αρχή επι-

λέγει τον εύκολο δρόμο της 

ιδιωτικοποίησης αντί να αγωνι-

στεί μαζί με τους εργαζόμενους 

για την πρόσληψη μόνιμου 

προσωπικού και την ενίσχυση 

των υπηρεσιών των Δήμων.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στηρίζει την 

αγωνιστική κινητοποίηση του 

Συλλόγου Εργαζομένων στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση του Νο-

μού Αργολίδας την ΤΕΤΑΡΤΗ 

28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 στις 12.00 το 

μεσημέρι στο Δημαρχείο Ερμι-

ονίδας (Κρανίδι) που με τη μα-

ζική και δυναμική συμμετοχή 

τους θα αποτρέψουν την πραγ-

ματοποίηση του διαγωνισμού.

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση σε όλη τη χώρα 

είναι αποφασισμένοι με κάθε 

τρόπο να αγωνιστούν για να 

αποτρέψουν κάθε προσπάθεια 

ιδιωτικοποίησης αρμοδιοτή-

των της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης”.

Ανταλλαγή Φοιτητών 
με την Κίνα

Στο αρχαιότερο (έτος ίδρυσης 
1796) και 2ο μεγαλύτερο πανε-
πιστήμιο της Κίνας βρέιηκε ο 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου Θόδωρος Πα-
παθεοδώρου και ο Αντιπρύτα-
νης Διεθνών Σχέσεων και Πολι-
τισμού Κ. Γεωργιάδης.
Κατά τη διάρκεια των συνα-
ντήσεων εργασίας στο Jiao 
Tong University, Shanghai-
China. μεταξύ των αρχών των 
δύο Πανεπιστημίων συμφωνή-
θηκε η ανταλλαγή Φοιτητών, 
Καθηγητών και Ερευνητών 
μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων, 
η προαγωγή των Ελληνικών 
και Κινεζικών Σπουδών στα 

δύο Ιδρύματα, η ανάπτυξη σε 
αυτά, στο πλαίσιο της αμοι-
βαιότητας της συνεργασίας, 
των πολιτικών, οικονομικών 
και τεχνολογικών σπουδών σε 
Ελλάδα και Κίνα, η ίδρυση σε 
αυτά μόνιμων δομών για τη 
μελέτη και έρευνα του Ελληνι-
κού και Κινεζικού πολιτισμού 
και η συμμετοχή του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου στην 
Ελληνική πολιτιστική εβδομά-
δα που θα διοργανώσει το Jiao 
Tong University το 2013.
Τέλος, υπεγράφη συμφωνία 
συνεργασίας μεταξύ των δύο 
Ιδρυμάτων.
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Απλήρωτοι οι εργαστηριακοί γιατροί της Αργολίδας - Ανάστατοι οι ασφαλισμένοι

15 εργαστήρια κόβουν τον ΕΟΠΥΥ 
Σταματούν να εκτελούν παρα-
πεμπτικά ασφαλισμένων του 
ΕΟΠΥΥ, οι εργαστηριακοί για-
τροί της Αργολίδας από την 1 
Απρίλη.
Με ανακοίνωσή τους που υπο-
γράφουν 15 εργαστηριακοί 
ιατροί τονίζουν ότι «η αβεβαι-
ότητα στο θέμα της σύναψης 
συμβάσεως με τον ΕΟΠΥΥ και η 
αδυναμία τους να εξοφλήσουν 
πλέον τους πιστωτές τους, τους 
οδηγούν στην αναγκαστική και 
χωρίς τη βούληση τους από-
φαση να αναστείλουν προσω-
ρινά από 1ης Απριλίου 2012 
την εκτέλεση παραπεμπτικών 
ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ, μέχρι, 
α) να παραλάβουν υπογεγραμ-
μένη σύμβαση, με αναδρομική 
ισχύ από 1-1-2012, και μέχρι β) 
να αποπληρωθούν τα οφειλό-
μενα από 1-1-2012,  επιφυλασ-
σόμενοι κάθε νομίμου δικαιώ-
ματος για διεκδίκηση των ήδη 
εκτελεσθέντων εργαστηρια-
κών εξετάσεων. 
Όπως επισημαίνεται σε ανακοί-
νωση του Ιατρικού Συλλόγου, 
οι συγκεκριμένοι εργαστη-

ριακοί ιατροί της Αργολίδος, 
επιθυμώντας να συμβάλλουν 
στην  λειτουργία  του νέου 
ασφαλιστικού φορέα, από την 
έναρξη του 2012 έχουν υπο-
γράψει δήλωση προσχώρη-
σης στον ΕΟΠΥΥ και δέχονται 
παραπεμπτικά ασφαλισμένων, 
θεωρώντας ότι η ηγεσία του 
ΕΟΠΥΥ είναι αξιόπιστη όταν 
δηλώνει τη πρόθεσή της να 
τακτοποιήσει τις λειτουργικές 
εκκρεμότητες του ΕΟΠΥΥ και 
να πετύχει μια σωστή συνεργα-
σία με τους ιατρούς που έχουν 
ήδη, από την αρχή του έτους, 
αποστείλει δήλωση προσχώ-
ρησης στον ΕΟΠΥΥ.
Τονίζουν όμως απευθυνό-
μενοι στον αντιπρόεδρο του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.:
«Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα 
τρείς μήνες μετά, οι εν λόγω ια-
τροί δεν έχουν στα χέρια τους 
υπογεγραμμένη σύμβαση από 
εσάς, ενώ αντίθετα τους καλεί-
τε να υπογράψουν μονομερώς 
ένα κείμενο συμβάσεως που 
υποτίθεται ότι θα το υπογρά-
ψετε και εσείς εκ των υστέρων 

και θα το αποστείλετε με ανα-
δρομική ισχύ από 1-1-2012, 
άγνωστο πότε.
Οι οικονομικές όμως δυνατό-
τητες των εργαστηριακών ια-
τρών εξαντλούνται. Παράλλη-
λα, με λύπη μας παρατηρούμε 

ότι η κατάθεση των παραπε-
μπτικών εμποδίζεται από προ-
βλήματα ηλεκτρονικού τύπου, 
κλειδάριθμους, εγκρίσεις κτλ, 
δίνοντας την ευκαιρία στους 
κακόβουλους να αναπτύσσουν 
θεωρίες για εσκεμμένη και εκ 

του πονηρού από μέρους σας 
παρεμπόδιση της εξόφλησης 
των λογαριασμών, ενώ  ακού-
γονται (όχι τεκμηριωμένα) και 
φωνές ότι τα μεγάλα διαγνω-
στικά κέντρα ευνοούνται με 
πολλούς τρόπους».
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Εικόνες της κρίσης 9 : διάλειμμα ή διάλυμα 
Τρίτη βράδυ τελειώνοντας την δουλειά με αργές πεταλιές φτάνω στο ψητοπω-
λείο του Χρήστου. Η κυρά Ντίνα γειτόνισσα στο αντικρινό  μπαλκόνι με ένα πα-
λιό ποτιστήρι κάνει την αργή υγρή συνομιλία με τα λουλούδια της. Το βρεγμένο 
χώμα και οι λουλουδάτες μυρωδιές ξυπνούν τις ασυνείδητες ελπίδες της άνοιξης, 
η Περσεφόνη επιστρέφει στην αναγεννημένη γη. Απέναντι το σπίτι του Μακρυ-
γιάννη χάσκει καταλαβωμένο , ούτε τα αδέσποτα δεν το καταδέχονται πια, μια 
εικόνα θανάτου και παρακμής ,μια εικόνα ιστορικής απελπισίας .Στην ίδια ευθεία 
με διαφορά ένα μπαλκόνι η όσφρηση να δίνει ανάσες της άνοιξης και τα μάτια να 
βλέπουν την βαρυχειμωνιά της ιστορικής μας αχαριστίας στο ερείπιο του ήρωα . 
Έξω από το ψητοπωλείο δυο γείτονες, ο Τάκης και ο Γιώργος  συζητούν και  περι-
μένουν να  πάρουν τις παραγγελίες τους , Πριν πλησιάσω από τις δυνατές φωνές 
τους καταλαβαίνω και το θέμα της συζήτησης τους, εκλογές , μνημόνιο, κρίση. 
Μεσήλικες λίγο πριν την σύνταξη, αν προλάβουν , οι φιγούρες τους έτσι όπως συ-
ζητούν μου θυμίζουν πελάτες στο καφενείο του πατέρα μου. Άνθρωποι του καθη-
μερινού μόχθου, λίγες μέρες πριν τις εκλογές να αποκτούν φαντασιακή εξουσία 
και να ακούγεται η μαγική ατάκα: ρε να με κάνανε εμένα πρωθυπουργό για μια 
εβδομάδα θα σου έλεγα εγώ τι  θα έκανα!!!. Από παιδί μέσα στο καφενείο από τον 
άγνωστο πόλεμο της χούντας μέχρι τις πλαστικές σημαίες της αλλαγής έμαθα ότι 
οι αλλαγές και τα θαύματα στην Ελλάδα κρατάνε εφτά ημέρες. Ο έλληνας νοιώθει 
μικρός θεός δημιουργός , έξι μέρες μόνος του δημιουργεί  και την έβδομη μέρα 
της συλλογικής δράσης τα καταστρέφει όλα. Σταμάτησα στο  πεζοδρόμιο , με τα 
μάτια ανταλλάξαμε μια καλησπέρα , συνέχισαν την κουβέντα , μέσα στις ψηστα-
ριές ο Χρήστος ψηνόταν και έψηνε. . 
-Γιώργη φταίμε και εμείς . 
-Τάκη δεν κατάλαβα, μαζί τα φάγαμε που είπε και ο άλλος . 
-Σίγουρα δεν τα φάγαμε μαζί, γιατί πεινάμε χώρια και διαφορετικά 
. Αλλά δεν κάνουμε και τίποτα, δεν ξεσηκωνόμαστε. ( Το βλέμμα 
του έφυγε μια στιγμή στο ερείπιο του Μακρυγιάννη αλλά σαν 
από ένα ένστικτο ντροπής το γύρισε πίσω ). Λες και μας έχουν 
ραντίσει αποβλακουντίν. Λείπουν οι ηγέτες, αλλά και εμείς από 
το συλλογικό όνειρο προτιμάμε την ατομική ονειροπόληση. 
-Ο έλληνας θα βγει στο δρόμο αν του πειράξεις την βραδινή 
μπριζόλα . (Φώναξε ο Χρήστος από μέσα, φαίνεται ότι παρακο-
λουθούσε ακουστικά την συζήτηση ) Κυρ Βασίλη καλησπέρα, 
μην φύγεις σου έχω ένα καλό. 
-Έχει δίκιο ο Χρήστος δεν πρόκειται να βγούμε στον δρόμο 
παρά μόνο αν ακούσουμε τα εμβατήρια της πείνας. Μόνο που 
τότε τα πράγματα θα είναι ανεξέλεγκτα , η καθημερινή βία δεν 
θα μπορεί να ελεγχθεί.
-Τάκη δεν έμαθες τι έγινε στο Μαλαντρένι δυο συνεχόμενα βρά-
δια έκαναν επιδρομή οργανωμένοι κλέφτες , το δεύτερο τους 
πήραν είδηση , ειδοποίησε ο ένας τον άλλο με τα φώτα αναμμένα και γεμάτες τις 
καραμπίνες περίμεναν οι χωριανοί.
-Γιώργη αυτό είναι το χειρότερο σενάριο, στα μεγάλα αστικά κέντρα έγραψαν οι 
εφημερίδες ότι οργανώνονται ένοπλες ομάδες πολιτοφυλακής .
-Τα βλέπεις που στα λέω και έχω δίκιο το μνημόνιο έπρεπε να γίνει για να γλιτώ-
σουμε τέτοια φαινόμενα βίας. Τα άδεια ράφια στα μαγαζιά θα μας έβαζαν να φάμε 
ο ένας τον άλλο. 
-Ρε δεν μου λες θα με τρελάνεις; Χωρίς το μνημόνιο λες ότι θα ήταν άδεια τα ράφια 
, τώρα με το μνημόνιο και την φτώχεια που επέβαλλαν θα είναι γεμάτα τα ράφια 
αλλά δεν θα μπορούμε να αγοράσουμε τίποτα. Δεν είναι χειρότερη η πείνα όταν 
βλέπεις το ψωμί και δεν μπορείς να το αγοράσεις, δεν θα είναι χειρότερη η βία 
τότε…. 
-Κύριοι για απόψε δεν πρόκειται να πεινάσετε. ( Είπε ο Χρήστος κρατώντας τις δυο 
πλαστικές διαφανείς σακούλες σαν αιωρούμενα θυμιατά γεύσεων και οι κάτοχοι 
τους τα έλαβαν με την σχετική ευλάβεια ). Κυρ Βασίλη μην τους ακούς δεν υπάρχει 
κανένα δίλημμα μνημόνιο ή μη μνημόνιο , ανατολή ή δύση , ευρώ ή δραχμή . Ένα 
γράμμα λείπει για να φανερωθεί το πραγματικό δίλημμα; 
-Ποιο γράμμα δεν καταλαβαίνω τι εννοείς ; 
-Λείπει το άλφα , το αααα της ανάσας η του τέλους , το ααα της γέννας ή του θανά-
του ή κρίση είναι μοναδική και τελευταία μας ευκαιρία…..
-Θα μας εξηγήσεις; ( Ρώτησε ανυπόμονα ο Γιώργης, καταπίνοντας τα σάλια του , οι 
μυρωδιές από τα μεζέδια είχαν ξυπνήσει τα ταμπούρλα του στομαχιού του. ) 
-Βάλε το α μετά το δι , ή διάλειμμα (και κούνησε κυκλικά το χέρι του ο Χρήστος) η 
διάλυμα (και  κούνησε οριζόντια τα δυο του χέρια σημαίνοντας  τέλος). Κυρ Βασί-
λη ταίριαξε το όπως θες και το διαβάσω την Πέμπτη στον Αναγνώστη . 
Οι δυο διαφωνούντες επί μνημονίου αλλά συμφωνούντες για τα μεζέδια του Χρή-
στου υπό την πίεση του στομάχου και των σιελογόνων αδένων αποχώρησαν με 

μια χαμηλόφωνη καληνύχτα. Πήρα και εγώ το δρόμο για το 
σπίτι μου. Στο μυαλό μου κράταγα την ατάκα του Χρήστου 
αντί να την καταγράψω στο καφέ σημειωματάριο αναζήτησα 
τις ρίζες των λέξεων διάλειμμα , διάλυμα στο λεξικό του Πά-
πυρου . 
Διάλειμμα : προσωρινή παύση αλλά το ενδιαφέρον μου κέ-
ντρισε ο ιατρικός όρος διαλείπων ένα σύμπτωμα που επανα-
λαμβάνεται κατά χρονικά διαστήματα. 
Διάλυμα : το υγρό που προέρχεται από την διάλυση στερεών 
σωμάτων μέσα σε διαλυτικό μέσον. Προέρχεται από την λέξη διαλύω που σημαί-
νει αποσυνθέτω τελειώνω κάτι . 
Οι λέξεις έγιναν τα κεριά που φώτισαν το πραγματικό δίλημμα: ή διάλειμμα ή διά-
λυμα.
Το ελληνικό κράτος , ή το μόρφωμα αυτό που καλείται κράτος στην πορεία του 
στον 20ο αιώνα και ιδιαίτερα στα χρόνια της μεταπολίτευσης ακολούθησε το μο-
νόδρομο το δυτικού μιμητισμού. Η Ελλάδα  HEL –LAS ένας βράχος λουσμένος στο 
φως όπως σημαίνει και το όνομα της τα μόνα στέρεα υλικά που διαθέτει είναι ο Ελ-
ληνικός Λόγος και Πράξη. Η Δύση ήταν και είναι ένα επικίνδυνο διαλυτικό ποτάμι 
για να ενσωματωθούμε μας είπαν ότι μόνο ένας τρόπος υπήρχε να διαλύσουμε  τα 
στερεά υλικά στο δυτικό ποτάμι με αντάλλαγμα να μπούμε και εμείς στην ροή του. 
Και αυτό πράξαμε με δολοφονική συνέπεια τόσα χρόνια . Διαλύουμε την ελληνική 
μας ετερότητα και αυτοσυνειδησία ,  την πολιτισμική μας ταυτότητα για να γίνου-
με ευρωπαίοι . Παραδώσαμε την ασπίδα και το δόρυ μας στο διαλυτικό ποτάμι της 
Δύσης. Η πραγματική Ελλάδα είναι τρόπος κατά την νόηση ερμηνείας του κόσμου, 
η πραγματική Ελλάδα ως τρόπος απλωνόταν από τον Πόντο και σε όλη την λεκάνη 
της Μεσογείου. Άρχισε να χάνεται ως τρόπος όταν άρχισε να οργανώνεται ως τό-
πος σαν ένα επιβεβλημένο δυτικό κρατίδιο. Το δίλημμα μας λοιπόν είναι ή συνεχί-

ζουμε το δυτικό διαλυτικό μας έργο ή αναζητούμε στων ελλήνων 
τις κοινότητες το ιστορικό μας σώμα που περιμένει ακόμα ζεστό 
να το ντύσουμε με την αντιστασιακή ελπίδα. Αυτό το ιστορικό 
σώμα θα είναι και η προσφορά μας στον σύγχρονο πολιτισμό. Οι 
δυσκολίες που ζούμε  είναι πραγματικές αλλά είναι αποτέλεσμα 
μιας α-νόητης δυτικότροπης μετα- πρατικής πορείας που ακο-
λουθήσαμε ιδιαίτερα τα τελευταία σαράντα χρόνια . 
Όσο για τις επερχόμενες εκλογές δεν αποκλείεται να είναι ένα 
διαλείπων σύμπτωμα μια σοβαρής δημοκρατικής νόσου της 
δημοκρατίας των αντιπροσώπων. Το σύστημα όπου το κόμμα 
ταυτίστηκε με το κράτος μας οδήγησε σε αυτή την κατάσταση η 
εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία απλώς άλλαζε την βιτρίνα του 
καταστήματος . Η ουσία παρέμενε η ίδια , όλα ελέγχονται από 
το κόμμα. Για να μπορέσει ο ανώτερος κρατικός λειτουργός ή 
ανώτερος αξιωματικός να πάρει το επόμενο αξίωμα έπρεπε την 

περίοδο που κρινόταν να είναι στην εξουσία το κόμμα στο οποίο 
είχε καταθέσει την περηφάνια και την αξιοπρέπεια του . Για να μην θυμηθούμε τις 
περιπτώσεις καθηγητών πανεπιστημίου όπου η κομματική ταυτότητα έκρινε την 
προαγωγή τους και όχι το επιστημονικό τους έργο. Αλλά και οι ατομικές ευθύνες 
του καθενός μας, ενθουσιώδεις παλαμακιστές του κάθε μπαλκονάτου με την κρυ-
φή ελπίδα ότι η είσοδος του αρχάγγελου πολιτευτή στα κοινοβουλευτικά ουράνια 
( γιατί έχουν χάσει την επαφή με την πραγματικότητα της γης ) θα μας έδινε το εισι-
τήριο για μια θεσούλα στον δημόσιο παράδεισο έστω προσωρινή, ή το μονοπάτι 
για να αρπάξουμε το επιδοτούμενο πρόγραμμα με το οποίο δεν ασχοληθήκαμε 
. Η επιδοτούμενη τεμπελιά και το εύκολο βόλεμα μας έφεραν σε αυτό το χάλι . Η 
κομματικά επιδοτούμενη τεμπελιά μικροαστικοποίησε  την εργατική τάξη η οποία 
πούλησε στον υπερκαταναλωτισμό την ταξική της συνείδηση. Η κομματικά επιδο-
τούμενη λαμογιά δημιούργησε την νέα στρατιά νεόπλουτων που διαλέγει πίνακα 
ζωγραφικής ανάλογα με τα χρώματα που έχουν οι κουρτίνες τους και νομίζουν ότι 
ο Ελύτης είναι ιδιοκτήτης εργοστασίου φρυγανιών. 
Οι εκλογές που έρχονται είναι η τελευταία ευκαιρία για ένα διαφορετικό τρόπο 
οργάνωσης και λειτουργίας της Πολιτείας, στων ελλήνων τις κοινότητες εκεί που 
ήταν η τελευταία ιστορική μας στάση από εκεί μπορούμε να ξεκινήσουμε πάλι. Το 
πραγματικό δίλημμα είναι ή αναγνωρίζουμε ότι η μεταπολίτευση ήταν μια προσω-
ρινή παύση , μια α- νοητη πορεία, την σταματάμε εδώ και  επιλέγουμε την συνέ-
χεια προς τα εμπρός με νέες δομές και λειτουργίες. Ή ανατρέπουμε τα σχέδια τους  
ή αλλιώς επιλέγουμε τα ίδια και τότε οι εκλογές αυτές  είναι ένα ακόμα διαλείπων 
σύμπτωμα κοινωνικής και πολιτικής νόσου που κατασπαράζει το ιστορικό μας 
σώμα, έχοντας ο καθένας το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί. 

* Η ατάκα διάλειμμα ή  διάλυμα ανήκει στον Χρήστο τον ψητοπώλη, τακτικό τρο-
φοδότη της Απέναντι Όχθης  με την πάντοτε προφορική άδεια να τα ταιριάζω 
όπως θέλω !!!
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Του Γιάννη 

Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογί-
ας στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών

Καθ-αιρετικά
Περιθώριο – Σανατόριο – 

Κρεματόρια

Η καταστροφή γίνεται τέχνη 

Μιχ. Μοδινός, Η σχεδία
Όλοι (θέλουμε να) ελπίζουμε ότι θα σωθεί η 
χώρα και μαζί της θα διασωθούμε κι εμείς. 
Τι εννοούμε όμως σωτηρία; Να αυξηθούν τα 
εισοδήματά μας αλλά να έχουμε τις ίδιες –με τις 
πρό της κρίσης- αντιλήψεις; Να βρούμε δουλεία 
να «δουλεύουμε» τους άλλους; Να συνεχίσουν 
τις σπουδές τα παιδιά μας παίρνοντας πτυχίο 
αντιγράφοντας; Με λίγα λόγια να αρνηθούμε και 
πάλι τις οριοθετήσεις και τους κανόνες. Αν έτσι 
σκεφτόμαστε τότε καλύτερα να πτωχεύσουμε 
γενικώς μήπως και συναντηθούμε να αλλάξουμε 
το αξιακό μας σύστημα συνολικά.

Άκριτα
Αλήθεια ποιος ορίζει 
Τα όρια του μέτρου 
Ελζ. Πολλάτου, Κάθε μέρα 
της ζωής μου
Στην τηλεόραση τέσσερα 
γυμνά πόδια συζητάνε με 
δύο ημίγυμνα στήθη για 
το μέλλον της οικογένειας. 
Τρεις πληκτικοί 
διαπληκτόζονται με 
κάποιους που παριστάνουν 
τους ειδικούς.
Καλά, χάσαμε το μέτρο στα 

οικονομικά. Ήταν ανάγκη να απωλέσουμε και 
την αίσθηση του κιτς και του περιττού;

Ουδείς;
Να διακρίνεις το Δυσδιάκριτο 
να στιγματίζεις το Αξιοκατάκριτο 
το Λανθασμένο να διορθώσεις 
τον Απελπισμένο να εγκαρδιώσεις 
Λένα Παππά, Ακατόρθωτο
Γέμισαν τα αμφιθέατρα, οι τηλεοπτικές οθόνες, 
οι πολιτικό-κομματικές συγκεντρώσεις με 
επιμηθείς. Ουδείς (τάχα) το είχε προβλέψει, 
ουδείς (δήθεν) το πίστευε, ουδείς (εδώ μάλλον 
είναι ειλικρινείς) το διαισθανόταν.
Κι όμως αυτοί οι φορείς του «δεν…» 
εξακολουθούν να θέλουν να μας κυβερνούν. 
Ουδείς αρνείται αυτό το ρόλο.

Ούτε δάκρυ
Ο Γολγοθάς δεν ήτανε το βάρος του σταυρού 
σου 
ούτε τ’ αγκάθια στο στεφάνι 
Ήτανε… όλοι εκείνοι 
που τώρα εκεί δεν ήταν 
Κ. Μπεβεράτος, Ποιήματα
Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν οι πολιτικοί όταν 
αναφέρονται στην ήρα και το στάρι. Εγώ ξέρω 
ότι δεν τα π-ήρα και δεν χρωστάω χάρι. Και μαζί 
μ’ εμένα χιλιάδες άλλοι.
Όμως τόσα χρόνια μας είχαν στο στόχαστρο (του 
αιρετικού, του παράξενου, του μη-ανήκοντος). 
Άρα τους αξίζει να ανέβουν τον Γολγοθά ή να 
κατέβουν στα τάρταρα μόνοι τους.

Τα του λαού, τω λαώ
Το φταίξιμο που μας αναλογεί 
Θα αποδοθεί μέχρι δεκάρας 
Ευτυχία-Αλεξάνδρα Λουκίδου, Θα αποδοθούν 
ευθύνες
Νιώθω συν-πεύθυνος (κι όχι συν-ένοχος) με 
τους συν-υπεύθυνους του δικού μου κοινωνικού 
status, του δικού μου επαγγελματικού χώρου, 

της δικής μου επιστημονικής δεοντολογίας. Δεν 
είμαι υπόλογος για τα «εγκλήματα» των άλλων 
(υπέρ-κόσμου ή υπό-κόσμου) γιατί δεν ανήκω 
και δεν άνηκα ποτέ σ’αυτούς.

Έντιμη-κλήρωση;
Μόνο η βία, μόνο το κακό 
Δουλεύει ασταμάτητα. 
Ι.Καρυστιάνη, Τα σακιά
Ούτε το «κακό μάτι» δεν πιάνει στην Ελλάδα. 
Αλλιώς πώς να εξηγηθεί το γεγονός ότι κανείς 
γιός, καμία κόρη, καμία σύζυγος, κανένας στενός 
συγγενής των πολιτικών ούτε απολύθηκε ούτε 
τέθηκε σε εφεδρεία;

Θαύμα, θαύμα, θαύμα
Οι παρέες 
Οι ποιητές γράφουν με κιμωλία 
Σε μαυροπίνακα – αντιστέκομαι 
Στ.Καμαρινοπούλου –Σακαβέλη, Αν μιλούσαν τα 
σύννεφα
Οι plan-ώδιοι (δηλαδή οι άδοντες νέα σχέδια/
πλάνα ανάκαμψης) πολιτικοί έχουν χάσει πλήρως 
την αξιοπιστία τους. Οσφυοκάμπτες και καθ’εξή 
κωλοτουμπίζοντες δεν αφήνουν περιθώρια 
ούτε για λύπηση. Οι άλλοι όμως που πήγαν, 
που κρύβονται; Μιλάω για τους ποικιλώνυμους 
ταγούς (πνευματικούς, καλλιτεχνικούς, 
επιστημονικούς). Τόσο σφικτά δεμένοι ήσαν με 
το πολιτικό κατεστημένο ώστε να πέφτουν μαζί 
του;

Αυστηρώς – οικογενειο-κρατικών;
Που θα είσαι όταν σε χρειαστώ, 
ρώτησε ο γιός μου 
στολισμένος με νερά και άνθη ορυχείου. 
Ηλίας Γκρής, Άλφειος πρόγονος
Και βέβαια πρέπει να στηριχθεί η οικογένεια για 
να ξεπεράσει τη δύσκολη εποχή. Πρέπει όμως 
και η οικογένεια – ιδίως τα ενήλικα μέλη της – να 
συνειδητοποιήσουν ότι οφείλουν να σέβονται 
– και να συστήνουν και στα παιδιά να υπακούν 
– τους νόμους της Πολιτείας. Δεν προβλέπεται 
Νόμος της Οικογένειας ανώτερος του νόμου που 
ισχύει για όλους.
«Δεσμώτες» της ελευθερίας;
Με το πρόσωπο μας 
Κι όχι με την πλάτη μας 
Διδάσκουμε εμείς 
Βάνα Βαβέτση, Φιλόλογος
Ο δημοκρατικός λόγος έχει καταλάβει και 
τους καθηγητές του Πανεπιστημίου (ιδίως 
τους Πρυτάνεις). Οι περισσότεροι κρύβουν το 
φόβο τους (φαντασιακής ή προσχηματικής) 
στοχοποίησης τους πίσω από πραγματικά 
ή κατασκευασμένα επιχειρήματα περί 
αυτοδιοίκησης ή ελεύθερης διακίνησης των 
ιδεών. Τελικά ποιος κυβερνάει τα ανώτατα 
ιδρύματα αυτής της χώρας; Ο φασισμός των 
«κουκιών» ή ο φόβος από τους πάσης φύσεως 
υπό-κρυπτόμενους;

Ά la carte;
Ένα μαχαίρι φονικό 
πισώπλατα υψωμένο 
με κάρφωσε αδίστακτα 
γιατί ήταν η σκιά μου 
Κ. Μάρδας, Σκιά
Όταν αθωώνονται –κυρίως οι «πολιτικοί»- 
αποδέχονται και χειροκροτούν του δικαστές. 
Όταν καταδικάζονται βρίζουν την «αστική 
δικαιοσύνη». Μονά-ζυγά η ιδεοληψία κερδίζει.
Τι συμβαίνει; Υπάρχει δίκηο με το κομμάτι και 
δικαιοσύνη με ιδιότητες και σκοπιμότητες; Κι 
αν ναι, ποιος υποκαθιστά τον ¨καλό» δικαστή; 
Όποιος έχει σοφία ή όποιος διαθέτει όπλο; Αυτό 
ας το σκεφτούμε λοιπόν.

Μεγάλη η ευθύνη των παραγωγών

Αρχειοθετείται η χρήση 

φυτοφαρμάκων 

Πού θα γίνουν τα Κέντρα Λαθρομεταναστών;

Συνελήφθη για ΦΠΑ που κληρονόμησε !!!

Τη συμφωνία και τη συναίνεση των 
κατά τόπους Δημοτικών Συμβουλί-
ων ζήτησε ο υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης 
για την δημιουργία των τριών Κέ-
ντρων Κράτησης Λαθρομετανα-
στών, που πρόκειται να δημιουργη-
θούν σύντομα στην Πελοπόννησο.
Στην συνάντηση από την πλευρά της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πε-
λοποννήσου τοποθετήθηκε ο πρό-
εδρος Παναγιώτης Νίκας, ο οποίος 

στην παρέμβαση του τόνισε ότι δεν 

ευθύνονται οι τοπικές κοινωνίες 

για τη διόγκωση του προβλήματος 

αλλά η απουσία πολιτικής για πολλά 

χρόνια και ο νόμος για τη λαθρομε-

τανάστευση. Ότι τα Κέντρα πρέπει 

να γίνουν σε περιοχές που έχουν 

έντονο πρόβλημα και να ξεκινήσει 

η πιλοτική εφαρμογή τους από την 

Αττική διότι ο κόσμος δεν έχει εμπι-

στοσύνη στις εξαγγελίες. 

Για οφειλές προς το Δημόσιο συ-
νελήφθη από αστυνομικούς της 
ασφάλειας Ναυπλίου, ένας 61χρο-
νος στο Λυγουριό, μετά από εντολή 
του οικονομικού εισαγγελέα.
Ο 61χρονος είχε κληρονομήσει 
από τον αδερφό του μια εταιρία - 
εμπορικής βιοτεχνίας ξυλείας στην 
Αττική, η οποία είχε κλείσει από το 
1993. Πριν κλείσει όμως, είχαν κοπεί 
κάποια τιμολόγια για τα οποία - σύμ-
φωνα με την αστυνομία - δεν είχε 
πληρωθεί ο Φ.Π.Α.

Με τα χρόνια το χρέος προς το δη-
μόσιο αυξήθηκε με τις προσαυξή-
σεις, φτάνοντας τα 172.982,97 ευρώ.
Όπως ανακοινώθηκε, οι κατηγο-
ρίες που βαρύνουν τον 61χρονο 
κληρονόμο, που θα οδηγηθεί στον 
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ναυ-
πλίου, «αφορούν στις διατάξεις του 
άρθρου 25 του Ν. 1882/90, όπως 
πλέον ισχύει μετά τη τροποποίηση 
με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.3943/11 
«Μη καταβολή χρεών προς το Δη-
μόσιο».

Η τήρηση Μητρώου καταστημάτων 
εμπορίας γεωργικών φαρμάκων 
και η χορήγηση από την Διεύθυνση 
Αγροτικής Ανάπτυξης Αργολίδας 
ειδικού κωδικού σε κάθε ένα από 
αυτά προβλέπονται από τις νέες δι-
ατάξεις, σχετικά με την ορθολογική 
χρήση γεωργικών φαρμάκων, όπως 
ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αγροτικής 
Ανάπτυξης Αργολίδας.
Η απόφαση για την “Διάθεση γεωρ-
γικών φαρμάκων στην αγορά, ορθο-
λογική χρήση αυτών και συναφείς 
διατάξεις” στοχεύει στον έλεγχο των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια 
των χρηστών, των καταναλωτών και 
του περιβάλλοντος, στους ελέγχους 
υπολειμμάτων  γεωργικών φαρ-
μάκων  σε φυτικά προϊόντα, στους 
ελέγχους ορθολογικής  χρήσης φυ-
τοπροστατευτικών προϊόντων και 
στους ελέγχους στην εμπορία φυτο-
προστατευτικών προϊόντων.
Οι επαγγελματίες χρήστες φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων τηρούν, επί 
τουλάχιστον τρία έτη, αρχεία των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
που χρησιμοποίησαν.
Ακόμα, δίνεται η δυνατότητα από το 
νόμο σε τρίτα μέρη, όπως είναι: α)η 
βιομηχανία πόσιμου νερού β)οι λια-
νοπωλητές και γ)οι κάτοικοι, να ζη-

τούν πρόσβαση στις  πληροφορίες 

που καταγράφουν οι επαγγελματίες 

χρήστες, εφόσον απευθυνθούν στις  

Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας 

και Κτηνιατρικής των κατά τόπους 

Περιφερειακών Ενοτήτων.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι σε όλες 

τις περιπτώσεις ανίχνευσης μη επι-

τρεπτών υπολειμμάτων Φ.Π. σε ερ-

γαστηριακές αναλύσεις φρούτων 

και λαχανικών, οι  εμπλεκόμενοι πα-

ραγωγοί, υποχρεωτικά θα υποβάλ-

λουν  μαζί με το έγγραφο υπόμνημα 

με τις θέσεις ή αντιρρήσεις τους για 

κάθε διαπιστωθείσα παράβαση,   το 

«Ημερολόγιο αγρού»  και την ανα-

λυτική καρτέλα, με τις συνολικές 

αγορές γεωργικών εφοδίων που εί-

χαν πραγματοποιήσει από το κατά-

στημα εμπορίας φυτοπροστατευτι-

κών προϊόντων που συνεργάζονται.

Στο «Ημερολόγιο αγρού», θα κατα-

γράφουν τις εφαρμογές φυτοπρο-

στατευτικών  προϊόντων που έχουν 

πραγματοποιήσει και θα περιλαμ-

βάνουν όλες τις πληροφορίες σύμ-

φωνα με τις απαιτήσεις του νέου  

νομοθετικού πλαισίου (όνομα Φ.Π., 

χρόνο εφαρμογής, δόση εφαρμο-

γής, περιοχή, καλλιέργεια).
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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

Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 300-30.000 ευρώ

Προαναγγέλλουν ελέγχους σε αγροτικά προϊόντα
Στην προαναγγελία ελέγχων 
για υπολείμματα σε γεωργικά 
νωπά προϊόντα προχώρησε με 
ανακοίνωσή του το Τμήμα Ποι-
οτικού και Φυτ/κού Ελέγχου της 
Περιφερειακής Ενότητας Αργο-
λίδας.
Οι έλεγχοι προαναγγέλεται ότι 
θα συνεχίσουν να γίνονται με 
εντατικούς ρυθμούς, ώστε τα 
προϊόντα να φτάνουν στον κα-
ταναλωτή πιο σίγουρα. Κάτι το 
οποίο θα έπρεπε να θεωρείται 
αυτονόητο.
Σύμφωνα λοιπόν με το πρό-
γραμμα του Υπ.Α.Α.Τ  γα τη φε-
τινή χρονιά θα ελεγχθούν Μελι-
τζάνες, μπανάνες κουνουπίδι ή 
μπρόκολο, επιτραπέζια σταφύ-
λια, χυμός πορτοκάλι, αρακάς 
φρέσκος, πιπεριές, σιτάρι, παρ-
θένο ελαιόλαδο, αμπελόφυλλα, 
παιδικές τροφές φυτικές προέ-
λευσης και βιολογικά προϊόντα 
φυτικής προέλευσης.
Από το Π.Κ.Π.Φ & Π.Ε Ναυπλίου, 
θα ελεγχθούν μανταρίνια, πορ-
τοκάλια, μαρούλια, σπανάκια.
Η κατανομή των δειγμάτων γίνε-
ται με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε 
περιοχή να ελέγχει τα προϊόντα 
που κυρίως παράγει, χωρίς αυτό 
να αποκλείει την περίπτωση 
ελέγχων και άλλων προϊόντων 
ή προϊόντων  που προέρχονται 
από άλλες περιοχές. Αυτό βέ-
βαια θα γίνει  ύστερα από συ-
νεννόηση με τα διάφορα εργα-
στήρια και τη δυνατότητα που 
έχουν τη συγκεκριμένη στιγμή.
Όπως τονίζεται στην ανακοίνω-
ση της Περιφερειακής Ενότητας, 
με αυτά τα δεδομένα οι παρα-
γωγοί θα πρέπει  να είναι πολύ 
προσεκτικοί με τα προϊόντα που 
έχουν στον πάγκο τους αλλά και 

με τα προϊόντα που αγοράζουν 
από αλλού και αν δεν είναι σί-
γουροι για την καλή τους κατά-
σταση από πλευράς υπολειμμά-
των, να μην τα αγοράζουν.
Αναφορικά τώρα με τα άλλα ση-
μεία πώλησης γεωργικών προ-
ϊόντων όπως είναι, τα διάφορα 
Super markets, θα πρέπει και 
αυτά να εντατικοποιήσουν τους 
ελέγχους σύμφωνα με τα συστή-
ματα ελέγχου που διαθέτουν, 
ενώ τα καταστήματα της Λαχα-
ναγοράς και τα Οπωροπωλεία, 
να προμηθεύονται προϊόντα με 
εξασφαλισμένη ιχνηλασιμότη-
τα, δηλαδή να είναι δυνατός ο 
εντοπισμός του παραγωγού που 
τα διέθεσε σε περίπτωση που 
κάποιο προϊόν βρεθεί με υπο-
λείμματα, αφού σε διαφορετική 
περίπτωση, η οποιαδήποτε ποι-
νή θα επιβαρύνει τους ίδιους. 
Επισημαίνεται ακόμα: «δεν θα 
υπάρχουν προβλήματα αν οι 
παραγωγοί  εφαρμόζουν όσα 
καιρό τώρα διατυμπανίζουμε 
με κάθε τρόπο, δηλαδή ακολου-
θούν  τους παρακάτω ουσιαστι-
κούς κανόνες: 
Να χρησιμοποιούνται  για κάθε 
καλλιέργεια  μόνο τα φάρμακα 
που έχουν πάρει έγκριση για την 
καλλιέργεια αυτή.
Οι ψεκασμοί, προληπτικοί ή 
προστατευτικοί να γίνονται στο 
κατάλληλο χρονικό διάστημα 
και όχι επειδή  ψεκάζει ο γείτο-
νας  ή κάποιος άλλος.
 Να μην γίνεται υπέρβαση από 
τη συνιστώμενη δόση που ανα-
γράφεται στην ετικέτα. Σημειώ-
νουμε ότι η συνιστώμενη δόση 
έχει προέλθει μετά από επανει-
λημμένους πειραματισμούς από 
την εταιρεία που  έχει το σκεύ-

ασμα.

Το προϊόν να συλλέγεται για την 

αγορά μετά το χρονικό διάστη-

μα ασφαλείας, που αναγράφε-

ται  στην ετικέτα  και όχι νωρί-

τερα από την ημερομηνία αυτή, 

γιατί τότε σίγουρα θα υπάρχει 

πρόβλημα.

Να δίνεται μεγάλη προσοχή στη 

χρήση των ψεκαστικών μέσων 

όπως είναι οι τουρμπίνες, γιατί 

έχει διαπιστωθεί ότι με το μέσο 

αυτό γίνονται σε μεγάλο βαθμό 

επιμολύνσεις, δηλαδή μολύνο-

νται σε μεγάλο  ποσοστό  οι γει-

τονικές καλλιέργειες».

Σε σύντομο χρονικό διάστημα 

θα ανακοινωθούν τα αποτελέ-

σματα των ελέγχων που πραγ-

ματοποιήθηκαν το 2011 σε 

γεωργικά προϊόντα, από δειγμα-

τοληψίες που έγιναν από διάφο-

ρα σημεία πώλησης όπως είναι 

οι Λαϊκές αγορές, τα Οπωροπω-

λεία, η  Λαχαναγορά Άργους και 

τα  Super markets.

Να σημειωθεί ότι στις προβλη-

ματικές περιπτώσεις επιβάλλο-

νται τόσο  διοικητικές ποινές, 

δηλαδή  πρόστιμα που κυμαίνο-

νται από 300-30.000 € ενώ ο φά-

κελος διαβιβάζεται στην Εισαγ-

γελία Πρωτοδικών για ποινικές 

κυρώσεις.
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Διάλεξη στο Harvard

Την Τετάρτη 4 Απριλίου και ώρα 

20.00, στο Κέντρο Ελληνικών Σπου-

δών του Πανεπιστημίου Harvard 

στο Ναύπλιον (αίθουσα διαλέξεων 

«Οικογενείας Νίκου Μαζαράκη») θα 

πραγματοποιήσει διάλεξη η κα Ελέ-

νη Αγγελομάτη, Καθηγήτρια Ιστορί-

ας του Νέου Ελληνισμού στο Ιόνιο 

Πανεπιστήμιο.

Θέμα της ομιλίας, η οποία εντάσσε-

ται στο πλαίσιο του “Events Series 

2012” του Κέντρου μας, θα είναι: «Οι 

πόλεις και η ύπαιθρος της Πελοπον-

νήσου επί Τουρκοκρατίας».

Η νόσος των Προιτίδων

Την Κυριακή στις 7μ.μ. στην αίθου-

σα διαλέξεων του Συλλόγου Αργεί-

ων «ο Δαναός» θα μιλήσει ο Διδά-

κτωρ Φιλολογίας, Ερευνητής στο 

Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και 

Λατινικής Γραμματείας της Ακαδη-

μίας Αθηνών Αθανάσιος Στεφανής. 

Θέμα της ομιλίας του είναι «Η νόσος 

των Προιτίδων: ένας διονυσιακός 

Αργολικός μύθος».

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Συναυλία στο Βουλευτικό

Συναυλία με βυζαντινά εκκλησια-

στικά μέλη Ακαθίστου Ύμνου και 

Μεγάλης Εβδομάδος, παραδοσια-

κά κάλαντα Λαζάρου και λαϊκούς 

θρήνους Μεγάλης Παρασκευής από 

διάφορες περιοχές του Ελληνισμού 

σε διδασκαλία και διεύθυνση του  Κ. 

Ρούτουλα, την επόμενη Τετάρτη 

στις 8 μ.μ. στο Βουλευτικό στο Ναύ-

πλιο.

Έκθεση ζωγραφικής 

Πόπης Διακαινισάκη 
Έκθεση ζωγραφικής της Πόπης Δια-
καινισάκη στην αίθουσα εκδηλώσε-
ων του Νέου Σχολείου «Ιανός» στην 
Δαλαμανάρα Σάββατο 31 Μαρτίου 
2012 ώρα 7.30 μμ. 
Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι 
μέχρι 6 Απριλίου 2012 με ώρες λει-
τουργίας 5.00 -8.00 μμ 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Νέας Κίου

Ψυχαγωγούμαι και προβάλλω τον τόπο μου

Παραμυθένια 

Σκηνή
Στη μακρινή χώρα του Δυτικού Βα-

σιλείου έχουνε χαρές και γλέντια. Ο 

πρίγκηπας Πέτρος αρραβωνιάζεται 

την πανέμορφη Σμαράγδα και της 

προσφέρει το δαχτυλίδι που είναι 

οικογενειακό κειμήλιο… Όλα αυτά, 

θα τα παρακολουθήσετε στο θέα-

τρο Τριανόν σε μια παράσταση όλο 

κέφι και τραγούδια που ετοίμασε η 

Παραμυθένια Σκηνή του θεατρικού 

τμήματος του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ Ναυπλίου 

γραμμένη από την γνωστή παραμυ-

θού Θάλεια Αντωνιάδη για τέσσερις 

παραστάσεις: Σάββατο 31 Μαρτίου 

και 7 Απριλίου 2012 και ώρα 19:00 

μμ. Κυριακή 1 & 8 Απριλίου 2012 

και ώρα 11:30 πμ. Τιμή εισιτηρίου 5 

ευρώ

Ενώνονται οι τρίτεκνοι

«Μαθαίνω και ψυχαγωγούμαι - Προ-
βάλλω  τον  τόπο μου», είναι ο τίτλος 
της ειδικής καμπάνιας του Κέντρου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Νέας 
Κίου, την Κυριακή 1η Απριλίου, με 
σκοπό οι μαθητές να γνωρίσουν 
βιωματικά το φυσικό περιβάλλον, 
τα μνημεία της ιστορίας και του πο-
λιτισμού του τόπου τους και να τα 
προβάλουν ώστε ο τόπος τους να 
αποτελέσει προορισμό σχολικών εκ-
δρομών.

Στο Άργος θα υλοποιηθεί το πρό-
γραμμα: «Άργος, μια πόλη ταξιδευ-
τής στην ιστορία» με συμμετοχή 
ομάδας μαθητών του 5ου Δημοτι-
κού Σχολείου Άργους και των 2ου & 
3ου Γυμνασίων Άργους, με δρώμενα 
στην Παιδική Νεανική Βιβλιοθήκη 
του Δήμου Άργους- Μυκηνών και 
στο χώρο του Αρχαίου θεάτρου.
Στο Ναύπλιο θα υλοποιηθεί το 
πρόγραμμα: «Ταξίδι στο παρελθόν 
– Ναύπλιο», με τη συμμετοχή ομά-

δας μαθητών  του 1ου Δημοτικού 

Σχολείου Ναυπλίου και των 1ου και 

2ου Γυμνασίου Ναυπλίου. Η δράση 

θα περιλαμβάνει  επίσης  παιχνίδι 

κρυμμένου θησαυρού στο ιστορικό 

κέντρο του Ναυπλίου, ενώ θα υπάρ-

χει μια παράλληλη δράση με ομάδα 

μαθητών του 5ου  Δημοτικού Σχο-

λείου Ναυπλίου με θέμα: « Μιλούν τα 

αγάλματα;».

Σε περιφερειακό επίπεδο οργανώ-

νονται οι Τρίτεκνοι της Πελοποννή-

σου και ετοιμάζονται μετά το Πάσχα 

για να δημιουργήσουν την Περιφε-

ρειακή Ένωση Τριτέκνων.

Σε συνεδρίαση του άτυπου περιφε-

ρειακού οργάνου των Τριτεκνικών 

Συλλόγων της Πελοπονννήσου που 

έγινε στην Τρίπολη, κοινή ήταν η 

διαπίστωση ότι η επισημοποίηση 

αυτού του οργάνου θα βοηθήσει 

ουσιαστικά όλους τους Συλλόγους 

Τριτέκνων της περιφέρειας και θα 

αποτελέσει την καλύτερη εκπρο-

σώπηση του τριτεκνικού κινήματος 

στην Πελοπόννησο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με απόφα-

ση του οργάνου οι πρόεδροι των 

Συλλόγων υποχρεούνται να φέρουν 

προς συζήτηση το θέμα στα Συμ-

βούλιά τους και μετέπειτα θα λη-

φθούν οι τελικές αποφάσεις για το 

καταστατικό της Ένωσης σε επίπεδο 

ολομέλειας προέδρων

Πρόγραμμα του ΠΛΙ για το Πάσχα
Το Πελοποννησιακό Λαογραφικό 
Μουσείο «Β.Παπαντωνίου» και η 
Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο 
Αλεξάνδρου Σούτζου-Παράρτημα 
Ναυπλίου θα συνεργαστούν με τα  
Δημοτικά Σχολεία της πόλης του 
Ναυπλίου, ώστε τα παιδιά να προ-
σεγγίσουν το εθιμικό και θρησκευτι-
κό κύκλο του Πάσχα.
Το πρόγραμμα, που έχει διάρκεια 
δύο ώρες, ξεκινά από το Μουσείο 
«Β. Παπαντωνίου», όπου τα παιδιά 
γνωρίζουν ήθη και έθιμα που συ-
νοδεύουν το Πασχαλινό Εθιμικό 

Κύκλο και καταλήγει στο Παιδικό 

Εργαστήρι Τέχνης της Εθνικής Πι-

νακοθήκης για να αποδώσουν εικα-

στικά το Θέμα με την καθοδήγηση 

της εικαστικού Μάγδας Μάρα. Τα 

ζωγραφικά έργα  των παιδιών θα 

αναρτηθούν   στα σχολεία της πόλης 

καθώς και στα  Μουσεία που διορ-

γανώνουν το πρόγραμμα.

Δηλώσεις συμμετοχής έως 

30/3/2012 από  9.00-13.00. Το πρό-

γραμμα εφαρμόζεται χωρίς οικονο-

μική συμμετοχή.

Η «Χορωδία του Χαρίτωνα» 
Αυτή την Παρασκευή το κινηματο-
γραφικό μονοπάτι του Δον Κιχώτη 
επιστρέφει στην Ελλάδα, στη μακρι-
νή δεκαετία του ‘60, με μια κωμωδία 
για τη ζωή και τους ανθρώπους.
Η Ελένη είναι η μαθηματικός του 
σχολείου. Η Ελένη αγαπάει το Χα-
ρίτωνα. Ο Χαρίτωνας αγαπάει την 
Ελένη. Το τρίτο πρόσωπο είναι ο 
ταγματάρχης Δημητρίου. Καταφθά-
νει στην πόλη και προσπαθεί να επι-
βάλλει το γράμμα της δικτατορίας. 
Ο ταγματάρχης Δημητρίου ερωτεύ-
εται την Ελένη. Το σημαντικότερο 
γεγονός της χρονιάς είναι οι μου-
σικοί αγώνες. Διάφορες χορωδίες, 
από την πόλη διαγωνίζονται για το 
έπαθλο που είναι ένα τεράστιο σο-
κολατένιο άγαλμα. Η χορωδία του 

Χαρίτωνα, ή η χορωδία του Ταγμα-
τάρχη θα επικρατήσει; Ώρα έναρξης 
8:30μμ στον Δον Κιχώτη στο Άργος
Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινά-
κης
Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Χωρα-
φάς, Μαρία Ναυπλιώτου, Ακύλας 
Καραζήσης, Δημήτρης Πιατάς, Αλέ-
ξανδρος Λογοθέτης, Χρήστος Στέρ-
γιογλου, Υβόννη Μαλτέζου, Βασίλης 
Κολοβός Διάρκεια: 135’
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Μια πολλά υποσχόμενη έκθεση 
ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο 
στις 8μμ, στο Βουλευτικό στο Ναύ-
πλιο.
Η Βανέσσα Τουζλούκωφ γεννήθη-
κε στην Αθήνα το 1974.
Σπούδασε ζωγραφική στα εργα-
στήρια των Νίκου Στέφου και Βασί-
λη Χάρου και αργότερα στην Ανω-
τάτη  Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών, 
στα εργαστήρια των Δ. Κοκκινίδη, 
Χ. Μπότσογλου – Τ. Χρηστάκη. 
Σπούδασε επίσης χαρακτική στην 
ΑΣΚΤ Αθηνών, στο εργαστήριο των 
Γ. Μήλιου, Β. Καζάκου και Β. Τσαλα-
ματά.
Παρακολούθησε επίσης το ερ-
γαστήριο Χαρακτικής της ΑΣΚΤ 
Βαρκελώνης με τετράμηνη υπο-
τροφία, το εργαστήριο ψηφιδωτού 
της Δάφνης Αγγελίδου στην ΑΣΚΤ 
Αθηνών, καθώς και τα εργαστήρια 
καλλιτεχνικής φωτογραφίας του Μ. 
Μπαμπούση στην ΑΣΚΤ Αθηνών 
και στα ΝΕΛΕ Ζωγράφου με δάσκα-
λο τον Ν. Δημολίτσα.
Είναι μέλος του Καλλιτεχνικού Επι-
μελητηρίου Ελλάδος (ΕΕΤΕ) και της 
‘Ενωσης Ελλήνων Χαρακτών (ΕΕΧ).

Αναφορικά με το έργο της η Βα-
νέσσα μιλώντας στον “α” τόνισε: 
“Τα «συστήματα τροφοδοσίας» δι-
απραγματεύονται την επικοινωνία. 
Την ουσία της επικοινωνίας, ανάμε-
σα σε δύο ανθρώπους, σε κοινω-
νικές ομάδες αλλά και την επικοι-
νωνία με τον Εαυτό.  Η αναζήτηση 
τροφής, όχι μόνο υλικής αλλά και 
πνευματικής είναι αυτό που διακρί-
νει την ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτή η 
αναζήτηση γεννά συστήματα για 
να πετύχει τους στόχους της . Αυτά 
τα συστηματα έχοντας τη μορφή 
πλεγμάτων αναζητούν τη συνέχεια 
της ζωής και της δημιουργίας. 
Όλα άρχισαν με την ανακάλυψη 
μιας σπασμένης γλάστρας όπου 
το ριζικό σύστημα του φυτού είχε 
εξαντλήσει το χώρο και ασφυκτιώ-
ντας προσπαθούσε να επεκταθεί. 
Ο ρυθμός και η ένταση που είδα σε 
αυτή την εικόνα ήταν η αρχή για τα 
«συστήματα τροφοδοσίας». 
Η υπαρξιακή αγωνία και η μονα-
χικότητα που ακολουθεί τη συνεί-
δηση του Εαυτού είναι ένα άλλο 
θέμα που με απασχόλησε σε αυτή 
τη δουλειά και γενικά με απασχό-

λούσε στη ζωή μου  καθώς  και η 
κοινωνική και ηθική ύφεση που βι-
ώνουμε μαζί με την οικονομική,  η 
οποία  ωθεί στην αναζήτηση νέου 
εδάφους ιδεολογικού, πιο εύφο-
ρου και ελπιδοφόρου, τροφοδότη 
όχι μόνο της επιβίωσης αλλά και 
της πνευματικής ανάπτυξης που 
τόσο  έχουμε ανάγκη”.
Όσον αφορά την επιλογή της συ-
γκεκριμένης τεχνοτροπίας έκφρα-
σης η Βανέσσα Τουζλούκωφμας 
εξήγησε ότι “Προσπαθώντας να 
υπηρετήσω το θέμα μου και το ει-
καστικό γεγονός πειραματίστηκα 
με διάφορες τεχνικές αναζητώντας 
τη χρυσή τομή που θα έφερνε σε 
διάλογο τη ζωγραφική αμεσότητα 
και την αποφασιστικότητα της χα-
ρακτικής προσέγγισης της εικόνας. 
Μ’ ενδιαφέρει μια προσέγγιση του 
ρομαντισμού μέσα από εικαστικές 
αξίες που καθιέρωσε ο μοντερνι-
σμός ενσωματώνοντας στοιχεία 
από την ποπ και μεταμοντέρνα 
κουλτούρα της εποχής μέσα στην 
οποία έχω ανατραφεί”.
Αναφερόμενη στην επιλογή χρώ-
μα ή σχέδιο ισχυρίστηκε πως “Στις 

π ρ ο η γ ο ύ -
μενες δου-
λειές μου το 
σχέδιο είχε 
ε μ φ α ν ώ ς 
πρωταρχικό 
ρόλο, ενώ 
το χρώμα 
είχε μια 
ι δ ι α ί τ ε ρ α 
διακριτική 
παρου σ ία . 
Στην τελευ-
ταία μου 
δ ο υ λ ε ι ά , 
έδωσα στο 
χρώμα ένα 
ρόλο φα-
νερά πιο 
συμβολικό και με τη διάθεση να 
συμπεριλάβω το παρελθόν μου, 
την παιδική και εφηβική μου εμπει-
ρία στη ν παιδική ζωγραφική και 
τα comics. Ο συμβολισμός γίνεται 
άλλοτε προσωπικός και άλλοτε 
αρχετυπικός. Το σχέδιο με την έν-
νοια της γραμμής είναι πάντοτε το 
κομμάτι της εικαστικής γλώσσας 
που με συνεπαίρνει, όμως όλα τα 

«εργαλεία» της γλώσσας αυτής 
είναι απαραίτητα  στον εικαστικό 
καλλιτέχνη.
Ο σχεδιασμός του κενού υπήρξε 
ένα ακόμη παιχνίδι που βρέθηκα 
να παίζω. 
Στην προσπάθεια να βρω τις συ-
ντεταγμένες του, διασκέδασα τους 
φόβους μου”.
Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του 
ΔΟΠΠΑΤ Ναυπλίου.

Την χρηματοδότηση της δια-
μόρφωσης του παλαιού δημο-
τικού σχολείου της Νέας Επι-
δαύρου σε Μουσείο, το οποίο 
θα στεγάσει και θα αναδείξει το 
ιστορικό και αρχειακό υλικό της 
Α΄ Εθνικής Συνέλευσης, ανέλα-
βε η Βουλή των Ελλήνων. Την 
Κυριακή το μεσημέρι μάλιστα, 
έγινε ειδική εκδήλωση για την 
υπογραφή της σύμβασης, με-
ταξύ του προέδρου του Κοινο-
βουλίου Φίλιππου Πετσάλνικου 
και του δημάρχου Επιδαύρου 
Κώστας Γκάτζιος.
Ο Πρόεδρος της Βουλής, στην 
ομιλία του, αναφέρθηκε στην 
ιστορικότητα της Νέας Επιδαύ-
ρου και στο χρέος να διαφυ-
λαχθεί αλλά και να αναδειχθεί 
η αξία του τόπου, υπογραμμί-
ζοντας πως «η σύγκληση της Α’ 
Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύ-
ρου στις 20 Δεκεμβρίου 1821, 
αποτελεί το πολιτικό γεγονός- 
ορόσημο για την έναρξη της 
προσπάθειας εθνικής ολοκλή-
ρωσης. Αποτελεί την πρώτη 
συλλογική πολιτική πράξη του 
Αγώνα και σηματοδοτεί την 
ανάγκη για πολιτική οργάνωση 
και για λήψη αποφάσεων στη 
βάση δημοκρατικών αρχών».
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν 

μεταξύ άλλων ο υφυπουργός 
Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιά-
της και ο βουλευτής Γιάννης Αν-
δριανός.
Σύμφωνα με την σύμβαση η 
Βουλή θα χρηματοδοτήσει με 
100.000 ευρώ τις εργασίες για 
την ανακαίνιση του παλαιού δη-
μοτικού σχολείου και τη διαμόρ-
φωση του Μουσείου. Επιπλέον, 
ο Πρόεδρος της Βουλής δεσμεύ-
τηκε για περαιτέρω οικονομι-
κή ενίσχυση, προκειμένου να 
πραγματοποιηθούν αισθητικές 
παρεμβάσεις και στην κεντρι-
κή πλατεία, υπό την καθοδήγη-
ση και την αυστηρή επίβλεψη 
αρχαιολόγων. Στο χώρο αυτό, 
όπως ανέφερε ο κ. Πετσάλνικος, 
θα πραγματοποιείται κάθε χρό-
νο  συμβολικά, μια ανοικτή Συ-
νεδρίαση Διαρκούς Επιτροπής 
του Κοινοβουλίου, παρουσία 
φορέων.
«Η  ανακαίνιση του κτιρίου του 
Δήμου πάνω στην ιστορική πλα-
τεία της Α’ Εθνοσυνέλευσης με 
τη βοήθεια  του Ελληνικού Κοι-
νοβουλίου και η μετατροπή του 
σε Mουσείο ανταποκρίνεται στο 
χρέος μας να διασώσουμε την 
ιστορική μας μνήμη», επισήμανε 
ο κ. Πετσάλνικος. 
Το κτίσμα, το οποίο στο παρελ-

θόν λειτούργησε ως σχολείο και 
σήμερα στεγάζει το κέντρο νε-
ότητας του Δήμου Επιδαύρου, 
θα διαμορφωθεί σε εκθεσιακό 
χώρο που θα φιλοξενεί ιστορικά 
κειμήλια του Εθνικοαπελευθε-
ρωτικού Αγώνα. 
«Το έργο  έχει ως στόχο να ανα-
δείξει κυρίως  στα μάτια των 
νέων γενεών  την αξία της δη-
μοκρατίας και της ελευθερίας 
θυμίζοντας σε όλες και όλους 
τις θυσίες και τους αγώνες που 
χρειάστηκαν για την κατάκτησή 
τους», κατέληξε ο Πρόεδρος της 
Βουλής.
«Η Α’ Εθνοσυνέλευση- είπε ο κ. 

Πετσάλνικος- επιβεβαίωσε τη 
θέληση για υπέρβαση των δια-
φωνιών, των σκοπιμοτήτων και 
των αντιθέσεων που ενυπήρχαν 
στους κόλπους  των εμπνευ-
στών της Επανάστασης μέσα 
από μία διαδικασία ανοιχτού, 
ελεύθερου διαλόγου.
Σε αυτήν την ιστορική πλατεία 
τα Μέλη της Εθνοσυνέλευσης 
της Επιδαύρου συναντήθηκαν 
για να συναποφασίσουν και να 
θεμελιώσουν τις βάσεις μίας  
κεντρικής διοίκησης που θα συ-
ντόνιζε τον Αγώνα, ασκώντας 
κρατική εξουσία. Η σημασία 
της Α’ Εθνοσυνέλευσης και του 

πρώτου Συντάγματος του Αγώ-
να διατηρούν μία διαχρονική 
ιστορική αξία που συνίσταται 
στο θάρρος, την τόλμη και την 
αποφασιστικότητα που εκφρά-
στηκαν για πρώτη φορά και που 
βοήθησαν την Επανάσταση να 
στεριώσει και να συνασπίσει 
τους Έλληνες στον κοινό σκοπό 
της. Την αξία αυτή οφείλουμε να 
διαφυλάξουμε και να αναδεί-
ξουμε».

Η ιστορία

Η Πρώτη Εθνοσυνέλευση της 
Επιδαύρου άρχισε τις εργασί-
ες της στις 20 Δεκεμβρίου του 
1821, οι οποίες ολοκληρώθηκαν 
στις 16 Ιανουαρίου του 1822.
Ήταν η πρώτη σύγκληση νομο-
θετικού σώματος του νέου Ελλη-
νικού Κράτους, κατά την οποία 
ορίστηκε η πολιτική ύπαρξη 
και η ανεξαρτησία της Ελλάδας. 
Συντάχθηκε η Διακήρυξη της 
Ανεξαρτησίας της Ελλάδος και 
ψηφίστηκε το πρώτο Σύνταγμα 
της Ελλάδος, το «Προσωρινό 
Πολίτευμα της Ελλάδος». 
Σε αυτό προβλεπόταν η προ-
στασία των ατομικών δικαιωμά-
των, η αντιπροσωπευτική αρχή, 
καθώς και η διάκριση των εξου-
σιών, ενώ ορίστηκε και το εθνικό 
σύμβολο, η ελληνική σημαία.

15
Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ Πετσάλνικου και Γκάτζιου

Η Βουλή φτιάχνει Μουσείο στην Επίδαυρο

Ο Σπόρος, η Ρίζα, η Ζωή σε υπόγεια κίνηση στην δημοτική πινακοθήκη στο Βουλευτικό

Συστήματα τροφοδοσίας
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16
Για πρώτη φορά με διαμαρτυρίες η παρέλαση στο Άργος αλλά σε κόσμιο κλίμα

Πρωτοφανή μέτρα
Απ την εποχή που έπεσε κατηγο-
ρία ο Παναργειακός είχαν οι αρ-
γείοι να δουν τόση αστυνομική 
δύναμη και αστυνομικά μέτρα 
προστασίας των επισήμων- από 
ποιους άραγε-στο Άργος. Μια τε-
ράστια εξέδρα τοποθετημένη για 
λόγους ασφαλείας με πλάτη το 
Δημαρχείο και στις δύο πλευρές 
δεξιά και αριστερά τοποθετημέ-
νο πράσινο πλέγμα, προκάλεσε 
το ενδιαφέρον των πολιτών για 
την σκοπιμότητα και το κόστος 
των μέτρων. Στο σκεπασμένο 
μέρος της εξέδρας από πλευ-
ράς αιρετών κάθισε ο Δήμαρχος 
Άργους- Μυκηνών Δημήτρης 
Καμπόσος και ο περιφερειακός 
σύμβουλος με τον Π. Τατούλη κ. 
Φάνης Στεφανόπουλος και μερι-
κά μέλη του δημοτικού συμβου-
λίου, ενώ εκτεθειμένοι στον ήλιο 
έκατσαν οι υπόλοιποι δημοτικοί 
σύμβουλοι καθώς και οι πρωτα-
θλητές μαθητές στο Χάντμπολ. 
Απέναντι απ την εξέδρα των επι-
σήμων από ομάδα πολιτών αναρ-
τήθηκε ένα τεράστιο πανό κατά 
των “Κοτζαμπάσηδων της Τρό-
ικας”, ως ένδειξη διαμαρτυρίας 
κατά όσον στηρίζουν τις επιλογές 
του μνημονίου.
Μπροστά τους, άγνωστο για πιο 
λόγο, παρατάχθηκε μικρή δύ-
ναμη αστυνομικών ενώ πολύ 
έντονη ήταν η παρουσία ανδρών 
της ασφάλειας με πολιτικά. Η 
παρουσία των διαμαρτυρόμε-
νων πολιτών για τα οικονομικά 
μέτρα, αν και περιορίστηκε στην 
ανάρτηση του πανό και μόνο, η 
παρουσία τους ενθάρρυνε τους 
περισσότερους μαθητές κυρίως 
των γυμνασίων και λυκείων να 
μην στρέψουν την κεφαλή προς 
τους επισήμους στέλνοντας συμ-
βολικό μήνυμα στα κόμματα του 
μνημονίου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δή-
μου Άργους Μυκηνών “Ομαλότα-
τα διεξήχθη η παρέλαση για την 

Εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου 

στο Άργος, όπου πλήθος ενθου-

σιασμένου κόσμου χειροκρότησε 

τους μαθητές. Με απόφαση του 

Δημάρχου Άργους - Μυκηνών 

Δημήτρη Καμπόσου, στην παρέ-

λαση της εθνικής επετείου της 

25ης Μαρτίου, στην εξέδρα των 

επισήμων βρίσκονταν η Ομάδα 

Χειροσφαίρισης (Χαντμπωλ) του 

1ου Λυκείου Άργους που στέ-

φθηκε Πρωταθλήτρια Ελλάδος 

και εκπρόσωποι της τοπικής αυ-

τοδιοίκησης. Δεν παραβρέθηκαν 

βουλευτές ή εκπρόσωποι της κυ-

βέρνησης.

Με μεγάλη λαμπρότητα ο δή-

μαρχος κ. Δημήτρης Καμπόσος, 

οι αντιδήμαρχοι, οι δημοτικοί 

σύμβουλοι, καθηγητές, ο ιερός 

κλήρος, αστυνομικές αρχές, πα-

ρακολούθησαν την μαθητιώσα 

νεολαία. Μετά το πέρας της πα-

ρέλασης, πλήθος πολιτών έσπευ-

σαν να συγχαρούν το δήμαρχο 

και τους δημοτικούς συμβούλους 

για την άψογη διοργάνωση. Μια 

ολιγομελής ομάδα, που σήκωσε 

πανό με ανεπίκαιρο αντι-μνημο-

νιακό περιεχόμενο, δεν δημιούρ-

γησε πρόβλημα, ούτε βρήκε απο-

δοχή στο πλήθος των πολιτών 

που επιθυμούσαν να τιμήσουν 

τους αγώνες των προγόνων μας”.

Από πλευρά των “πολιτών Άρ-

γους” που ανάρτησαν το πανό 

και μοίρασαν τρικάκια με φρά-

σεις του  Θ. Κολοκοτρώνη, ανα-

μένεται να εκδοθεί ανακοίνωση 

μετά την ανοιχτή συνάντηση που 

θα πραγματοποιήσουν αύριο το 

βράδυ στο θεατράκι της πλ. του 

Αγ, Πέτρου στο Άργος.
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Χωρίς την παρουσία βουλευ-
τών έγινε η παρέλαση της 25ης 
Μαρτίου στο Ναύπλιο. Ο χώρος 
της παρέλασης ήταν αστυνομο-
κρατούμενος, ενώ έλειπε και η 
εξέδρα. Στο σημείο που συνή-
θως στήνεται η εξέδρα, εμφανί-
στηκε για λίγο μόνο ο υφυπουρ-
γός Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος 
όμως αποχώρησε πριν ξεκινήσει 
η παρέλαση. Αντίστοιχα ο βου-
λευτής της ΝΔ Γιάννης Ανδρια-
νός έφυγε μετά την δοξολογία. 
Και οι δύο αναχώρησαν για την 
Επίδαυρο, όπου βρισκόταν ο 
πρόεδρος της Βουλής Φ. Πε-
τσάλνικος.
Μέχρι την στιγμή που αποχώρη-
σε ο κος Μανιάτης ακούγονταν 
συνθήματα και αποδοκιμασίες 
από τον κόσμο, τόσο εναντίον 

του, όσο και κατά του δημάρχου 
Ναυπλίου Π. Αναγνωσταρά.
Όλα ξεκίνησαν μετά την δοξο-

λογία στον Μητροπολιτικό Ναό 
του Αγίου Γεωργίου, που ήταν 
ζωσμένος από ένστολους κατά 

μήκος της Πλαπούτα, απ΄ όπου 
θα περνούσαν οι επίσημοι για 
να πάνε στον χώρο της παρέλα-
σης. Εξαιρουμένου του Γιάννη 
Ανδριανού, ο οποίος μετά την 
εκκλησία μπήκε στο αυτοκίνητό 
του και έφυγε, όλοι οι υπόλοιποι 
δέχθηκαν την πρώτη …ψυχρο-
λουσία από τους ταξιτζήδες. Την 
ώρα που περνούσαν οι επίσημοι 
μπροστά από την πιάτσα άρχι-
σαν να κορνάρουν ταυτόχρο-
να όλα τα ΤΑΧΙ. Τα σφυρίγματα 
ακούστηκαν μέχρι τον χώρο της 
παρέλασης.
Και ενώ πλησίαζε το «γκρουπ» 
των επισήμων στον χώρο που 
συνήθως στήνεται η εξέδρα, άρ-
χισαν οι πρώτες αποδοκιμασίες 
από τον κόσμο, οι οποίες κορυ-
φώθηκαν στην κατάθεση στε-

φάνων. Έντονα αποδοκιμάστη-

καν την ώρα που ακουγόταν το 

όνομά τους για να καταθέσουν 

στεφάνια ο υφυπουργός Γιάννης 

Μανιάτης και ο δήμαρχος Ναυ-

πλίου Παναγιώτης Αναγνωστα-

ράς.

Με τον δικό της τρόπο διαμαρ-

τυρήθηκε και η Φιλαρμονική 

του δήμου Ναυπλίου, τα μέλη 

της οποίας παραμένουν απλή-

ρωτα. Η Φιλαρμονική παρότι 

εμφανίστηκε στον χώρο της 

παρέλασης αποχώρησε, πριν 

την έναρξή της. Παίζοντας εμ-

βατήρια η Φιλαρμονική πέρασε 

μπροστά από τους επισήμους 

και αντί να σταθεί απέναντι και 

να συνεχίζει να παίζει μουσική, 

συνέχισε αποχωρώντας.

Μετά το τέλος της σχολικής πα-

ρέλασης μια ομάδα από 100 πε-

ρίπου οργανωμένους διαμαρτυ-

ρόμενους πέρασε μπροστά από 

τον κόσμο, κρατώντας ένα πανό 

που έγραφε «Όχι το Δ΄Ράιχ».

Πολλοί πάντως ήταν αυτοί που 

ενοχλήθηκαν από την έντονη 

και πρωτοφανή για τα τοπικά δε-

δομένα παρουσία της αστυνομί-

ας στην παρέλαση.

Και αυτή τη φορά, όπως και στην 

28η Οκτωβρίου, απουσίασαν τα 

μηχανοκίνητα του στρατού, της 

αστυνομίας, του λιμενικού και 

της πυροσβεστικής, από την πα-

ρέλαση.
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Αποχώρησαν Μανιάτης και Ανδριανός από την παρέλαση

Κόντυναν οι επίσημοι

Η εξέδρα των επισήμων έλειπε

ΦΩΤΟ1: Αστυνομοτρατούμενη η παρέλαση Οι διαδηλωτές με το δικό τους πανό

Αστυνομικοί στην Πλαπούτα από νωρίς το πρωί

Περιπολικό στην Πύλη της Ξηράς
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Μετά την επιτυχημένη διοργά-
νωση του 2011, επισκέφτηκαν 
πριν λίγες ημέρες εκπρόσωποι 
της Οργανωτικής Επιτροπής το 
Δημαρχείο Ναυπλίου καθώς και 
τις Αστυνομικές Αρχές της Αργο-
λίδας, για τις λεπτομέρειες της δι-
οργάνωσης και φέτος του «Διεθνή 
Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας» 
από 16 - 20 Μαΐου.
Πρόκειται για μια σπουδαία διε-
θνή ποδηλατική διοργάνωση με 
μεγάλη προϊστορία, που εκτός 
της αγωνιστικής χρησιμότητας, 
αναδεικνύει την πολιτιστική κλη-
ρονομιά, τις αρχαιότητες της χώ-
ρας μας και προβάλλει διεθνώς τις 
φυσικές ομορφιές της.
Ο αγώνας αυτός, που κατά και-
ρούς έχουν λάβει μέρος μεγάλα 
ονόματα της διεθνούς ποδηλασί-
ας, έχει ενταχθεί στο διεθνές κα-
λεντάρι της Παγκόσμιας Ένωσης 
Ποδηλασίας (ΙΧΙ). Ο αγώνας θα 
έχει διάρκεια πέντε (5) αγωνιστι-
κών ημερών (ΕΤΑΠ) και θα διε-
ξαχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο 
πρόγραμμα:

Η Ελληνική Ποδηλατική Ομο-

σπονδία προγραμματίζει την 1η 
και 2η αγωνιστική ημέρα του Γύ-
ρου στο Δήμο Ναυπλιέων και θα 
μεριμνήσει για:
α) Το σχεδιασμό, την οργάνωση, 
την τεχνική κάλυψη και την τέλε-
ση του αγώνα με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο.
β) Την προβολή του αγώνα από 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
(εφημερίδες - ραδιόφωνο -τηλε-
όραση) πριν και κατά τη διάρκεια 
του, από το οργανωμένο γραφείο 
τύπου και μάρκετινγκ της Ομο-
σπονδίας μας, ενώ θα διανεμηθεί 
ενημερωτικό και διαφημιστικό 
υλικό γ) Την τηλεοπτική κάλυψη 
του Γύρου από το χορηγό επι-
κοινωνίας ΣΚΑΪ, με καθημερινή 
ημίωρη εκπομπή, ζωντανές συν-
δέσεις από τα σημεία εκκίνησης 
και τερματισμού με συνεντεύξεις 
των τοπικών φορέων και πλούσια 
καθημερινή ειδησεογραφική κά-
λυψη από όλους τους υπόλοιπους 
τηλεοπτικούς σταθμούς.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
επιτυχία της μεγάλης αυτής αθλη-

τικής διοργάνωσης, στην οποία 
θα πάρουν μέρος 100 περίπου 
αθλητές, 40 τεχνικοί από πολλές 

χώρες, κριτές, τεχνική υποστήρι-

ξη, είναι, όπως και στο παρελθόν, 

η βοήθεια του Δήμου Ναυπλιέων 

και για το λόγο η Ελληνική Ποδη-

λατική Ομοσπονδία ζητά από τον 

Δήμο να την ενημερώσει το συ-

ντομότερο δυνατό, εάν υπάρχει 

η δυνατότητα να συμβάλλει ως 

συνδιοργανωτής ως εξής:

«Παράθεση γεύματος και δείπνου 
για τις 16/05/2012, 200 περίπου 
ατόμων (αθλητές, τεχνικοί, αγω-
νοδίκες κ.λ.π.).
Μικροφωνική εγκατάσταση, εξέ-
δρα απονομής επάθλων και παρο-
χή ηλεκτρικού ρεύματος στο ση-
μείο τερματισμού του 1ου ΕΤΑΠ 
(16/05), καθώς και της εκκίνησης 
του 2ου ΕΤΑΠ (17/05/2012).
Ενημέρωση των σχολείων και των 
κατοίκων του Δήμου σας για πα-
ρακολούθηση της διοργάνωσης, 
καθώς και για την πιθανή διοργά-
νωση ενός λαϊκού αγώνα ποδηλα-
σίας την Τετάρτη 16/05, μία ώρα 
περίπου πριν τον τερματισμό του 
1ου ΕΤΑΠ
Αποστολή προσκλήσεων εκ μέ-
ρους του Δήμου, για τις αρχές της 

πόλης σας.
Τη διάθεση των παρακάτω χώρων 
για την εγκατάσταση και λειτουρ-
γία του αρχηγείου του Γύρου, την 
Τετάρτη 16/05 από 12.00’- 17.00’ 
για τις ανάγκες του αγώνα :
α) τρία (3) γραφεία για τους κριτές, 
γραμματεία, τεχνικούς, κ.λ.π. του 
Γύρου, β) ένα γραφείο για τις ανά-
γκες του γραφείου τύπου της δι-
οργάνωσης, με τηλεφωνική γραμ-
μή και ίντερνετ, για την αποστολή 
δελτίων τύπου, φωτογραφιών και 
αποτελεσμάτων, καθώς και ένα 
φωτοαντιγραφικό.
Οι παραπάνω χώροι θα μπορού-
σαν να είναι στο Δημαρχείο ή στο 
Πνευματικό Κέντρο, ή σε οποιο-
δήποτε άλλο Δημόσιο κτίριο μας 
υποδείξετε.
6.Τη διάθεση ενός χώρου με του-
αλέτα και προθάλαμο αναμονής, 
για τη διεξαγωγή ουροληψίας, για 
τις ανάγκες του ελέγχου ντόπινγκ, 
την Τετάρτη 16/05 και ώρα 12.00’ 
- 14.30’». 
Ο διεθνής ποδηλατικός Γύρος 
Ελλάδας διοργανώθηκε για πρώ-
τη φορά το 1968, με την ονομα-
σία «Έπαθλο Αρχαιοτήτων», με 
εμπνευστή τον Νίκο Καψοκέφαλο 
και από τότε διοργανώνεται με 
περιόδους διακοπής έως σήμερα.
Με αρωγό  την Πολιτεία, η Ε.Ο.Π. 
προετοιμάζει μια διοργάνωση 
υψηλών απαιτήσεων και επιδιώ-
κει να παρουσιάσει ένα σπουδαίο 
ποδηλατικό γεγονός, αντάξιο της 
αίγλης και του κύρους, των μεγά-
λων ευρωπαϊκών γύρων.
Σύμφωνα με πληροφορίες επήλ-
θε μια πρώτη συμφωνία πάνω σε 
κάποια απ τα αιτήματα μεταξύ 
δήμου Ναυπλιέων και οργανωτι-
κής επιτροπής και οι δύο πλευρές 
αποφάσισαν να ξανασυναντη-
θούν για την οριστικοποίηση των 
συμφωνιών. 
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Ο «Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος της Ελλάδας» με επίκεντρο το Ναύπλιο, αν…

Στο χέρι του Δήμου

Τετάρτη 16/5 1° ΕΤΑΠ: Κόρινθος - Ναύπλιο 124 χλμ.

Πέμπτη 17/5 2° ΕΤΑΠ: Ναύπλιο - Σπάρτη 121 χλμ.

Παρασκευή 18/5 3° ΕΤΑΠ: Σπάρτη - Αρχαία Ολυμπία 160 χλμ.

Σάββατο 19/5 4° ΕΤΑΠ: Αρχαία Ολυμπία - Καλάβρυτα 144 χλμ.

Κυριακή 20/5 5° ΕΤΑΠ: Κόρινθος - Αθήνα 120 χλμ.
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Του Άγγελου 

Τράκα, Λογοθερα-

πευτής, Επιστημο-

νικός Συνεργάτης 

Κέντρου Έρευνας 

και Εφαρμογής 

Σύγχρονων Προ-

γραμμάτων Ειδι-

κών Θεραπειών

Το λεκτικό στάδιο 
επικοινωνίας αρχί-

ζει σε ηλικία 12-18 μηνών, όπου το 
παιδί εισάγει τις πρώτες του λέξεις. 
Οι πρώτες λέξεις συνήθως ονόμα-
τα αντικειμένων ή προσώπων από 
το πολύ κοντινό περιβάλλον του. 
Οι λέξεις αυτές στερούνται πολλές 
φορές τη σωστή προφορά, όμως 
χρησιμοποιούνται πάντα για το 
ίδιο αντικείμενο ή το πρόσωπο. Η 
λέξη είναι συνδεδεμένη με μία έν-
νοια και χρησιμοποιείται σταθερά 
μεταφέροντας έτσι ένα συγκεκρι-
μένο μήνυμα (γενίκευση).
Αρχικά το παιδί θα χρησιμοποιήσει 
μία λέξη για να αναφερθεί σε μία 
ευρύτερη κατηγορία πραγμάτων ή 
προσώπων. Η λέξη «μαμά» για πα-
ράδειγμα χρησιμοποιείται για όλα 
τα γυναικεία πρόσωπα, η λέξη σκύ-
λος αναφέρεται σε όλα τα τετρά-
ποδα ζώα. Εννοιολογικά το παιδί 
χρησιμοποιεί ένα ή δύο χαρακτηρι-
στικά τις λέξεις τα οποία θα αυξη-
θούν ώσπου το παιδί να κατακτή-
σει το εννοιολογικό σύστημα των 
ενηλίκων. 
Η ανάπτυξη της ομιλίας διέπεται 
από μία φωνολογική εξέλιξη κατά 
την οποία τα παιδιά ακολουθούν 
συγκεκριμένες στρατηγικές στην 
εκμάθηση του φωνολογικού συ-
στήματος της μητρικής γλώσσας. 

Κάθε λέξη είναι ένα ενιαίο φω-

νητικό σύνολο και το κάθε παιδί 

αναπτύσσει ένα ατομικό σύστημα 

απλοποίησης υπακούοντας σε μια 

σειρά φωνολογικών διαδικασιών. 

Το σύστημα απλοποίησης των 

φωνολογικών διαδικασιών σχετί-

ζεται είτε με την απλοποίηση των 

φωνημάτων (συστημική απλο-

ποίηση) είτε με την απλοποίηση 

της δομής των συλλαβών (δομική 

απλοποίηση). Έτσι το κάθε παιδί 

όσο καλύτερα αποκωδικοποιήσει 

είτε την συστημική απλοποίηση 

είτε την δομική απλοποίηση τόσο 

καλύτερα θα αναπτυχθεί η ομιλία 

του τόσο σε επίπεδο φωνολογικό 

όσο και σε επίπεδο λειτουργικό 

με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η 

νευροψυχολογική ωριμότητα και 

να βάλει της βάσεις για καλή σταδι-

οδρομία στο σχολείο.

Της Δήμητρας 

Τούντα, Διαιτο-

λόγος, Διατρο-

φολόγος, www.

tountadiet.gr

Ένα από τα πράγμα-
τα που απασχολεί 
ιδιαιτέρως τις γυναί-
κες που μόλις έχουν 
φέρει στον κόσμο το 

παιδί τους είναι η επαναφορά στο αρχικό 
τους βάρος. Είναι πολύ σημαντικό να έχουν 
ρεαλιστικούς στόχους σχετικά με την απώ-
λεια βάρους μετά την εγκυμοσύνη και να 
μην περιμένουν να χάσουν σε λίγες ημέρες 
τα κιλά που πήραν μέσα σε εννέα μήνες.
Οι ανάγκες σε θερμίδες (ενέργεια) μιας γυ-
ναίκας που δεν θηλάζει είναι διαφορετικές 
από αυτές μιας γυναίκας που θηλάζει. Επι-
πλέον, οι ενεργειακές απαιτήσεις της θηλά-
ζουσας μητέρας είναι αυξημένες κατά 200 
έως 500 Kcal (θερμίδες) από τις ενεργειακές 
της ανάγκες πριν από την εγκυμοσύνη.
Βέβαια, οι γυναίκες που ήταν υπέρβαρες ή 
παχύσαρκες πριν από την εγκυμοσύνη δεν 
χρειάζεται να προσλαμβάνουν περισσότε-
ρες θερμίδες μετά τον τοκετό, ενώ σημα-
ντικό ρόλο στον προσδιορισμό των ενερ-
γειακών αναγκών της θηλάζουσας μητέρας 
παίζει και το επίπεδο της φυσικής δραστη-
ριότητάς της (αν λ.χ. κάνει καθιστική ζωή 
χρειάζεται λιγότερες θερμίδες απ’ ό,τι εάν 
γυμνάζεται συστηματικά).
Μια μητέρα που θηλάζει θα πρέπει να ακο-
λουθεί μια σωστή και ισορροπημένη δια-
τροφή, ώστε μέσω του μητρικού γάλακτος 
να παρέχει στο μωρό της όλα τα απαιτούμε-
να θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται για 
την ανάπτυξή του.
Η εφαρμογή αυστηρών και μονοφαγικών 
διαιτών, καθώς και η λήψη σκευασμάτων 
αδυνατίσματος μπορεί να επηρεάσουν την 
παραγωγή του μητρικού γάλακτος.
Επειδή η μειωμένη πρόσληψη ενέργειας 
(θερμίδων) που προτείνουν τα αυστηρά 
προγράμματα απώλειας βάρους μπορεί να 
επηρεάσει ποσοτικά και ποιοτικά το μητρι-
κό γάλα, η ενεργειακή πρόσληψη για τις θη-
λάζουσες μητέρες δεν πρέπει να είναι κάτω 
από 1.800 Kcal την ημέρα. Ένας πτυχιούχος 
διαιτολόγος-διατροφολόγος μπορεί να κα-
ταρτίσει για εσάς ένα σωστό πρόγραμμα 
διατροφής για σταδιακή απώλεια βάρους, 
δίχως να επηρεαστεί η παραγωγή του μη-
τρικού γάλακτος.

Τι να κάνετε

* Εάν δεν θηλάζετε, προσπαθήστε να τρώ-
τε λίγο λιγότερο απ’ ό,τι θα τρώγατε για να 
διατηρήσετε το βάρος σας (να θυμάστε ότι 
η μέση γυναίκα χρειάζεται γύρω στις 1.800 
– 2.200 Kcal την ημέρα για να διατηρήσει το 
βάρος της).
* Εάν θηλάζετε, θα πρέπει να καταναλώνετε 
καθημερινά 200 έως 500 θερμίδες περισ-
σότερες απ’ ό,τι πριν από την εγκυμοσύνη. 
Αυτό, όμως, δεν ισχύει εάν ήσασταν υπέρ-
βαρες ή παχύσαρκες πριν μείνετε έγκυοι.
* Ανεξαρτήτως θηλασμού ή μη, να αποφεύ-
γετε τις πολύ αυστηρές δίαιτες _ φροντίστε 
το πρόγραμμα διατροφής σας να μη σας πα-
ρέχει λιγότερες από 1.200 Kcal. Αυτό το όριο 
στις θερμίδες υπάρχει για να λαμβάνετε όλα 
τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, που 
από τη μία θα σας βοηθήσουν να ενεργο-
ποιήσετε τον μεταβολισμό σας και από την 
άλλη να μπορέσετε να αντεπεξέλθετε στο 
δύσκολο πρόγραμμα που μοιραία θα έχετε 
με το νεογέννητο στο σπίτι.
* Οι θερμίδες πρέπει να λαμβάνονται από 
ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο, το οποίο θα 
αποτελείται από 3 πλήρη γεύματα (πρωινό, 
μεσημεριανό και βραδινό) και τουλάχιστον 
δύο ενδιάμεσα μικρογεύματα.
10 συμβουλές για να χάσετε βάρος
1. Να καταναλώνετε πολύ νερό και υγρά. 
Προσπαθήστε να περιορίσετε την κατανά-
λωση ροφημάτων πλούσιων σε ζάχαρη και 
θερμίδες που δεν σας προσφέρουν θρεπτι-
κά συστατικά
2. Επιλέξτε υγιεινά σνακ για να «δαμάσετε» 
την πείνα σας. Καλές επιλογές αποτελούν οι 
σταφίδες, τα ανάλατα ποπ κορν, τα κράκερ 
σίκαλης και οι ξηροί καρποί
3. Να προτιμάτε τα άπαχα κρέατα, όπως το 
κοτόπουλο, η γαλοπούλα, το ψάρι και το 
άπαχο μοσχάρι
4. Να καταναλώνετε προϊόντα ολικής αλέ-
σεως (ψωμί πολύσπορο, ρύζι αναποφλοί-
ωτο, μακαρόνια ολικής) αντί για επεξεργα-
σμένα προϊόντα 
5. Μην υπερκαταναλώνετε προϊόντα που 
αναφέρονται στις ετικέτες τους ως άπαχα ή 
light
6. Να αυξήσετε τη φυσική σας δραστηριό-
τητα και, αν το επιτρέπει ο ιατρός σας, ξεκι-
νήστε κάποια άσκηση
7. Αντισταθείτε στο έτοιμο και πρόχειρο φα-
γητό (fast food)
8. Να έχετε κατά νου ότι όταν θηλάζετε «καί-
γεται» λίπος από τις αποθήκες της μητέρας
9. Προσπαθήστε να κοιμάστε καλά
10. Καλό θα ήταν να ζητήσετε τη βοήθεια 
ενός πτυχιούχου διαιτολόγου-διατροφολό-
γου

Αδυνάτισμα μετά τον τοκετό Το λεκτικό στάδιο
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Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προτίθεται να συνάξει την μελέτη

Αναζητείται χρηματοδότηση 

για να γίνει ΠΟΠ η αγκινάρα Ιρίων
Αν βρεθεί η χρηματοδότηση για 
την οικονομική ενίσχυση του 
προγράμματος για τη δημιουρ-
γία του απαραίτητου φακέλου, 
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών μπορεί να προχωρήσει 
στην μελέτη προκειμένου να κα-
ταχωρηθεί η αγκινάρα Ιρίων ως 
Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης 
(ΠΟΠ) στο σχετικό κατάλογο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Τα παραπάνω τονίζει ο Καθη-
γητής Γεωργίας του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου κ. Χρήστος Αυ-
γουλάς, ζητώντας παράλληλα 
την επαναβεβαίωση του ενδια-
φέροντος των τοπικών παραγό-
ντων και των αγροτών της περι-
οχής, για το συγκεκριμένο θέμα.

Το θέμα της καταχώρησης της 
αγκινάρας Ιρίων ως Προϊόν 
Ονομασίας Προέλευσης, είχε 
ξεκινήσει το 2009. Τότε με την 
ιδιότητά του ως Γενικός Γραμ-
ματέας Αγροτικής Πολιτικής και 
Διεθνών Σχέσεων του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, ο κος Αυγουλάς, είχε 
ξεκινήσει την διαδικασία που 
ανακόπηκε από τις εκλογές. 
Πρόσφατα με επιστολή του 
προς τον καθηγητή και το Γεω-
πονικό Πανεπιστημίου Αθηνών 

ο βουλευτής Γιάννης Ανδρια-
νός ζητούσε να αναληφθούν 
οι αναγκαίες δράσεις τεχνικής 
υποστήριξης για την τελική επί-
τευξη του συγκεκριμένου στό-
χου, ενώ τόνιζε παράλληλα ότι 
προτίθεται να βοηθήσει στην 
προώθηση της απαιτούμενης 
διαδικασίας.
Στην επιστολή του βουλευτή 
απάντησε ο Καθηγητής: «Με 
αφορμή την επιστολή σας της 
28ης Φεβρουαρίου 2012, αισθά-
νομαι την ανάγκη να επαναλά-
βω ότι η ανάδειξη της αγκινάρας 
των Ιρίων ως προϊόντος Προ-
στατευόμενης Ονομασίας Προ-
έλευσης (ΠΟΠ) θα πολλαπλασι-
άσει την εμπορική της δυναμική 
και θα ενισχύσει σημαντικά το 
εισόδημα των παραγωγών με 
την προστιθέμενη αξία που θα 
αποκτήσει. 
Ενισχύοντας την προσπάθειά 
σας, θα ήθελα να σας τονίσω 
ότι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, το Εργαστήριο Κη-
πευτικών Καλλιεργειών και εγώ 
προσωπικά θα βοηθήσουμε στη 
σύνταξη της μελέτης και στην 
προώθησή της στο Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων και στη συνέχεια στις 
αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρω-

παϊκής Ένωσης, με τελικό ζητού-
μενο την έγκριση της και την κα-
ταχώριση της αγκινάρας Ιρίων 
στον Ευρωπαϊκό κατάλογο των 
προϊόντων Π.Ο.Π.
Από την πλευρά σας, θα πρέπει 
να καταβληθεί προσπάθεια για 
την επαναβεβαίωση του ενδι-
αφέροντος των τοπικών παρα-
γόντων και των αγροτών της 
περιοχής, ενώ θα απαιτηθεί και 
η οικονομική ενίσχυση του προ-
γράμματος για τη δημιουργία 
του απαραίτητου φακέλου».
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Οι ξενοδόχοι του Τολού στρέφουν 

το ενδιαφέρον τους στο εξωτερικό

Στην Μόσχα 

προς αναζήτηση 

τουριστών
Στους Ρώσους τουρίστες εναπο-
θέτουν τις ελπίδες τους οι ξενο-
δόχοι του Τολού, βλέποντας ότι 
ο εσωτερικός τουρισμός μειώνε-
ται όλο και περισσότερο.
Για τον λόγο αυτό εξαμελής απο-
στολή εκπροσώπων του  Συλλό-
γου Επαγγελματιών Τολού συμ-
μετείχε στην έκθεση τουρισμού 
ΜΙΤΤ της Μόσχας, μέσα από το 
περίπτερο της περιφέρειας.
Σύμφωνα μάλιστα με ανακοί-
νωσή τους οι ξενοδόχοι έμειναν 
ικανοποιημένοι, αφού υπήρξαν 
επαφές με πολλούς τουριστι-
κούς πράκτορες, tour operators, 
κοινό από τη Ρωσία αλλά και άλ-

λες Ευρωπαϊκές χώρες.
Δόθηκαν πληροφορίες για τις 
τουριστικές δυνατότητες που 
παρέχει το Τολό αλλά και η ευ-
ρύτερη περιοχή  της Αργολίδας 
και της Πελοποννήσου στους 
μελλοντικούς επισκέπτες. 
Η προσέλευση του κοινού ήταν 
μεγάλη  και το ενδιαφέρον των 
Ρώσων για την Ελλάδαα αυξη-
μένο. 

   Άλλωστε σύμφωνα με πληρο-
φορίες του Ε.Ο.Τ αναμένεται αύ-
ξηση των τουριστικών αφίξεων 
από τη Ρωσία πάνω από 25%.
Η συγκεκριμένη έκθεση στην 

οποία συμμετείχαν 185 προο-

ρισμοί είναι η μεγαλύτερη του 

είδους της στη Ρωσία και πλέον 

αποτελεί  μία από τις  βασικές 

προτεραιότητες του Σ.Ε.Τ για 

προβολή του Τολού στο εξωτε-

ρικό. H MITT είναι η 3η έκθεση 

στο εξωτερικό που συμμετέχει 

ο Σ.Ε.Τ από την αρχή του έτους.

Αναγκαία η προστασία και 

ανάδειξη των μνημείων

Οι Ρώσοι τουρίστες ενδιαφέρονται για τα μοναστήρια

Θρησκευτικός προορισμός 

η ΠελοπόννησοςΤην ανάγκη προστασίας και ανάδειξης 
ιστορικών φρουρίων και οχυρωματικών 
έργων στην Αργολίδα επισημαίνει με ερώ-
τησή του προς τον υπουργό Πολιτισμού 
και Τουρισμού Π. Γερουλάνο, ο βουλευτής 
της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Ανδριανός.
Όπως τονίζει «Η ευρύτερη περιοχή της Αρ-
γολίδας αποτελεί κοιτίδα της ανθρώπινης 
παρουσίας στον ελλαδικό χώρο με συνεχή 
και αέναη κατοίκηση, η οποία μας προσέ-
φερε μερικά από τα σημαντικότερα αρχι-
τεκτονικά τεκμήρια από την προϊστορική 
έως και την νεώτερη περίοδο. Ανάμεσα σ’ 
αυτά, περιλαμβάνονται μερικά εξαιρετικά 
δείγματα οχυρωματικής αρχιτεκτονικής, 
διαχρονικοί μάρτυρες της ιστορικής, κοι-
νωνικής και πολιτικής σημασίας της περι-
οχής.
Η προστασία, αποκατάσταση και ανάδει-
ξη αυτών των μνημείων ώστε να γίνουν 
επισκέψιμα, αποτελεί βασική υποχρέωση 
της σύγχρονης Ελλάδας και ανάγκη της το-
πικής κοινωνίας προκειμένου, ειδικά στην 
σημερινή συγκυρία, να επιδιωχθεί η έντα-
ξή τους σε ένα ευρύτερο και ελκυστικό 
πρόγραμμα προσφερόμενων τουριστικών 
υπηρεσιών.
Κατόπιν αυτών ερωτάται ο υπουργός: 
1.Ποια είναι η κατάσταση των τειχών στα 
Φρούρια Παλαμηδίου στο Ναύπλιο και 
Λάρισας στο Άργος, τι μέτρα συντήρησης 
και αποκατάστασης τους έχουν ληφθεί, κα-
θώς και εάν προτίθεται να προχωρήσει σε 
εκτεταμένα προγράμματα αποκατάστασης 
μέσω ΕΣΠΑ. 

2.Ποια είναι η κατάσταση του φρουρίου 

«Μπούρτζι», και ποιες οι ενέργειες σχετικά 

με την συντήρηση και αποκατάσταση των 

τειχών και του εσωτερικού του.

3.Τι μέτρα προστασίας, στερέωσης και 

αποκατάστασης προτίθεται να αναλάβει 

σχετικά με τα τείχη και τα σωζόμενα κτη-

ριακά κατάλοιπα του Φρουρίου της Νέας 

Επιδαύρου, κηρυγμένου ως μνημείου ήδη 

από το 1951. Σημειώνεται ότι ο παλαιός οι-

κισμός της Νέας Επιδαύρου, τόπος της Α΄ 

Εθνοσυνέλευσης της ελεύθερης Ελλάδας, 

διατρέχει κίνδυνο από την αποσάρθρωση 

των τειχών και την πιθανή κατάρρευσή 

τους. Επιπλέον, προτίθεται η Υπηρεσία να 

προβεί στον καθαρισμό και την απομά-

κρυνση της βλάστησης από το εσωτερικό 

του φρουρίου, την διαμόρφωση διαδρο-

μών, την τοποθέτηση σήμανσης καθώς 

επίσης και στην εκπόνηση μελέτης περιμε-

τρικού φωτισμού του και εφαρμογής της, 

προκειμένου το φρούριο να αποτελέσει 

επισκέψιμο μνημείο;   

4.Ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

και τι προτίθεται να πράξει σχετικά με την 

αποκατάσταση και συντήρηση του ιστορι-

κού πύργου-ορμητηρίου του αγωνιστή της 

Επανάστασης του ‘21 Στάϊκου Σταϊκόπου-

λου, στο χωριό Άγιος Αδριανός, ο οποίος 

απετέλεσε το κέντρο δράσης κατά την δι-

άρκεια της απελευθέρωσης της πόλης του 

Ναυπλίου το 1822».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Πελοπόν-
νησο ως θρησκευτικό προορισμό έδει-
ξαν οι Ρώσοι τουριστικοί πράκτορες 
στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού της 
Μόσχας «ΜΙΤΤ», που συμμετείχε η Πε-
ριφέρεια μαζί με τον ΕΟΤ. Δόθηκε έμ-
φαση στην ανάπτυξη του θρησκευτι-
κού τουρισμού αφού είναι ένας τομέας 
ιδιαίτερα ελκυστικός για τους Ρώσους, 
λόγω της κοινής θρησκευτικής αντίλη-
ψης.
Επιπλέον τονίστηκε ότι οι άνθρωποι 
στην Πελοπόννησο έχουν κουλτούρα 
φιλοξενίας καθώς ασχολούνται με τον 
τουρισμό πολλά χρόνια. 
Στην έκθεση παραβρέθηκε ο περιφε-
ρειάρχης Π. Τατούλης και ο αντιπερι-
φερειάρχης κος Παπαφωτίου οι οποίοι 
αναφέρθηκαν στις προοπτικές ανάπτυ-
ξης του τουριστικού προϊόντος στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου ενημερώ-
νοντας Ρώσους πολίτες και επιχειρημα-
τίες του κλάδου του τουρισμού.
Μάλιστα δόθηκαν και συνεντεύξεις 
όπου επισημάνθηκε το υψηλό επίπε-
δο των υπηρεσιών τουρισμού στην 
Πελοπόννησο. Ο κος Τατούλης μεταξύ 
άλλων επέμενε να χαρακτηρίζει την πε-
ριοχή ως ήρεμο και ευλογημένο τόπο 
με πληθώρα περιοχών φυσικού κά-
λους και ιστορικού ενδιαφέροντος: «Η 
Πελοπόννησος διαθέτει ιστορία 8000 
χρόνων με αδιάλειπτη κατοίκηση. Στην 

Πελοπόννησο εξάλλου βρίσκονται 
σπουδαίες ιστορικά περιοχές, όπως η 
Σπάρτη, η Επίδαυρος, η Κόρινθος, η 
Σικυώνα, το Άργος και ο Μυστράς, η 
Μαντινεία, το Ναυαρίνο».
Η Πελοπόννησος χαρακτηρίστηκε ως 
ένα μεγάλο νησί της Ελλάδας, ενώ έγι-
ναν αναφορές έγιναν και στους στό-
χους που υπάρχουν όπως η ανάπτυξη 
υποδομών (αναβάθμιση επιχειρησια-
κής λειτουργίας αεροδρομίου  Καλα-
μάτας, low cost αεροδρόμιο στην Τρί-
πολη).
Τέλος, τονίστηκε ότι το περιβάλλον εί-
ναι εξαιρετικά ασφαλές και φιλικό για 
τους πολίτες, τους επισκέπτες και τους 
επενδυτές.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ

Δαναού 3, Άργος 212 00

Τηλ. 27513-60700 Fax: 27510-

23506

e-mail : dimos@argos.gr

Άργος: 27/3/2012

Αρ.πρωτ.: 10629

Έργο: “Συντήρηση αγροτικής 

οδοποιίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών 
προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτι-
κό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα των 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), 
για την ανάδειξη μειοδότη για 
την κατασκευή του έργου «Συ-
ντήρηση αγροτικής οδοποιίας», 
συνολικού προϋπολογισμού 
300.000,00 € συμπεριλαμβανο-
μένου του Φ.Π.Α.
2.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 
σύμφωνα με το Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ), τα εκτελεστικά του δια-
τάγματα, όπως αυτά θα ισχύουν 
κατά την ημερομηνία αποστο-
λής της Περίληψης Διακήρυξης 
για δημοσίευση στον Ελληνικό 
Τύπο και με τους όρους του τεύ-
χους της αναλυτικής διακήρυ-
ξης. Κριτήριο για την ανάθεση 
της σύμβασης είναι η χαμηλότε-
ρη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζε-
ται στο Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
3.Ο συνολικός προϋπολογισμός 
του έργου αναλύεται σε :
-Δαπάνη Εργασιών: 133.310,82 €
-Γενικά έξοδα και Όφελος εργο-
λάβου (ΓΕ + ΟΕ): 23.995,95 €
-Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% 
επί της δαπάνης εργασιών 
και του κονδυλίου ΓΕ + ΟΕ): 
23.596,02 €
-Αναθεώρηση: 15.000,00 €
-Απολογιστικά (δαπάνη ασφάλ-
του):  48.000,00 €
-Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 
56.097,64 €
4.Το έργο συντίθεται από τις 
ακόλουθες κατηγορίες εργασι-
ών : 
-Οδοποιίας με προϋπολογισμό 
228.902,79 € (χωρίς αναθεώρη-
ση, ΦΠΑ),
5.Τόπος εκτέλεσης του έργου 
είναι: αγροτικό οδικό δίκτυο Δή-
μου Άργους-Μυκηνών

6.Οι προσφορές θα υποβληθούν 
από τους ενδιαφερόμενους 
όπως ο νόμος ορίζει,  στα γρα-
φεία του Δήμου Άργους-Μυκη-
νών, οδός Δαναού 3 στο Άργος, 
την 24η Απριλίου 2012 ημέρα 
Τρίτη. Ώρα λήξης παραλαβής 
των προσφορών ορίζεται η 
10:00 πμ.
7.Αν για οποιονδήποτε λόγο 
δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομη-
νία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν 
κατατεθεί καμιά προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία 
που θα καθορίσει με πράξη της 
η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία 
θα γνωστοποιηθεί με Φαξ (τηλε-
ομοιοτυπία) πέντε (5) τουλάχι-
στον εργάσιμες ημέρες πριν τη 
νέα ημερομηνία, σε όσους έλα-
βαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια 
διαδικασία μπορεί να επαναλη-
φθεί και δεύτερη φορά με τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
8.Δεν προβλέπεται η υποβολή 
εναλλακτικών οικονομικών προ-
σφορών.
9.Ο χρόνος ισχύος της οικονομι-
κής προσφοράς ορίζεται σε 180 
ημέρες από την ημερομηνία κα-
τάθεσης της.
10.Δικαίωμα συμμετοχής στη 
δημοπρασία έχουν :
-Μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις:
-Εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσε-
ων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 ή στην 1η τάξη 
ή στην 2η τάξη για έργα κατηγο-
ρίας Οδοποιίας
-Προερχόμενες από κράτη - 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που 
έχουν υπογράψει την συμφω-
νία για τις Δημόσιες Συμβάσεις 
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα 
οποία τηρούνται επίσημοι κα-
τάλογοι αναγνωρισμένων εργο-
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ-
μένες στους καταλόγους αυτούς 
και σε τάξη και κατηγορία αντί-
στοιχη με τις καλούμενες του Ελ-
ληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
-Προερχόμενες από ως ανω-
τέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν 

τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παρα-
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό μετα-
ξύ τους, υπό τους όρους του άρ-
θρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι 
κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτι-
κό σχήμα με ποσοστό όχι μικρό-
τερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 
Κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων για την κάλυψη 
των διαφόρων κατηγοριών των 
εργασιών του έργου υπό τους 
όρους της παρ. 3 του άρθρου 
16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το 
ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό 
σχήμα προκύπτει από τον προ-
ϋπολογισμό της κατηγορίας για 
την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να ανα-
γράφεται. Κατηγορία εργασιών 
με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου 
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
εφόσον δεν καλείται στη δημο-
πρασία, αθροίζεται στον προ-
ϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση 
συμμετέχει είτε μεμονωμένα 
είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτι-
κού σχήματος. Γίνονται επίσης 
δεκτές και μεμονωμένες εργο-
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινο-
πραξίες εργοληπτικών επιχειρή-
σεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 
του άρθρου 16 του ν. 3669/08 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύου-
σες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατα-
σκευή Δημοσίων Έργων.
11.Η εγγύηση συμμετοχής στο 
διαγωνισμό ορίζεται σε 4.578,06 
€ ήτοι ποσοστό 2% επί του προ-
ϋπολογισμού μελέτης και θα 
απευθύνεται στο Δήμο Άργους-
Μυκηνών με προθεσμία ισχύος 
τουλάχιστον 210 ημερολογια-
κών ημερών από την ημέρα του 

διαγωνισμού.
12.Το έργο χρηματοδοτείται 
από πόρους ΣΑΤΑ.
13.Η προθεσμία εκτέλεσης του 
έργου είναι διακόσιες εβδομή-
ντα (270) ημερολογιακές ημέ-
ρες.
14.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να παραλάβουν τα τεύχη συ-
μπλήρωσης προσφοράς καθώς 
και τα τεύχη δημοπράτησης από 
τα γραφεία του Δήμου Άργους-
Μυκηνών τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες μέχρι και την 19η Απρι-
λίου 2012 ημέρα Πέμπτη.

Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκη-

νών

Δημήτριος Καμπόσος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρ. 14 
του Ν. 998/79, εκδόθηκε η υπ΄ 
αριθμ. 1281/21-Μαρ-12 πράξη 
χαρακτηρισμού έκτασης του Δ/
ντή Δασών Αργολίδας, μετά από 
αίτηση που υποβλήθηκε από 
τον κ. Κυριαζή Δημήτριο του Β., 
με την οποία χαρακτηρίστηκε 
έκταση εμβαδού 4.370,02 τ.μ. 
κείμενη στη θέση «Αγ. Ελευθέρι-
ος», περιφέρειας δημοτικής Κοι-
νότητας Ναυπλίου, του δήμου 
Ναυπλιέων, ως μη υπαγόμενη 
οπωσδήποτε στις διατάξεις της 
δασικής νομοθεσίας (γεωργικώς 
καλλιεργούμενη έκταση), κατά 
την έννοια του αρθρ. 3 παρ. 6 
περίπτωση α του ν. 998/79.
Η ως άνω πράξη χαρακτηρι-
σμού θα είναι αναρτημένη επί 
ένα μήνα στον πίνακα ανακοι-
νώσεων του Δήμου Ναυπλιέων 
και όποιος έχει έννομο συμφέ-
ρον μπορεί να υποβάλλει αντιρ-
ρήσεις εντός δυο (2) μηνών από 
την κοινοποίηση ή την τελευ-
ταία δημοσίευση ενώπιον της 
Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επί-
λυσης Δασικών Αμφισβητήσεων 
Νομού Αργολίδας (άρθρο 10 Ν. 
998/79).
Επίσης η παραπάνω πράξη 
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και 
έλαβε ΑΔΑ: Β44ΜΟΡ1Φ-9ΕΟ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛ-

ΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕ-

ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 

19,  Τρίπολη

Τ.Κ. : 221 00

Τηλ.: 2710226703, 241940 – 

41,

Fax: 2710222127

Ε- Μail : tee_trip@tee.gr

Τρίπολη  23/03/2012

Αριθμ. Πρωτ. 671

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝ-

ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ

ΣΕ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟ-

ΠΕΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗ-

ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥ-

ΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)

Στο πλαίσιο της συγκρότησης 
των :
1) Συμβουλίων Πολεοδομικών  
Θεμάτων και αμφισβητήσεων 
(ΣΥΠΟΘΑ) χωρικής αρμοδιότη-
τας Περιφερειακών Ενοτήτων 
Πελοποννήσου της  Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου 
- Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, 
2) Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής 
(ΣΑ) χωρικής αρμοδιότητας Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων Πελο-
ποννήσου της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυ-
τικής Ελλάδας & Ιονίου, 
3) Επιτροπών Επικίνδυνων Ετοι-
μόρροπων Κατασκευών χωρι-
κής αρμοδιότητας Περιφερεια-
κών Ενοτήτων Πελοποννήσου 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλά-
δας & Ιονίου, 
τα οποία αφορούν τις Περι-
φερειακές Ενότητες, όπου θα  
πραγματοποιούνται και οι συνε-
δριάσεις τους: 1. ΠΕ Αργολίδας, 
2. ΠΕ Αρκαδίας, 3. ΠΕ Κορινθίας, 
4. ΠΕ Λακωνίας, 5. ΠΕ Μεσσηνί-
ας,  
Καλούνται τα μέλη του ΤΕΕ Πελ/
σου που ενδιαφέρονται να επι-
λεγούν ως τακτικά ή αναπλη-
ρωματικά Μέλη των παραπάνω 
Συμβουλίων και Επιτροπών 
και πληρούν τις προϋποθέσεις 
(σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 4030/2011), να υποβάλουν 
το ενδιαφέρον τους με την απο-

στολή σχετικής φόρμας και των 
αποδεικτικών εγγράφων στο 
tee_trip@tee.gr, έως την Παρα-
σκευή 06 Απριλίου 2012. 
Η σχετική φόρμα για την υποβο-
λή ενδιαφέροντος είναι διαθέσι-
μη από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ 
Πελ/σου http://www.teetrip.tee.
gr/  
Για περισσότερες πληροφορί-
ες στα τηλ. του ΤΕΕ Πελ/σου 
2710226703, 2710241940

Η  Πρόεδρος ΤΕΕ Πελ/σου

Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη

Πολ.Μηχ.Ε.Μ.Π.- M.Sc.

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
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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 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 φορτηγό Mercedes 

813, με υδραυλική πόρτα. Τηλ. 

27510 67198, 2751069204, 

6946810252

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

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

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



Αίτηση απαλλαγής 
από το στρατό
Ε, ρε τι τραβάει ο κόσμος με τις συγγένειες. 
Άντε τώρα να σου λύσει το πρόβλημα η τρόι-
κα ή το διευθυντήριο της ΕΕ. Με τέτοια διλήμ-
ματα βλέπω η Στρατιωτική θητεία να παρα-
τείνεται διαρκώς αφού όλο και λιγότεροι θα 
πηγαίνουν να φορέσουν το χακί. Βέβαια αν 
συνεχιστεί ή επιδεινωθεί κι 
άλλο η οικονομική κρίση, 
ο στρατός θα αποτελεί μια 
φτηνή λύση στέγασης και 
σίτισης.
Η ακόλουθη επιστολή είναι 
πραγ ματική και δημοσιεύ-
τηκε στην Θεσσαλική Ηχώ 
στις 16-01-08:

«Κύριε Υπουργέ Άμυνας 
επιτρέψτε μου να σας εκθέ-
σω το πρόβλημα μου και να 
σας ζητήσω να ταχτοποιή-
σετε  το θέμα μου. Περιμέ-
νω να μου έρθει το χαρτί 
για να παρουσιαστώ στο 
στρατό. 
Είμαι 24 χρονών και έχω παντρευ τεί μια χήρα 
44 χρονών, η οποία έχει μια κόρη 25 χρονών, 
την οποία παντρεύτηκε ο πατέρας μου. Επο-
μένως ο πατέρας μου, αφού παντρ εύτηκε 
την κόρη μου, είναι γαμπρός μου. Επιπλέον 
η κόρη μου, αφού είναι σύζυγος του πατέρα 
μου, έγινε και μητριά μου. 
Η γυναίκα μου κι εγώ αποκτήσαμε τον πε-
ρασμένο Ιανουάριο ένα γιο. Κατά συνέπεια 

εκείνος είναι αδερφός της συζύγου του πατέ-

ρα μου και κουνιάδος του πατέρα μου. Είναι 

όμως και θείος μου, αφού είναι αδερφός της 

μητριάς μου.

Άρα ο γιος μου είναι θείος μου. Η σύζυγος του 

πατέρα μου απέχτησε τα Χριστούγεννα ένα 

γιο, ο οποίος είναι ταυτό-

χρονα αδερφός μου, αφού 

είναι γιος του πατέρα μου, 

και εγγονός μου, αφού εί-

ναι γιος της κόρης της γυ-

ναίκας μου. Τότε εγώ είμαι 

αδερφός του εγγονού μου 

και επειδή ο σύζυγος της 

μητέρας κάποιου είναι 

πατέρας του, αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα εγώ να είμαι 

πατέρας της κόρης της γυ-

ναίκας μου και αδε ρφός του γιου της.

Επομένως είμαι ο παππούς μου. Δεδομέ-

νου αυτού, σας παρακαλώ να με απαλλάξε-

τε, αφού ο νόμος απαγορεύει πατέρας γιος 

και εγγονός να υπηρετούν ταυτόχρονα στον 

στρατό».

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Τι μανία κι αυτή να θέλουν όλοι να 

σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό 

Η γειτόνισσα
Η γειτόνισσα ένα τρελό 
γκομενάκι με απείρου κάλους 
αμάξωμα και εργένισσα.  
Το σπίτι της φαίνεται από το 
σαλόνι ενός φουκαρά που 
την τελευταία γυναίκα που 
είδε γυμνή ήταν η μαμά του 
όταν τον γέννησε.  
Γυρνάει ένα βράδυ όπως 
τα άλλα από την δουλειά 
της και αντι να πάει σπίτι 
της περνάει απέναντι και να 
έρχεται κατευθείαν προς την 
πόρτα του. Του χτύπησε το 
κουδούνι, τον κοιτάει στα 
μάτια και λέει:  

- Μόλις γύρισα και έχω τρελή 

διάθεση να περάσω καλά. 

Έχω μια έντονη  

επιθυμία να διασκεδάσω, να 

πιω, να μεθύσω και να κάνω 

έρωτα όλο το  

βράδυ! Έχεις δουλειά απόψε;  

Χωρίς δεύτερη σκέψη της 

απαντά:  

- Όχι! Είμαι ελεύθερος απόψε 

και δεν έχω κάνει καθόλου 

σχέδια.  

Και τότε του απαντάει χωρίς 

δισταγμό....  

- Τέλεια! Τότε, μήπως θα 

μπορούσες να μου φυλάξεις 

το σκύλο μου γι απόψε;


