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Σελ.5

Τα σενάρια για την Κυριακή στην Αργολίδα

Ποιος παίρνει την 3η έδρα;

Η αγωνία κορυφώνεται στα επιτελεία 

των υποψήφιων βουλευτών στην Αρ-

γολίδα, όσο συνειδητοποιούν ότι πλη-

θαίνουν τα σενάρια να εκλεγεί τρίτος 

βουλευτής εκτός Ν. Δ. και φυσικά εκτός 

ΠΑΣΟΚ. Η πιθανότητα μάλιστα αυτή έχει 

παράλληλα σημάνει συναγερμό και στα 

μικρότερα κόμματα, όπου για πρώτη 

φορά παρατηρείται ανταγωνισμός μεταξύ 

των υποψηφίων.

Σελ. 4

Έβαλε πλώρη για τη βουλή

Πρώτοι στην Ευρώπη
Στην Ελλάδα θα γίνει ο 

πρώτος αγώνας για τον 

τελικό του Challenge Cup, 

κατόπιν ολοκλήρωσης της 

κλήρωσης που έγινε σή-

μερα στην Κολωνία της 

Γερμανίας και ο επαναλη-

πτικός στην Ελβετία. Οι 

ημερομηνίες διαξαγωγής 

είναι οι 19-20 Μαϊου για 

τον πρώτο αγώνα (Ελλάδα) 

και 26-27 Μαΐου για τον 

δεύτερο (Ελβετία). Οι ακρι-

βείς ημερομηνίες θα ανα-

κοινωθούν πιθανότατα την 

επόμενη εβδομάδα, όπως 

και το γήπεδο που θα πραγματοποιηθεί ο εντός αγώνας, 

αφού σενάρια όπως Λουτράκι, Αθήνα και Πάτρα είναι εξί-

σου πιθανά. 

Σελ 3

Μετά από 18 χρόνια 

στην τοπική αυτο-

διοίκηση, είναι έτοι-

μος για το μεγάλο 

άλμα ο Παναγιώτης 

Αναγνωσταράς.  

Ιδιαίτερα την 

τελευταία δεκαετία 

εκλεγόμενος συνε-

χώς ως δήμαρχος 

Ναυπλιέων αποκό-

μισε μεγάλη εμπει-

ρία γύρω από τα 

θέματα των δήμων, 

του Νομού αλλά και 

της Περιφέρειας. 

Σελ. 24 

29 επιλογές στην κάλπη
Τα κόμματα που διεκδικούν την ψήφο μας την Κυριακή 

είναι τελικά 29. Οι επιλογές, κυρίως των αναποφάσιστων 

της τελευταίας στιγμής είναι πολλαπλές.

Σελ. 4

Έκλεψαν τους ογκόλιθους από το Πλατύ Πηγάδι στο Κρανίδι
Τέσσερις ογκόλιθους 

έκλεψαν άγνωστοι 

από το ιστορικό Πλατύ 

Πηγάδι στο Κρανίδι. 

Πρόκειται για τους τέσ-

σερις πλευρικούς ογκό-

λιθους του στομίου του 

πηγαδιού, πράγμα που 

ξάφνισε τους ντόπιους 

αλλά και την δημοτική 

αρχή.

Σελ. 9 
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Ένα περιστέρι μπήκε από το παράθυρο μέσα στην 

αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την ώρα που 

η αποστολή του Διομήδη έφτανε στο Δημαρχείο 

του Άργους και έκατσε στο επάνω στο “κάστρο” 

συμβολίζοντας ίσως καλλίτερες ημέρες.
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«Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας», με την 

φράση αυτή ο Δήμαρχος Άργους Δη-

μήτρης Καμπόσος υποδέχτηκε τους 

παίχτες και το προπονητικό τιμ του Διο-

μήδη το βράδυ της μεγάλης πρόκρισης 

στον Τελικό, ενώ η πόλη εσείετο από 

βαρελότα και βεγγαλικά. Όλοι ζούσαν 

το όνειρο της πρόκρισης. «Όταν πριν 

μερικά χρόνια ξεκινούσαμε τη δημι-

ουργία του Διομήδη, δεν περιμέναμε 

πως θα διεκδικούσαμε το πρωτάθλημα 

Ελλάδας και πως θα παίζαμε στον Τελι-

κό Ευρώπης», είπε με βουρκωμένα απ 

την συγκίνηση τα μάτια ο αντιπεριφε-

ρειάρχης Τάσος Χειβιδόπουλος, ένας εκ 

των ιστορικών συντελεστών στην δημι-

ουργία του Διομήδη.

«Μέχρι προχτές, ελάχιστοι από μας 

είχαν ασχοληθεί με το χάντμπολ, ο Δι-

ομήδης μας έκανε όλους να το αγαπή-

σουμε» συνέχισε ο δήμαρχος Άργους 

μέσα σε χειροκροτήματα των παιχτών 

και της διοίκησης του Διομήδη για την 

στήριξη του Δήμου προς τον Σύλλογο.

Η 29η Απριλίου 2012 θα γραφτεί στην 

ιστορία του Ελληνικού χάντμπολ και 

του Ελληνικού αθλητισμού με χρώμα 

πράσινο, με μελάνι αργείτικο και με επι-

κεφαλίδα μια μόνο λέξη: ΔΙΟΜΗΔΗΣ. 

“Διομήδης Αρένα” θα λέγεται το νέο 

κλειστό γυμναστήριο του Άργους, 

όπως υποσχέθηκε εν μέσω πανηγυρι-

σμών, ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών 

Δημήτρης Καμπόσος.

 «Η ομάδα μας» γράφει η ιστοσελίδα 

του Διομήδη, «κατάφερε το όνειρο, την 

συμμετοχή της στον τελικό του Ευρω-

παϊκού Challenge Cup, είναι ο δεύτερος 

σύλλογος στην Ελλάδα που το κατα-

φέρνει (μετά τον Φίλιππο Βέροιας) και 

έχει όλα τα φόντα, την μαγκιά και τον 

τσαμπουκά να είναι και η πρώτη ομάδα 

που θα φέρει στη χώρα μας ευρωπαϊκό 

κύπελλο.

Σε μια βραδιά μαγείας, με καθοριστικό 

και πανάξιο νικητή, εκτός από τα παιδιά 

μας και τους προπονητές μας, τον ΚΟΣ-

ΜΟ που κατέκλυσε το Κλειστό Λουτρα-

κίου και το έκανε να φαντάζει τόσο λίγο 

και μικρό για το μεγαλείο της ομάδας 

μας, ο Διομήδης πήρε το εισιτήριο για 

τον τελικό, αποκλείοντας την πολύ 

καλή Μακάμπι, με το ισόπαλο 21-21, το 

οποίο ήταν αρκετό μετά την τεράστια 

νίκη μας στο Τελ Αβίβ με 26-29». 

Με μεγάλο απόντα τον Νίκο Σαμαρά, 

οι παίκτες μας ξεκίνησαν σαφώς μου-

διασμένοι και αγχωμένοι το παιχνίδι, 

γεγονός που έδωσε στην Μακάμπι 

την ευκαιρία να προηγηθεί στο σκορ 

και να κρατά σχεδόν σε όλο το πρώτο 

ημίχρονο μια διαφορά 3-4 τερμάτων. 

Λάντσμαν και Χαλίφι σκόραραν για την 

ομάδα τους, με τον Διομήδη να μην 

απαντά, αλλά και με έναν τερματοφύ-

λακα της Μακάμπι σε πολύ καλή κατά-

σταση και με απανωτές επεμβάσεις. Ο 

Νούνγκοβιτς έκανε ότι μπορούσε αλλά 

οι σωτήριες αποκρούσεις που έκανε 

δεν μπορούσαν να βάλουν τον Διομή-

δη στο παιχνίδι. Μάλιστα, οι Ισραηλινοί 

κατάφεραν να έχουν διαφορά πρόκρι-

σης (+4) στο τέλος του ημιχρόνου όταν 

ο Νίμροντ Κοέν ευστόχησε σε σουτ 

τρία δευτερόλεπτα πριν την λήξη του.

Το ίδιο σκηνικό και στην αρχή του δεύ-

τερου μέρους. Η Μακάμπι μπήκε πάλι 

δυνατά, αύξησε την διαφορά ακόμα και 

στο +5 δύο φορές (8-13 και 10-15) αλλά 

ο Διομήδης δεν είχε πει την τελευταία 

του λέξη. Ο Τάσκοβιτς πήρε μπροστά, ο 

Πριόβολος ευστοχούσε στα κρίσιμα πέ-

ναλτι, ο Μάλλιος ήταν εκεί στα κρίσιμα 

σημεία και ο Μεγαλοοικονόμου ήταν 

όπως λέει και το όνομα του (Μεγάλος).

Ο Χριστόφορος Νούνγκοβιτς πραγμα-

τικά κατέβασε ρολά και με εξαιρετικές 

αποκρούσεις δεν άφησε τους Ισραη-

λινούς να ξεφύγουν. Πραγματοποίησε 

εξαιρετική εμφάνιση (σχεδόν 50%). 

Το τελικό 21-21, βρήκε τους 1500 φί-

λαθλους να πανηγυρίζουν έξαλλα και 

τους παίκτες και τους προπονητές μας 

να κλαίνε σαν μικρά παιδιά για την ιστο-

ρική πρόκριση.

Τα δεκάλεπτα: 1-5, 6-8, 8-12 (ημ.), 

10-15, 17-18, 21-21

Διομήδης (Δ. Δημητρούλιας): Τσού-

λος, Ζαραβίνας 1, Μεγαλοοικονόμου 2, 

Κρεμαστιώτης, Πασσιάς, Πριόβολος 2, 

Μάλλιος 6, Νούνγκοβιτς, Μαραγκός 3, 

Κοντούλης, Σπέντζος, Ελευθερίου, Ου-

ρόσεβιτς 3, Τάσκοβιτς 4

Μακάμπι (Α. Ρες): Σάιντνερ, Μπλέτσερ 

2, Ν. Κοέν, Μπόσκοβιτς 5, Λάντσμαν 2, 

Λιάντ 1, Λίπετζ, Α. Κοέν, Στρίντομ, Ο. 

Γκαμπάι, Χαλίφι 3, Αρόνοβιτς, Ρ. Γκα-

μπάι, Μίτροβιτς 3, Ντάβντα 5, Τζόρτζε-

βιτς

Διαιτητές: Μαγιέφσκι-Τσερετσένκοφ 

(Λευκορωσία) Δίλεπτα: 4-5 Πέναλτι: 

3/6-2/2

Στον 27ο όροφο του πύργου KoelnSky, 

την Τετάρτη στις 12.15 το μεσημέρι (Ελ-

ληνική ώρα), έγινε η κλήρωση για το αν 

τελικά ο πρώτος αγώνας του τελικού θα 

γίνει σε ελληνικό ή ελβετικό έδαφος..

Σύμφωνα με έγγραφο της Ευρωπαϊκής 

Ομοσπονδίας, οι αγώνες για τον τελικό 

λαμβάνουν χώρα το Σάββατο 19 ή την 

Κυριακή 20 Μαϊου, ο πρώτος αγώνας 

και, ή το Σάββατο 26 ή την Κυριακή 27 

Μαίου ο δεύτερος αγώνας.

Δημήτρης Δημητρούλιας (προπονη-

τής Διομήδη):

«Συγχαρητήρια αρχικά στον προπο-

νητή της Μακάμπι για την ομάδα που 

έχει φτιάξει. Όταν είχα στο μυαλό μου 

το ματς, δεν είχα βρει ούτε ένα σενά-

ριο που να έλεγε πως θα ήταν εύκολο 

να προκριθούμε στον τελικό. Ήμασταν 

δύο ομάδες αουτσάιντερ για την διορ-

γάνωση. Δεν είχαμε συνηθίσει να παί-

ζουμε κόντρα σε μία ομάδα που έχει 

διάρκεια σε όλο το ματς. Θα ήθελα να 

πω όμως πως το μπάτζετ μας ήταν πολύ 

κατώτερο από της Μακάμπι ούτε απο-

τελείται η ομάδα από 14 επαγγελματίες 

παίκτες. Η απουσία του Σαμαρά ήταν 

μεγάλο πλήγμα για εμάς και έπρεπε να 

προσαρμοστούμε. Κατά τον δικό μου 

τρόπο σκέψης ήταν αυτό το σημαντι-

κότερο και ευχαριστώ τα παιδιά που το 

κατάφεραν. Ο κόσμος ήταν συγκλονι-

στικός. Τώρα θα παίξουμε έναν ευρω-

παϊκό τελικό και χαιρόμαστε για αυτό 

γιατί στην αρχή κανείς δεν περίμενε 

πως θα φτάσουμε εκεί. Ελπίζω να στεί-

λαμε πολλά μηνύματα γιατί μία ομάδα 

με το χαμηλότερο μπάτζετ φτάνει στον 

τελικό και πιστεύω πως ο αθλητισμός 

πρέπει να πειραχτεί λιγότερο από την 

Πολιτεία. Η δουλειά μου είναι να είμαι 

σίγουρος για όλους τους παίκτες μου. 

Αν προκύψει και μία κατάκτηση γιατί 

όχι. Θα είναι κάτι το εκπληκτικό. Αλλά 

δεν προλαβαίνουμε να πανηγυρίσουμε 

γιατί έχουμε ακόμα ματς για το πρω-

τάθλημα οπότε τα κεφάλια κάτω. Αυτό 

που έγινε πραγματικά το απολαύσαμε».

Γιώργος Ζαραβίνας (αρχηγός Διομή-

δη): 

«Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. 

Στο πρώτο ματς είχαμε νικήσει με τρία 

γκολ αλλά δεν επαναπαυτήκαμε σε 

αυτό. Ίσως αυτή η διαφροά μας άγχω-

σε γιατί γνωρίζαμε πως η Μακάμπι στα 

δεύτερα ματς και ειδικά εκτός έδρας 

έπαιζε πολύ καλύτερα. Δεν ξέρω για 

την ποιότητα των δύο ομάδων αλλά 

είμαι σίγουρος πως οι δύο ομάδες απο-

δείχθηκαν μαχητές. Ίσως και οι δύο 

αποκλείσαμε στην πορεία της διοργά-

νωσης καλύτερες ομάδες λόγω του τα-

περαμέντου. Στην διάρκεια του ματς το 

ζητούμενο ήταν να βρούμε υπομονή ει-

δικά στην επίθεση. Το καταφέραμε στο 

δεύτερο μέρος, δώσαμε ότι μπορούσα-

με στην άμυνα και ήρθε αυτό το αποτέ-

λεσμα. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον 

κόσμο. Πραγματικά κάποια στιγμή στο 

δεύτερο μέρος ήταν εκείνος που μας 

έσπρωξε στην πρόκριση στον τελικό».

Άβιγκντορ Ρες (προπονητής Μακά-

μπι):

«Θέλω να συγχαρώ τον Διομήδη για 

την πρόκριση του στον τελικό. Για εμάς 

ήταν η πρώτη μας εμπειρία σε ευρω-

παϊκό κύπελλο. Αν μας έλεγε κάποιος 

στη αρχή της σεζόν πως θα φτάναμε 

στον ημιτελικό δεν θα τον πιστεύαμε. 

Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου 

που έδειξαν μαχητικότητα από το πρώ-

το κιόλας γύρο μέχρι και το τελευταίο 

ματς με αντίπαλο τον Διομήδη. Ξέραμε 

πως θα ήταν δύσκολο να περάσουμε 

αφού είχαμε χάσει στο πρώτο ματς. Η 

έδρα ήταν πραγματικά καυτή. Οι παί-

κτες όμως ήρθαν και πάλεψαν μέχρι 

το τελευταίο λεπτό. Η άμυνα μας ήταν 

η καλή άμυνα αλλά και ο Διομήδης είχε 

δυνατή άμυνα και για αυτό πήρε την 

πρόκριση. Ήταν μια καλή εμπειρία για 

εμάς».

Ρενάν Λάντσμαν (αρχηγός Μακάμπι):

«Έγινε ένα πολύ καλό ματς, δυνατό 

αλλά δίκαιο. Δεν είχαμε πάρει καλό 

αποτέλεσμα στο πρώτο ματς και τα 

πράγματα ήταν πιο εύκολα για τον Δι-

ομήδη. Είμαι πολύ περήφανος για την 

ομάδα μου και τους συμπαίκτες μου 

γιατί ήρθαμε εδώ να το παλέψουμε 

παρότι ήταν η πρώτη φορά που είχαμε 

φτάσει στον ημιτελικό ευρωπαϊκή διορ-

γάνωσης. Είμαστε όλοι ευχαριστημένοι 

κι ελπίζω αυτό που πετύχαμε εμείς να 

φτάσουμε στον ημιτελικό να βελτιώσει 

το χάντμπολ στην χώρα μου».

Για την Παλαιστίνη

Μπορεί να καταλογίζουν διάφορα 

στους νέους για αδιαφορία στην πο-

λιτική κλπ, όμως στο παιχνίδι με τους 

Ισραηλινούς πήραν όλοι την απάντη-

σή τους. Νεαρός προσκείμενος στον 

αντιεξουσιαστικό χώρο κυμάτισε μέσα 

στο στάδιο σημαία της Παλαιστίνης 

παγώνοντας τους Ισραηλινούς και θυ-

μίζοντάς τους τα εγκλήματα που έχουν 

διαπράξει κατά των Παλαιστινίων. 

Μετά την παγωμάρα, οι παίχτες της 

Μακάμπι έκαναν άσχημες χειρονομίες 

προς τους φιλάθλους του Διομήδη ενώ 

δόθηκε αμέσως εντολή απ την αστυ-

νομία να απομακρυνθεί η σημαία. Γιατι 

άραγε; Ποιόν προσέβαλε η σημαία ενός 

αναγνωρισμένου κράτους ή μήπως η 

Μοσάντ κατέυθυνε την Ελληνική Αστυ-

νομία; Παρά τις προσπάθειες της αστυ-

νομίας η «Παλαιστίνα», χανόταν ως δια 

μαγείας απ το Στάδιο και εμφανιζόταν 

και πάλι (τρείς φορές).

3
Πρέσβης της Αργολίδας και της Ελλάδας στην Ευρώπη ο Διομήδης

Και στον  τελικό θα γίνει της…
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Τα σενάρια για την Κυριακή στην Αργολίδα

Η τρίτη έδρα σε ποιόν ανήκει;
Η αγωνία κορυφώνεται στα επιτε-

λεία των υποψήφιων βουλευτών 

στην Αργολίδα, όσο συνειδητο-

ποιούν ότι πληθαίνουν τα σενάρια 

να εκλεγεί τρίτος βουλευτής εκτός 

Νέας Δημοκρατίας και φυσικά εκτός 

ΠΑΣΟΚ.

Η πιθανότητα μάλιστα αυτή έχει 

παράλληλα σημάνει συναγερμό και 

στα μικρότερα κόμματα, όπου για 

πρώτη φορά παρατηρείται αντα-

γωνισμός μεταξύ των υποψηφίων, 

αφού όποιος έλθει πρώτος, δεν απο-

κλείεται να βρεθεί στο Κοινοβούλιο.

Οι εκπλήξεις που κρύβει ο νέος εκλο-

γικός νόμος μπορεί να είναι τέτοιες 

που να σημειωθούν μεγάλες ανα-

τροπές και να μείνουν εκτός κοινο-

βουλίου αρκετά από τα λεγόμενα 

«δυνατά χαρτιά».

Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν 

αφήσει στο συρτάρι των αναλυτών 

οι τελευταίες δημοσκοπήσεις οι 

οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί πριν 

την απαγόρευση και σύμφωνα με 

σχετικό δημοσίευμα του «Τύπου 

της Κυριακής» στις τριεδρικές περι-

φέρειες, όπως η Αργολίδα, στάνταρ 

θεωρείται η μία έδρα για τη Νέα Δη-

μοκρατία, δεδομένου ότι το εκλογι-

κό μέτρο είναι 33%. 

Φυσικά, αν η Ν.Δ. φέρει ιδιαίτερα 

υψηλό ποσοστό στην Αργολίδα 

(40%) τότε μπορεί αν εκλέξει δύο 

βουλευτές.

Οι εκτιμήσεις όσων έχουν μελετήσει 

τον εκλογικό νόμο πάντως, ποικί-

λουν. Σύμφωνα με μία άλλη άποψη, 

εκτός από τις 50 έδρες που λαμβάνει 

ως «μπόνους» το  πρώτο κόμμα στο 

σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων, 

οι υπόλοιπες 250 έδρες κατανέμο-

νται με απλή αναλογική, δηλαδή 

σύμφωνα με το ποσοστό που έλαβε 

το κάθε κόμμα. Ακριβώς γι΄ αυτό το 

λόγο, εκτιμάται ότι στις πολύ μικρές 

εκλογικές περιφέρειες (μονοεδρι-

κές, δυεδρικές) βγάζει δεδομένα 

βουλευτή  το πρώτο κόμμα. Δεν εί-

ναι όμως απόλυτο, διότι μπορεί σε 

ένα μονοεδρικό  νομό,  με μία μόνο 

ψήφο διαφορά στο τοπικό αποτέλε-

σμα, να πάρει την έδρα το δεύτερο 

πανελλαδικά, ή άλλο κόμμα.

29 επιλογές στην κάλπη
Τα κόμματα που διεκδικούν την 

ψήφο μας την Κυριακή είναι τελικά 

29. Τα παρακάτω πολιτικά κόμματα 

και οι συνδυασμοί των υποψηφί-

ων βουλευτών και των υποψηφίων 

βουλευτών Επικρατείας έχουν κατα-

τεθεί στον Άρειο Πάγο:

1)  Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνη-

μα ΠΑ.ΣΟ.Κ. (Ε. Βενιζέλος),

2) Νέα Δημοκρατία (Αντ. Σαμαράς),

3)  Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλά-

δας (Α. Παπαρήγα),

4) ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτω-

πο (Α. Τσίπρας),

5)  Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός 

(ΛΑ.Ο.Σ.) (Γ. Καρατζαφέρης),

6)  Δημοκρατική Συμμαχία  (Ντόρα 

Μπακογιάννη),

7) Κοινωνική Συμφωνία (Λουκά Κα-

τσέλη),

8)  Ανεξάρτητοι Έλληνες  (Πάνος 

Καμμένος),

9)  Δημοκρατική  Αριστερά  (Φωτ. 

Κουβέλης),

10)  Δράση - Φιλελεύθερη Συμμα-

χία  (συνασπισμός συνεργαζομένων 

κομμάτων) - (Σ. Μάνος και Γ. Βαλλια-

νάτος),

11) Οικολόγοι Πράσινοι

12)  Ένωση  Κεντρώων  (Βασ. Λεβέ-

ντης),

13) Κόμμα Φιλελευθέρων (Κ. Καλλι-

γιάννης),

14)  Λαϊκός  Σύνδεσμος  -  Χρυ-

σή Αυγή (Ν. Μιχαλολιάκος),

15)  Δημοσθένης Βεργής - Έλληνες 

Οικολόγοι (Δ. Βεργής),

16)  ΟΧΙ  (συνασπισμός των συνερ-

γαζόμενων κομμάτων Δημοκρατική 

Αναγέννηση και Ενιαίο Παλλαϊκό 

Μέτωπο) (Σ. Παπαθεμελής),

17) Κίνημα Δεν Πληρώνω (Βασ. Πα-

παδόπουλος),

18)  Κ.Ε.Α.Ν.- Κίνημα Εθνικής Αντί-

στασης (Ιπποκράτης Σαββούρας),

19)  Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 

(Μαρξιστικό-Λενινιστικό) - Μ.Λ. 

ΚΚΕ-Εκλογική Συνεργασία  (συνετι-

σμός συνεργαζόμενων κομμάτων),

20) Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συ-

νεργασία για την Ανατροπή (ΑΝΤ.

ΑΡ.ΣΥ.Α.) - Μέτωπο της Αντικαπιτα-

λιστικής Επαναστατικής Κουμμουνι-

στικής Αριστερός και της Ριζοσπα-

στικής Οικολογίας

21)  Οργάνωση Κομμουνιστών Διε-

θνιστών Ελλάδος- Ο.Κ.Δ.Ε.

22)  Εργατικό Επαναστατικό Κόμ-

μα  (ΕΕΚ Τροτσκιστές) (Σαμπετάι 

Μάτσας),

23) ΟΑΚΚΕ - Οργάνωση για την Ανα-

συγκρότηση του ΚΚΕ

24) Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας (Ν. 

Αλικάκος),

25)  Κοινωνία Πολιτική Παράταξη 

συνεχιστών Καποδίστρια (Μιχ. Ηλιά-

δης),

26) Κόμμα Πειρατών Ελλάδας (Ι. Πα-

ναγόπουλος),

27) Δημιουργία Ξανά (Γλαύκος Τζή-

μερος),

28)  Παναθηναϊκό Κίνημα - ΠΑΝ.

ΚΙ. (Γεώργ. Μπέτσικας),

29)  Αξιοπρέπεια (συνδυασμός ανε-

ξάρτητων υποψηφίων)  - (Παν. Θεο-

δωρόπουλος).
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βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας, 

Γιάννης Ανδριανός εξελέγη για πρώτη φορά 

στις προηγούμενες εκλογές, τον Οκτώβριο 

του 2009. Οι συμπατριώτες του, του εναπέθεσαν 

πάνω του τις ελπίδες για να τεθούν οι βάσεις για την 

ανάπτυξη της Αργολίδας, φέρνοντάς τον πρώτο εκ 

των τότε υποψηφίων της Ν.Δ. (με πάνω από 11.000 

σταυρούς). Έκτοτε, ο ίδιος με 300 περίπου παρεμβά-

σεις του στη Βουλή, στα πλαίσια του κοινοβουλευτι-

κού ελέγχου, αφ’ ενός έκανε γνωστά στην κυβέρνη-

ση και τους αρμόδιους υπουργούς τα προβλήματα 

των Αργολιδέων, αφ’ ετέρου ασκούσε έντονες 

πιέσεις για την επίλυσή τους.

Οι παρεμβάσεις του κύριου Ανδριανού τα τελευταία 

δυόμισι χρόνια συνδέονται άμεσα τόσο με παραγω-

γικούς τομείς για το νομό, όπως η γεωργία – κτηνο-

τροφία και ο τουρισμός, όσο και με άλλους, εξίσου 

σημαντικούς για την ανάπτυξη και την ορθή λει-

τουργία μιας κοινωνίας, όπως εκείνος των δημοσίων 

έργων και ο αντίστοιχος της ασφάλειας.

Κατ’ αρχάς, όσον αφορά το γεωργικό τομέα καθοριστι-

κή ήταν η συμβολή του κύριου Ανδριανού στο έργο του 

Αναβάλου. Ήταν εκείνος που επί πρωθυπουργίας Κώστα 

Καραμανλή και σε συνεργασία με την τότε Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση, είχε κι-

νήσει τις διαδικασίες 

για ένα έργο, που θα 

συνέβαλε στην άρ-

δευση και την υφαλ-

μύρωση ολόκληρου 

του νομού. Και παρά 

το γεγονός ότι απ’ τον 

Οκτώβριο του 2009 η 

κυβέρνηση Παπανδρέ-

ου πάγωσε το έργο, 

εκείνος δεν έπαψε 

στιγμή να αγωνίζεται 

απ’ τα έδρανα της Βου-

λής για την ολοκλήρω-

ση των μελετών.

Εκτός απ’ τον Ανάβαλο, 

καίριες ήταν οι παρεμ-

βάσεις του βουλευτή 

για την απόσυρση της 

απαράδεκτης κοινής 

υπουργικής απόφα-

σης, σχετικής με τις 

γεωτρήσεις, η οποία 

θα επιβάρυνε κάθε πα-

ραγωγό μ’ ένα υψηλό 

ποσό ετησίως. Επιπλέ-

ον, μέχρι σήμερα συνε-

χίζει να μάχεται για τη 

γρηγορότερη καταβο-

λή των αποζημιώσεων 

και των επιδοτήσεων 

σε αγρότες και κτηνο-

τρόφους, θέτοντας τον 

εαυτό του αντιμέτωπο 

με την κρατική αδράνεια και γραφειοκρατία. Τέλος, ο 

βουλευτής δεν έχει πάψει να προτείνει συνεχώς τρόπους 

για την ανάδειξη των αργολικών προϊόντων, σε μια προ-

σπάθεια αναζήτησης νέων αγορών, όπως για παράδειγ-

μα η ένταξη της αγκινάρας των Ιρίων στον κατάλογο των 

προϊόντων ονομασίας προέλευσης της Ε.Ε.

Απ’ την άλλη, σημαντική προσπάθεια κατέβαλε ο κύριος 

Ανδριανός και για την τουριστική 

ανάδειξη του νομού μας. Η ένταξη 

της πόλης του Άργους στις τουρι-

στικές διαδρομές με την ενοποίηση 

των αρχαιολογικών του χώρων και 

η συντήρηση μνημείων του  νο-

μού όπως το Μπούρτζι, το Κάστρο 

του Άργους και οι ακροπόλεις των 

Μυκηνών και της Τίρυνθας βρίσκο-

νταν πάντα στην πρώτη θέση της 

ατζέντας του. Επίσης, με παρεμβά-

σεις του έθετε προ των ευθυνών 

τους τόσο την κυβέρνηση, όσο και 

τις τοπικές αρχές για την πλήρη 

εγκατάλειψη του ‘Ξενία’ και της ‘Πα-

λιάς Πισίνας’ στο Ναύπλιο, όπως και 

για το γεγονός ότι η παραλία της Καραθώνας παραμένει 

εδώ και χρόνια αναξιοποίητη.

Ωστόσο, για την αύξηση της τουριστικής κίνησης στην 

Αργολίδα, αναγκαία είναι η βελτίωση του οδικού της δι-

κτύου. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση ο κύριος Ανδριανός έχει 

παρέμβει δεκάδες φορές στα πλαίσια του κοινοβουλευτι-

κού ελέγχου για την ολοκλήρωση των έργων στην εθνι-

κή οδό Ναυπλίου-Λυγουριού, την κατασκευή της πύλης 

εισόδου στην Αργολίδα (τμήμα Δερβενάκια-Μυκήνες), 

τη βελτίωση του τμήματος Ισθμού-Επιδαύρου. Επιπλέον, 

για την αύξηση των τουριστικών αφίξεων στον τόπο μας, 

έχει ζητήσει την βελτίωση των υποδομών στο λιμάνι του 

Ναυπλίου για τον ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων (πα-

ράλληλα με την απομάκρυνση του κατασχεμένου πλοί-

ου ΤΟΜΚΟ), όπως και τη μετατροπή του αεροδρομίου 

της Τρίπολης σε πολιτικό, ώστε να εξυπηρετεί πτήσεις 

charter χαμηλού κόστους.

Τέλος, καίριες είναι οι παρεμβάσεις του βουλευτή και στο 

ζήτημα της αντιμετώπισης της αύξησης των κρουσμά-

των της εγκληματικότητας στην περιοχή μας. Έχοντας ως 

γνώμονα την ασφάλεια του πολίτη έχει προτείνει μια σει-

ρά από ενέργειες, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπίσουν 

την κρίσιμη αυτή κατάσταση. Η σύσταση ομάδας ΔΙΑΣ 

στο Άργος, η ενίσχυση της Αστυνομικής Διεύθυνσης της 

Αργολίδας με το αναγκαίο προσωπικό και τα υλικοτεχνι-

κά μέσα, όπως και η αποσυμφόρηση των φυλακών Ναυ-

πλίου και Τίρυνθας είναι μονάχα ορισμένες απ’ αυτές. Πά-

ντως, και στο καίριο ζήτημα της λαθρομετανάστευσης, ο 

βουλευτής πρωτοστάτησε στην αποτροπή της πρόθεσης 

του κύριου Χρυσοχοϊδη για τη δημιουργία ενός εκ των 

περιβόητων κέντρων προσωρινής κράτησης στο Κου-

τσοπόδι, αντιπροτείνοντας ρεαλιστικές πολιτικές πρά-

ξεις, όπως την ολοκλήρωση των έργων για την καλύτερη 

φύλαξη των συνόρων, καθώς και την άμεση απέλαση 

όλων όσων συλλαμβάνονται. 

Βάσει των προαναφερθέντων, ο Γιάννης Ανδριανός ζη-

τεί την ανανέωση της εμπιστοσύνης των συμπατριωτών  

προς το πρόσωπό του, ώστε να συνεχίσει να αγωνίζεται 

για το συμφέρον του τόπου μας.

Προεκλογική 

ομιλία Ανδριανού 

στο Ναύπλιο

Σήμερα Πέμπτη στις 

20.30μμ, ο βουλευτής 

Αργολίδας της Νέας 

Δημοκρατίας, Γιάννης 

Ανδριανός θα πραγματο-

ποιήσει την προεκλογική 

του ομιλία στο Ναύπλιο, 

στην Αίθουσα Εργατικού 

Κέντρου.

Γιάννης Ανδριανός: 

Δυόμισι χρόνια 

δίπλα στους 

Αργολιδείς
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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

Η πιο κρίσιμη ψή-

φος, και η ψήφος 

των αναποφάσιστων
Η ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ της μετα-

πολιτευτικής περιόδου, με το εκλο-

γικό σώμα να βρίσκεται σε σύγχυ-

ση, με τους πάντες να επιθυμούν 

την έξοδο από την κρίση, αλλά και 

με μεγάλο το ποσοστό αυτών που 

λίγα 24ωρα πριν ανοίξουν οι κάλπες 

δεν ξέρουν ποιος θα είναι αυτός και 

η πολιτική του, που θα μας βγάλει 

από την κρίση.

ΑΠΟΤΕΛΕΙ κοινή συνεί-

δηση σε πολλούς ότι 

έτσι κι αλλιώς η τρόικα 

θα κυβερνάει και την 

Δευτέρα, αν δεν υπάρ-

ξουν σημαντικές ανατροπές. Αποτε-

λέλεσμα είναι κάποιοι να  ετοιμάζο-

νται να παραδοθούν αμαχητί στην 

…μοίρα.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ, ΔΙΑΧΥΤΗ είναι και μία 

σιωπηρή, αλλά πολύ σαφής και δυ-

νατή αντίδραση. Το θέμα είναι πώς 

θα  εκδηλωθεί και στην κάλπη.

ΑΝΘΡΩΠΟΙ που δεν ψήφιζαν συνει-

δητά ποτέ, αποφάσισαν να πάρουν 

την τύχη στα χέρια τους και ίσως να 

διαψεύσουν τους δημοσκόπους. Το 

ποσοστό των αναποφάσιστων φαί-

νεται να είναι μεγαλύτερο από κάθε 

άλλη φορά, αλλά με ένα στοιχείο 

που είναι ξεχωριστό: Φαίνεται δη-

λαδή ότι οι περισσότεροι αναποφά-

σιστοι μπορεί να μην έχουν κατα-

λήξει σχετικά με το ποιό κόμμα θα 

ψηφίσουν, αλλά ξέρουν πολύ καλά 

ποιά κόμματα δεν θα ψηφίσουν!

 ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ και το τελικό 

αποτέλεσμα το βράδυ της Κυρια-

κής.
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Ζωντανεύει τις πέτρες

Μετά από χρόνια ξενιτιάς στον 

Πειραιά, όπως συνηθίζει να λέει 

η ίδια, η κα Νενεκούμη επέστρε-

ψε και πάλι στην πατρώα γη της 

Ν. Κίου. Για να γεμίζει τον χρόνο 

της ανακάλυψε πως με την τέχνη 

μπορεί να δίνει νέα υπόσταση στις 

πέτρες και στα βότσαλα. Άρχισε 

λοιπόν να κολλά χαρτοπετσέτες 

επάνω τους μετατρέποντας τα 

άμορφα λιθάρια σε έργα τέχνης. 

Η ίδια φυσικά δεν εμπορεύεται τα 

έργα της και τα χαρίζει σε όσους 

διαπιστώσει πως πραγματικά τα 

αγαπάνε.

ΑΝ.
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Άντε να γίνουν κι οι εκλογές κι η 

τύχη να τα φέρει

Να κάνουμε πρωθυπουργό και 

τον Καρατζαφέρη!

Να καθαρίσει δια παντός η ήρα 

απ΄ το στάρι

Και την σαπίλα την παλιά, ο διά-

ολος να την πάρει!

Να μπούνε και στη φυλακή με-

γαλοαπατεώνες

Που πίναν το αίμα του Λαού συ-

νέχεια αιώνες!

Όπως η άμμος στο γυαλό είναι 

όλη σε κόκκους

Έτσι να κάνει σύντομα, και 

όλους τους Πασόκους!

Τους Οικολόγους Πράσινους 

και όλα τα αλάνια

να τους φυτέψει γρήγορα για 

σκιάχτρα στα μποστάνια.

Όλα τα μικροκόμματα, κι όλα τα 

κομματίδια

να τους τα κόψει σύριζα, τα 

άχρηστα «βαρίδια»!

Τους δε «σεμνούς» και «ταπει-

νούς» να χώσει στα …συρτάρια 

του

Και οι «κουμπάροι» της Νουδού, 

να φάνε τα …σαμάρια τους.

Και όσο για το χρέος μας, της 

Μέρκελ να μηνύσει:

Στα χρέη τους του Ναζισμού, 

όλα να συμψηφίσει!

Νάχουμε πια μόνο «λαβείν» να 

πάψει πια το «δούναι»

Κι όλοι οι Φραγκο-Γερμανοί, να 

παν να γα…θούνε!

Η Σφήκα

Βράχος
Με κάθε μέσο προσπαθούν οι 

υποψήφιοι να προσεγγίσουν 

τους ψηφοφόρους τους. Κάποια 

στιγμή Χτες γύρο στις 11 χτυπά 

το κινητό αντιδημάρχου Ναυ-

πλίου Παναγιώτη Βαβμακά. Μια 

γυναικεία φωνή του λέει : “γειά 

σας μου είπε ο ...τάδε ...υποψή-

φιος βουλευτής της ΝΔ να σας 

καλέσω”, “εμένα σας είπε; παί-

σατε σε βράχο δεσποινίς μου 

εγώ στηρίζω Αναγνωσταρά” της 

απαντά και την αφήνει σύξυλη 

με το ακουστικό στο χέρι. Φαί-

νεται πως κάποιοι πήραν τους 

καταλόγους μελών της ΝΔ και 

άρχισαν να τηλεφωνούν άκριτα 

χωρίς να γνωρίζουν ποιος βρί-

σκεται στην άλλη πλευρά του 

σύρματος.

ΟΦ. 

Συνδικαλισμός
Απ ότι δείχνουν τα πράγματα ξε-

μπερδεύτηκε ο συνδικαλισμός 

με τα κόμματα. Δεν εξηγείται 

αλλιώς ο πρόεδρος εργατικού 

κέντρου να παίρνει τους συν-

δικαλιστές της ΝΔ και να τους 

οδηγεί εκτός κόμματος γιατί δεν 

του έκατσε η ευκαιρία να γίνει 

δήμαρχος. Θα ήταν κατανοητή 

αυτή η κίνηση αν γινόταν όταν 

υπογράφτηκε το τελευταίο μνη-

μόνιο και για θέματα που αφο-

ρούσαν τους εργαζόμενους. 

Μήπως θα πρέπει να διαβάσουν 

Πουλαντζα οι συνδικαλιστές για 

τις διαφορές κόμματος και συν-

δικάτου ή θα παραμένουν στην 

άγνοιά τους για να βολεύονται;

ΟΦ

Παραμένουν τα μπάζα

Πριν μήνες γράψαμε πως τα 

πολυάνδρεια στο Άργος έχει 

μετατραπεί σε οικόπεδο “δεχό-

μεθα Μπάζα” χωρίς να ιδρώνει 

το αφτί της αρχαιολογίας και 

του δήμου να το περιφράξουν 

και να το καθαρίσουν. Κατά τα 

άλλα προστατεύουμε την πολι-

τιστική μας κληρονομιά. Επειδή 

δεν μπορεί ο Δήμος να επέμβει 

από μόνος του για να καθαρι-

στεί ο τόπος, ίσως θα πρέπει 

να τοποθετήσει μια περίφραξη 

ώστε να μην πεταχτούν κι άλλα 

μπάζα μέσα, μέχρι να αξιωθεί η 

Δ ΕΠΚΑ να κινήσει διαδικασίες 

καθαρισμού.

ΟΦ

Τι θα κάνει ο νέος δήμαρχος;

Αυτό το χάλι στον παλιό Ναυτικό Όμιλο και στις Μπανιέρες προσβάλει 

την πόλη, σχολιάζουν οι περισσότεροι απ΄ όσους περνούν εκεί.

Ο χώρος είναι εδώ και μήνες εγκαταλειμμένος, επανειλημμένως έχει 

γράψει ο τύπος για το θέμα, αλλά δεν αλλάζει τίποτα.

Μήπως το ζήτημα αυτό πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα του 

νέου δημάρχου, μιας και μπαίνουμε στην θερινή περίοδο;

Υ.Ζ.

Μας ψεκάζουν;

Διαρκώς όλο και περισσότεροι 

κάτοικοι αλλά και τοπικά ΜΜΕ 

αναφέρονται σε φαινόμενα 

“ψεκασμού” που παρατηρούν 

στην Αργολίδα. Πέρα βέβαια 

από την γενική μόδα “πως ψε-

κάζουν τους Έλληνες  γιατί είναι 

έξυπνοι και τους θέλουν χαζούς 

τα διάφορα κέντρα που κυβερ-

νάνε τον κόσμο,” μήπως θα μπο-

ρούσε κανείς επίσημα να μας 

πει πως εξηγούνται όλα αυτά τα 

φαινόμενα και αν πραγματικά 

γίνονται και εδώ ψεκασμοί για 

να βρέξει; Βροχή βέβαια κι όχι 

μυαλά.

ΟΦ.



Μας δουλεύουν 

οι ...μεγάλοι
ΨΙΛΟ ΓΑΖΙ μας πάνε τελικά τα δυο μεγάλα κόμ-

ματα. Η υποκρισία έχει φτάσει στο κατακόρυφο 

αφού και οι δύο είναι οι κύριοι συνυπεύθυνοι για 

όσα συνέβησαν στην χώρα μας απ την μεταπο-

λίτευση και μετά. Ο Σαμαράς με την αυτοδύναμη 

κυβέρνηση και ο Βενιζέλος με την συγκυβέρνη-

ση απ την άλλη. Όχι η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, αλλά οι 

δύο αρχηγοί, οι δύο Φύρερ όπως θα έλεγε στα 

γερμανικά και ο μέντοράς τους η Μέρκελ.

ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ του διπολισμού υπάρχουν μόνο 

στα χαρτιά κι αυτό φαίνεται απ το κατά πόσο τα 

ακολουθεί η βάση. Η βάση που 

σκεπτόταν δημοκρατικά και στο 

τέλος εφάρμοζε ότι αποφάσιζε ο 

εκάστοτε φύρερ της. Η Δημοκρα-

τία είχε μπει εσωκομματικά προ 

καιρού στο απόσπασμα, καιρός 

ήταν να πυροβοληθεί κατάκαρδα 

και η αστική δημοκρατία.

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ φορά κυβέρνηση και μάλιστα δοτή, 

οδηγεί την χώρα σε εκλογές χωρίς να υπάρξει 

υπηρεσιακή κυβέρνηση! Οι ίδιοι υπουργοί, 

ο ίδιος πρωθυπουργός και έχουν το θράσος 

να επικαλούνται έστω και το προπέτασμα της 

αστικής δημοκρατίας! Η δημοκρατία εάλω, αν 

φυσικά υπήρξε ποτέ.

ΚΙ ΟΜΩΣ, όλοι κάνουν σα να μην τρέχει τίποτα, 

λες και τα πάντα δουλεύουν ρολόι, μόνο που 

έσπασαν τους δείκτες στην προσπάθειά τους να 

το γυρίσουν χρόνια πίσω. Τότε που η χούντα είχε 

ονοματεπώνυμο και ΣΙΑ προέλευσης. Κι όμως 

αυτοί μιλούν για το αύριο. Ξέρουν πως έχουν 

χάσει το παρών, αυτές τις εκλογές, και μιλούν 

για τις επόμενες. Αφού σαμποτάρουν την όποια 

δυνατότητα συνεργασίας τους δοθεί θα επιδι-

ώξουν τον Σεπτέμβρη να προκηρυχτούν και 

νέες εκλογές επιδιώκοντας ο καθένας απ αυτούς 

αυτοδυναμία, λες και αυτή είναι η συνταγή που 

θα μας βγάλει από την κρίση. 

ΨΑΧΝΟΥΝ για ηλίθιους που θα τους εμπιστευ-

τούν για να κάνουν τα ίδια που θα έκαναν αν 

δεν εμφανιζόταν η συστημική κρίση σε παγκό-

σμιο επίπεδο, δηλαδή τίποτα ή μάλλον φόρους 

και πάλι φόρους σε αυτούς που δεν έχουν να 

ανταποκριθούν πλέον. Ετσι ξκαι για τον νομό, θα 

υπάρξουν σωτήρες, αν όμως τους ρωτήσεις το 

αυτονόητο, πες μου με μια πρόταση πως αντιμε-

τωπίζεται η σημερινή κρίση θα σου απαντήσουν 

όλοι περισπούδαστα “Με Ανάπτυξη”, μόνο που 

για να υπάρξει η συγκεκριμένη ανάπτυξη θα 

πρέπει να υπάρξει και δυνατότητα συσσώρευ-

σης πλούτου και εδώ είναι που φτάσαμε στο 

τέλος.

Vita Civilis

του Άκη 
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Κοινή συγκέντρωση 

υποψηφίων ΠΑΣΟΚ
Κοινή προεκλογική συγκέντρωση 

στο Εργατικό Κέντρο Άργους θα 

πραγματοποιήσουν οι υποψήφιοι 

βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Η πολιτική 

εκδήλωση θα γίνει αύριο Παρα-

σκευή στις 7:30μμ.

Όπως σημειώνει η νομαρχιακή 

επιτροπή «η ώρα για το μεγά-

λο Ναι ή για το μεγάλο Όχι. Ένας 

ετερόκλητος συνδυασμός συμφε-

ρόντων σας καλούν να ψηφίσετε 

την ακυβερνησία και να οδηγή-

σετε την οικονομία σε ένα μεγάλο 

άλμα στο κενό. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. παρα-

μένει η δύναμη ευθύνης, η δύνα-

μη που απέτρεψε την άμεση και 

ολοσχερή χρεοκοπία».

Καταγγελία ΣΥΡΙΖΑ
Ο  ΣΥΡΙΖΑ Αργολίδας  αποδοκιμά-

ζει ως φασιστική την επίθεση στο 

εκλογικό περίπτερο στο Ναύπλιο 

λίγες ώρες μετά το στήσιμο του 

το βράδυ της προηγούμενης Πέ-

μπτης από αγνώστους.

Όπως σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τέτοιες 

ενέργειες από όπου κι αν προέρ-

χονται δεν στρέφονται μόνο κατά 

του  Συνασπισμoύ Ριζοσπαστικής 

Αριστεράς - Ενωτικό Κοινωνικό 

Μέτωπο αλλά και ενάντια στη δη-

μοκρατία.

Ανοιχτά γραφεία διαβατηρίων για τις εκλογές

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση 

των πολιτών, κατά την άσκηση 

του εκλογικού τους δικαιώμα-

τος, στις Βουλευτικές εκλογές, 

τα Γραφεία Διαβατηρίων, θα 

λειτουργήσουν, πέραν του κα-

θορισμένου ωραρίου τους, ως 

ακολούθως:

Το Σάββατο (05.05.2012) κατά 

τις ώρες 07.30 έως 18.00 και

Την Κυριακή (06.05.2012) κατά 

τις ώρες 07.00 έως 19.00.

Επισημαίνεται ότι το προσω-

πικό των Γραφείων θα παρέ-

χει τις υπηρεσίες του προς το 

κοινό, για την παράδοση των 

διαβατηρίων, που έχουν ήδη 

εκτυπωθεί και είναι έτοιμα για 

να τα παραλάβουν οι δικαιού-

χοι τους, προκειμένου αποτε-

λέσουν αποδεικτικά στοιχεία 

ταυτότητας κατά την άσκηση 

του εκλογικού τους δικαιώμα-

τος.

Περισσότερες πληροφορίες 

και διευκρινιστικές λεπτομέ-

ρειες σχετικά με τα Γραφεία 

Διαβατηρίων, μπορούν οι πο-

λίτες να βρουν στην ιστοσελί-

δα της Ελληνικής Αστυνομίας 

www.hellenicpolice.gr / Οδη-

γός του Πολίτη – Δικαιολογη-

τικά.

Ένα  βήμα  πριν 

την Βουλή 

οι Οικολόγοι
Να πιάσουν το όριο του 3% και στην Αργολίδα αι-

σιοδοξούν οι Οικολόγοι Πράσινοι. Σύμφωνα με την 

επικεφαλής της προεκλογική εκστρατείας Ιωάννα 

Κοντούλη:

«Οι Οικολόγοι Πράσινοι πρέπει να μετέχουν στη Βου-

λή. Οχι γιατί η Βουλή δεν μπορεί χωρίς εμάς. Αλλά γιατί 

πιστεύουμε ότι σε αυτή τη Βουλή, σε αυτή τη χώρα, με 

ένα πολιτικό σύστημα που καταρρέει, εμείς θα είμαστε 

χρήσιμοι. Γιατί εμείς μιλάμε με τη φωνή του αυτονόητου 

και της αλήθειας, που δεν άγγιξαν την χώρα όλα αυτά 

τα χρόνια.

Θα τα καταφέρουμε να είμαστε στη Βουλή; Εμείς έχουμε 

τη βεβαιότητα ότι θα τα καταφέρουμε. Άλλωστε και το 

2009 για λίγες χιλιάδες ψήφους μείναμε εκτός. Πολλοί 

έκτοτε κατάλαβαν ότι θα ήμασταν χρήσιμοι, ακριβώς 

επειδή απουσιάζαμε. Θέλουμε να πείσουμε κι άλλους. 

Θέλουμε να είμαστε δημιουργικοί και χρήσιμοι.

Η ελληνική κοινωνία οδηγείται στην αυτογνωσία. Οδη-

γείται στο να καταλάβει τι είναι αυτό που την έφερε σε 

αδιέξοδο και την υπέταξε στο μνημόνιο. Ομως το μνη-

μόνιο είναι η κορυφή του παγόβουνου - και φυσικά δεν 

είναι η αιτία, αλλά το αποτέλεσμα μιας οικονομικής, πο-

λιτικής, κοινωνικής και πολιτισμικής παρακμής. Δηλαδή, 

ζούσαμε καλά πριν από τον Απρίλιο του 2010; Ζούσα-

με καλά σπαταλώντας τους πόρους μας; Ορισμένοι θα 

πούνε ότι ζούσαμε καλά κι απολαμβάναμε την ευημε-

ρία. Είναι αυτοί που δεν κατάλαβαν -ή κάνουν πως δεν 

κατάλαβαν- την παγίδα. Βλέπετε, αυτοί που κυβερνού-

σαν φρόντιζαν να «ποτίζεται κι η γλάστρα». Πέρα από 

το σύστημα της διαπλοκής, είχαν στήσει κι ένα σύστημα 

κοινωνικής συνενοχής.

Μετά το μνημόνιο όμως, καταλάβαμε ότι αυτό ήταν ένα 

ψέμα που κατέστρεψε μια ολόκληρη γενιά. Σε αυτό πρέ-

πει να απαντήσουμε τώρα! Πρέπει να ανακαλύψουμε 

ξανά τις αξίες που χάσαμε, την αλληλεγγύη, τη δικαιο-

σύνη, την κατανόηση, την αξιοπρέπεια. Να αποκατα-

στήσουμε όσα χάσαμε τότε πιστεύοντας στις χίμαιρες 

μιας ψεύτικης ανάπτυξης.

Δείτε για παράδειγμα τα περίφημα «κλειστά» επαγγέλ-

ματα. Το άνοιγμά τους είναι σε θέση να συμβάλει στη 

βελτίωση της λειτουργίας της ελληνικής οικονομίας, 

μόνο αν η κατάργηση των ειδικών προνομίων εφαρμο-

στεί δίχως εξαιρέσεις και δεν υπαχθεί σε λογικές πλή-

ρους απορρύθμισης των αγορών».
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Έπιασαν τσιγαράδικο στην Κοιλάδα

Στο πλαίσιο των συστη-

ματικών και εντατικών 

προσπαθειών του Λιμε-

νικού Σώματος - Ελλη-

νικής Ακτοφυλακής για 

την καταπολέμηση των 

οργανωμένων μορφών 

εγκληματικότητας και, 

ειδικότερα, της λα-

θρεμπορίας τσιγάρων, 

συνελήφθησαν τα ξη-

μερώματα της Πρωτο-

μαγιάς, από προσωπικό 

του Κλάδου Ασφάλειας 

του Αρχηγείου ΛΣ-

ΕΛΑΚΤ και κλιμακίου της Διοίκησης   Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου 

Πειραιά, έξι αλλοδαποί, μέλη πληρώματος του Φ/Γ «STENLAND» σημαίας Κο-

μόρες.

Το πλοίο εντοπίστηκε μετά από ευρείας έκτασης επιχείρηση από δύο πλοία 

ανοιχτής θαλάσσης ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στη θαλάσσια περιοχή πλησίον Αγ. Νικολάου 

Αργολίδας και οδηγήθηκε στο λιμάνι της Κοιλάδας Αργολίδας.

Στο πλοίο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 κούτες (box) τσιγάρων, τρία πλαστά 

χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, δέκα χαρτονομίσματα των 500 € καθώς και ται-

νιόδρομος.

Παράλληλα, μετά από συντονισμένες έρευνες δυνάμεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, εντοπί-

στηκε στη χερσαία περιοχή Τραχιάς Αργολίδας τριαξονικό φορτηγό όχημα στο 

οποίο βρέθηκαν 800 χαρτοκιβώτια (mastercases) λαθραίων τσιγάρων, που εί-

χαν παραληφθεί από το ανωτέρω πλοίο, ενώ συνελήφθη ο ημεδαπός οδηγός 

του.

Προανάκριση, κατά την αυτόφωρη διαδικασία, διενεργείται από τη Λιμενική 

Αρχή Πόρτο Χελίου, ενώ το φορτηγό πλοίο, το φορτηγό όχημα, οι ποσότητες 

των λαθραίων τσιγάρων, τα πλαστά χαρτονομίσματα, το χρηματικό ποσό και ο 

ταινιόδρομος κατασχέθηκαν.

9

Δεν σεβάστηκαν την ιστορία που έχει το Πλατύ Πηγάδι στο Κρανίδι

Έκλεψαν τους ογκόλιθους
Τέσσερις ογκόλιθους έκλεψαν άγνωστοι 

από το ιστορικό Πλατύ Πηγάδι στο Κρανί-

δι. Πρόκειται για τους τέσσερις πλευρικούς 

ογκόλιθους του στομίου του πηγαδιού, 

πράγμα που ξάφνισε τους ντόπιους αλλά και 

την δημοτική αρχή.

Ο δήμος με ανακοίνωσή του δημοσιοποίη-

σε το περιστατικό σημειώνοντας: «Έχουμε 

βάσιμες ελπίδες ότι οι δράστες θα αποκα-

λυφθούν και αυτή τη φορά δεν μπορεί να 

ισχυριστεί κανείς ότι είναι αλλοδαποί ή αθίγ-

γανοι, αφού όλα μαρτυρούν ότι χρησιμοποι-

ήθηκαν χωματουργικά μηχανήματα. Τόσο οι 

δράστες όσο και οι κλεπταποδόχοι πρέπει 

να ντρέπονται γι’ αυτή τους την πράξη».
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Την παντρέψαμε την «κουφή»!!! 
Στην δροσερή ησυχία του Απριλιάτικου πρωινού το ρυθμικό τακ τακ της μαγκούρας του 

μπάρμπα Νίκου ακουγόταν μέτρα πριν φθάσει στο καφενείο του συνονόματου του. Ο Νίκος 

ο καφετζής πριν λίγη ώρα είχε ανοίξει το καφενείο , οι τέσσερις δίφυλλες  πόρτες ανοιχτές 

για να μπει η δροσιά της άνοιξης , στην μεγάλη κατσαρόλα με το χάλκινο βρυσάκι στην άκρη 

έτοιμο το ζεστό νερό για τους πρώτους καφέδες. Η ησυχία του πρωινού, η απουσία πελατών 

και η κλειστή τηλεόραση του έδωσαν  την δυνατότητα να ακούσει το μπαστούνι του μπάρ-

μπα Νίκου. Σηκώθηκε να ετοιμάσει τον καφέ του, ήταν σίγουρο ότι πήγαινε στο καφενείο για 

τον πρώτο καφέ της ημέρας. 

Ο μπάρμπα Νίκος κοντά στα ογδόντα μετά από έντονη αγαπητική γκρίνια της γυναίκας του 

όπως έλεγε  δέχθηκε να κρατήσει στο χέρι του μπαστούνι. Και εκεί που δεν ήθελε να ακούσει 

τίποτα για κινητική υποστήριξη τις λάτρεψε τις μαγκούρες. Τώρα είχε τέσσερις σκαλιστές μα-

γκούρες με την παράσταση ενός φιδιού στην λαβή και μια γκλί-

τσα την οποία κόντυνε για να εκτελεί χρέη μαγκούρας. Τώρα η 

γκρίνια της γυναίκας του ήταν να μην πάρει άλλες μαγκούρες.!!! 

Ο καφετζής σερβίρισε τον καφέ  στο γωνιακό τραπεζάκι , έσταξε 

τις δυο σταγόνες ουίσκι για καρδιοπροστασία , ένα ποτήρι κρύο 

νερό χειμώνα καλοκαίρι και το μαύρο σταχτοδοχείο στο πλάι για 

το πρώτο στριφτό τσιγάρο της ημέρας τα καθημερινά χούγια του 

μπάρμπα Νίκου. 

-Καλημέρα Νίκο. 

-Καλημέρα μπάρμπα Νίκο. 

Μετά ακολουθούσε η βουβή τελετή του πρωινού καφέ, γουλιά 

γουλιά για να πάρει μπροστά η μηχανή, και το πρώτο στριφτό 

τσιγάρο της ημέρας. 

-Μπάρμπα Νίκο δεν το έκοψες το τσιγάρο; 

-Γιατί να το κόψω , έπιασα τα ογδόντα λες να μου κόψει χρόνια!!! 

Για πάρε να μυρίσεις ( και του έδωσε την καπνοσακούλα ) . Μυ-

ρίζεις τίποτα; 

-Όχι δεν καταλαβαίνω κάτι , μια παράξενη μυρωδιά υγρασίας …

-Καινούργιο κόλπο τον πλένω, τον στεγνώνω και μετά τον καπνί-

ζω … άσε τους γιατρούς να λένε. ( Ο καφετζής τον κοίταξε με 

μια εύθυμη απορία αλλά δεν έδωσε συνέχεια στην κουβέντα , τα 

ακμαία ογδόντα χρόνια του μπάρμπα Νίκού ακύρωναν τις επίση-

μες ιατρικές απόψεις. ) 

-Μπάρμπα Νίκο γιατί στις μαγκούρες έχει πάντα ένα φίδι ; 

-Ξέρεις τι έγραφε ο μακαρίτης ο πεθερός μου στο συνεργείο του ; 

-Όχι που να ξέρω ; 

-Κάθε φίλος και ένα φίδι !!! Έτσι περπατώ στο δρόμο με ένα φίλο 

αντάμα. Οι άλλοι που είναι σήμερα; 

-Είναι το μνημόσυνο του κυρ Γιώργη και θα έχουν πάει όλοι στην 

εκκλησία. 

-Καλά που μου το είπες να πάω να βάλω και εγώ ένα κεράκι. 

-Και την άλλη Κυριακή θα έχουμε ησυχία το πρωί , όλοι οι «δημο-

γέροντες» θα πάνε πρωί- πρωί να ψηφίσουν . Εσύ θα πας; 

-Και βέβαια θα πάω (και χτύπησε την μαγκούρα στα πλακάκια 

του δαπέδου σα να έλιωνε καμιά κατσαρίδα). Αυτή την φορά δεν 

είναι ψήφος αλλά τιμωρία , είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές από την 

σύσταση του ελληνικού κράτους . Ή τους διαλύουμε ή μας εξα-

φανίζουν. ( Ήταν εντυπωσιακό να βλέπεις τον μπάρμπα Νίκο να 

θυμώνει , μπορεί  το κορμί να είχε χάσει την νεανική ορμή αλλά 

στο βλέμμα του πρόβαλε ένας οργισμένος έφηβος με την μολό-

τοφ στο χέρι.) 

-Και τι θα γίνει αν προκύψει μια έντονη περίοδο ακυβερνησίας; 

Εσύ μπάρμπα Νίκο έχεις ζήσει ανώμαλες καταστάσεις. 

-Το ζητούμενο είναι να απαιτήσουμε έναν άλλο τρόπο εξουσίας, 

πρέπει να καταλάβουμε ότι η κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι 

μια απάτη, η βουλή των αντιπροσώπων δεν αντιπροσωπεύει τον 

λαό αλλά είναι αντιπρόσωποι του μεγάλου κεφαλαίου και ξένων 

συμφερόντων . Αυτοί λειτουργούν όπως οι αντιπρόσωποι πολυε-

θνικών, να πουλήσουν όσο περισσότερα με το μεγαλύτερο κέρδος. 

Κάναμε μεγάλο λάθος που την παντρέψαμε την άπιστη «κουφή». 

-Ποια κουφή δεν κατάλαβα. 

-Κουφή λένε στην Κύπρο την οχιά, που σημαίνει και την ύπουλη γυναίκα.

-Κάποια ιστορία θα είναι για λέγε. 

-Ιστορία με δικούς μας Κρανιδιώτες είναι. 

-Μπάρμπα Νίκο μήπως έβαλα παραπάνω ουίσκι στον καφέ; Τι σχέση έχει η Κύπρος με το 

Κρανίδι ; 

-Έχει και παρά έχει . Οι Κρανιδιώτες αν δεν το ξέρεις ήταν και καλοί σφουγγαράδες ας έχουν 

την φήμη οι Καλύμνιοι. Πολλοί από αυτούς αποίκισαν στην Κύπρο.

-Άλλο και τούτο. 

-Ο μπάρμπα Γιάννης λοιπόν ο Κρανιδιώτης καλός καπετάνιος και καλός σφουγγαράς συχνά 

έπιανε με το καΐκι του στην Σκάλα στην Λάρνακα. Εκεί στο καπηλειό «το μαγκάλι» , απέναντι 

από την σημερινή τεχνική σχολή της Λάρνακας είδε την Λενιώ  να χορεύει έναν αντικριστό 

κυπριακό χορό και ξύπνησαν όσες φουρτούνες μπορούσε να χωρέσει η καρδιά του. Μεγάλος 

παράφορος έρωτας , ξεπέρασε και την αγάπη του για την θάλασσα και τον τόπο του.

-Ρε Γιάννη μην βιάζεσαι , δεν την ξέρεις , δεν έχει και την καλύτερη φήμη τούτη η κοπέλα .( 

Του έλεγε ο καλύτερος του φίλος εκεί ο Πετρής. Ο καπετάν Γιάννης δεν 

άκουγε και δεν έβλεπε τίποτα η Λενιώ νέα Σαλώμη του είχε πάρει το 

νου.)  

-Να μην στα πολυλογώ την παντρεύτηκε με παπά τον παπα- Γιάννη  και 

κουμπάρο τον καλύτερο του φίλο. Κάθισε έξι μήνες στην στεριά αλλά 

τελικά η θάλασσα μίλησε μέσα του. Με αφορμή να καλυτερέψουν τα οι-

κονομικά τους ξαναγύρισε στα ταξίδια , όχι όμως μακρινά , δυο – τρεις 

μέρες έλλειπε από το σπίτι. Όσο να παίρνει την αλμύρα της θάλασσας 

και να γυρίζει. Μετά από μερικά ταξίδια κατάλαβε ότι κάτι είχε αλλάξει 

στην συμπεριφορά της γυναίκας του. Μια μέρα της λέει ότι θα λείψει για 

τέσσερις μέρες. Παίρνει το καΐκι και το αράζει στο λιμανάκι στο χωριό Ξυλοφάγου, από εκεί 

με άλογο πίσω στην Σκάλα. Παραφυλάει και βλέπει την γυναίκα του να μπάζει νύχτα στο σπίτι 

τον καλύτερο φίλο του, τον κουμπάρο του. Του ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Τώρα κατάλαβε 

γιατί του έλεγε ο φίλος του ότι δεν είχε και την καλύτερη φήμη η Λενιώ. Σκέφτηκε να τους 

σκοτώσει και τους δυο, ευτυχώς δεν είχε κανένα όπλο εκείνη την 

στιγμή πάνω του. Μες την νύχτα γυρίζει πίσω στο Ξυλοφάγου, 

το μυαλό του δούλευε και μέχρι να φθάσει στο καΐκι του βρήκε 

την λύση. Την άλλη μέρα αγοράζει από ένα χωριανό ένα σεπέτο ( 

όπλο) και νοικιάζει άλλο ένα άλογο για μια μέρα. 

Το απόγευμα χτυπάει την πόρτα του παπα Γιάννη, ήταν ο παπάς 

που τον πάντρεψε, σε αυτό το εξάμηνο είχαν γίνει και φίλοι. 

-Παπά σε θέλω. 

-Είναι κάτι αναγκαίο Γιάννη μου; 

-Είναι, ανέβα και μην λες πολλές κουβέντες .( Ο παπάς τον είδε 

αγριεμένο είδε και το όπλο φοβήθηκε αλλά τον γνώριζε και υπά-

κουσε.) 

-Φτάσανε στο σπίτι του απ΄ έξω . 

-Γιάννη έγινε τίποτα κακό στο σπίτι σου; 

-Όπως το πάρει κανένας …περίμενε εδώ και θα σου φωνάξω να 

μπεις .

-Μπαίνει μέσα ο Καπετάν Γιάννης και πιάνει τους δυο εραστές 

στο κρεβάτι. Αυτοί τυλίγονται όπως- όπως με δυο σεντόνια και 

τον κοιτούν αποσβολωμένοι.

-Καπετάν Γιάννη να σου εξηγήσω … ( του είπε ο φίλος του).

-Να μην μου πεις τίποτα …. Δεν χρειάζεται να μου εξηγήσεις τί-

ποτα θα σου εξηγηθώ τώρα εγώ αμέσως ( και τον σημαδεύει με 

το όπλο του, κοκαλώνει ο άλλος , η άπιστη Σαλώμη είχε μείνει 

άλαλη). Παπά έλα μέσα . (Εκείνοι νόμισαν ότι θα τους διάβαζε 

ο παπάς την εξόδιο ακολουθία και ότι μετά θα τους σκότωνε ο 

απατημένος σύζυγος. Μπαίνει μέσα ο παπάς και στην αρχή τα 

χάνει. )  

-Γιάννη μου είναι μεγάλη αμαρτία να αφαιρέσεις μια ζωή … σε 

παρακαλώ κατέβασε το όπλο να το συζητήσουμε λίγο . 

-Δεν συζητάμε τίποτα. ( Μένει με το όπλο σηκωμένο ο καπετάν 

Γιάννης , ένα μικρό χαμόγελο που άρχισε να γράφεται στην άκρη 

των χειλιών του κάπως καθησύχασε τον παπά.) Άρχισε να τα ψέλ-

νεις … 

-Τι να ψάλω Γιάννη μου ; 

-Την τελετή του γάμου , αυτή θα είναι η τιμωρία του φίλου μου θα 

παντρευτεί την «κουφή» !!!

-Μα δεν έχετε πάρει διαζύγιο Γιάννη μου. 

-Παπά κάνε τον γάμο για να μην κάνουμε διπλή κηδεία … 

-Έτσι που λες τυλιγμένους με τα σεντόνια της απιστίας γύρω από 

το αμαρτωλό κρεβάτι τους έβαλε να χορέψουν τον χορό του 

Ησαΐα. Ο ίδιος γύρισε στο Ξυλοφάγου παντρεύτηκε και τα τρι-

σέγγονα του ζουν ακόμα σε εκείνο τον τόπο. Ε ότι έκανε ο καπε-

τάν Γιάννης κάναμε και εμείς αλλά είναι λάθος. 

-Δηλαδή; 

-Η «κουφή» η άπιστη  Σαλώμη είναι η Κοινοβουλευτική Δημο-

κρατία .Αυτή μας πλάνεψε και  πήρε την θέση   της Λαϊκής Δημο-

κρατίας που με τόσες θυσίες και αίμα πάλεψε να την κατακτήσει 

ο ελληνικός λαός από τα πανάρχαια χρόνια μέχρι την πόρτα του 

Πολυτεχνείου. Την πιάσαμε να μας ατιμάζει με τους Αντιπροσώπους τους καλύτερους φίλους 

του λαού όπως παρουσιάζονταν μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Αντί να του παίξουμε και του δύο 

με το σεπέτο ( όπλο) φωνάξαμε τον παπά και τους παντρέψαμε, για να μην βάψουμε τα χέρια 

μας με αίμα, και να τα αποτελέσματα . Την άλλη Κυριακή δεν είναι καλή ψήφος, είναι καλό 

βόλι , κάθε ψήφος και ένα χτύπημα στους άπιστους. ( Ο μπάρμπα Νίκος ήπιε την τελευταία 

γουλιά από τον καφέ του και έπιασε την μαγκούρα με την φιδίσια λαβή, είδε ότι το μάτι του 

καφετζή έπεσε πάνω στην λαβή). Η κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι μια οχιά στο σπίτι του 

Λαού Νίκο μου, εμείς της το επιτρέψαμε και όπως σωστά το λένε στην Κύπρο τούτο το ύπου-

λο φίδι «κουφή» , γιατί έπαψε εδώ και 38 χρόνια μεταπολίτευσης να αφουγκράζεται τον λαό. 

Μόνο αν επιστρέψουμε στις κοινότητες θα έχουμε ελπίδα …. Άντε να πάω να βάλω και εγώ 

κεράκι στον μακαρίτη…. Και που είσαι μην ξεχνάς μπορεί να την παντρέψαμε την «κουφή» 

αλλά δεν την παντρευτήκαμε κιόλας…αλλιώς ετοιμάζουμε την δικιά μας κηδεία.

*Η ιστορία έχει φανταστικά στοιχεία, αλλά ο Κρανιδιώτης σφουγγαράς πράγματι πάντρεψε 

την άπιστη σύζυγο στην Λάρνακα την ιστορία του μου την είπε απόγονος του στο   κοκκινο-

χώρι Ξυλοφάγου της Κύπρου. Στην αρμολόγηση της ιστορίας βοήθησαν ατάκες του Χαμπή 

της Ανδριανούς  ( ο πεθερός μου) και οι μαγκούρες με φιδίσια κεφάλια που μαζεύει ο πατέρας 

μου Νίκος ο καφετζής,  τώρα κοντά στα ογδόντα του…
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Του Γιάννη 

Πανούση, 
καθηγητή 

Εγκληματολογί-

ας στο Πανεπι-

στήμιο Αθηνών

Φτάνει πια με «τους δήθεν δικούς μας» 

(από αριστερά/δεξιά) σωτήρες

Δεν υπάρχει διαφορά  

μεταξύ λυκαυγούς και λυκόφωτος 
Μιχ. Μοδινός, Η σχεδία

Ανάμεσα στα άλλα διλήμματα (ή και ιδεολογήματα) που διακινούνται 

αυτή τη δύσκολη εποχή είναι και το ποιος είναι αριστερός ή και το ποιος 

είναι δικός μας. Κατά τη γνώμη μου,αριστερός πάει να πει αριστερός σε 

όλα και συντηρητικός πάει να πει συντηρητικός σε όλα. Επειδή, όμως, 

αυτές οι ακραίες διακρίσεις, είτε δεν διαπιστώνονται είτε δεν είναι εμ-

φανείς, κρίνω ορθότερο να αξιολογούμε με καθαρό μάτι και νου καθε-

μιά από τις πράξεις και τον κοινό παρονομαστή της συνολικής δράσης.

Και θέλετε ακόμα ένα κριτήριο;

Να εντοπίζουμε τις σχέσεις τους με την Εξουσία, κυρίως την εκάστοτε 

κρυφή Εξουσία.

Όποιος αντιστέκεται στην Εξουσία, ακόμα και τη δική του, είναι «αρι-

στερός». Όποιος κολακεύει ή χρησιμοποιεί την εξουσία και δηλώνει 

«αριστερός», είναι υποκριτής ή διπρόσωπος.

Ηθικό συμπέρασμα:  όταν στο εξής ακούμε «δι-

κός» μας και μάλιστα αριστερός, νομίζω καλά θα 

κάνουμε να πληροφορηθούμε τα σχετικά με το 

«πρόσωπο « (proil) που το φτιάχνουν οι μάνα-

ντζέρ του (εμφανείς υπόγειοι) κ.ο.κ.

«Δικός» μας  δεν ήταν – και ποτέ δεν θα γίνει- ο 

λελές, των καφενείων του Κολωνακίου, ο γόνος 

αριστοκρατικού μαρξισμού, ο σικ και σινιέ πολι-

τευτής, οι φίρμες των περιοδικών.

«Δικός» μας  δεν είναι αυτός που γνωρίζει εκεί-

νον που θα βοηθήσει τον τάδε, ούτε ο γιος του 

αριστερού πατέρα, ούτε το αριστερό πουλέν του 

μεγαλοβιομηχάνου κ.ο.κ.

«Δικός» μας δεν είναι αυτός ο ύπουλος που κινη-

τοποιεί τις υπόγειες δυνάμεις και «φωτογραφίζει» 

το νόμο, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα το νομοθέτη ως μεροληπτικό, 

ούτε αυτός ο θρασύδειλος που ζητάει εγγυήσεις από όλες τις εκφάν-

σεις της εξουσίας για να εκφέρει γνώμη, διατρανώνοντας ταυτόχρονα 

την ανεξαρτησία του.

«Δικός» μας  είναι αυτός που αμφισβητεί και πληρώνει το τίμημα της 

αμφισβήτησης. Αυτός που δεν αναγνωρίζει «αφεντικά» και δεν γοητεύ-

εται από τις γυαλιστερές σελίδες της show – πολιτικής.

«Δικός» μας  είναι ο σημερινός «χαμένος» του πολιτικού  και  κοινωνι-

κού και ιδεολογικού παιχνιδιού, ο «καταραμένος» από τους διανοούμε-

νους και τους νέο-αλαζόνες, που όμως ξέρει να συνεχίζει να ονειρεύεται 

(με το χέρι λαβωμένο κι όχι γεμάτο μετοχές χρηματιστηρίου ή οπλισμέ-

νο με το σπαθί της νέας εξουσίας.

Αρκετά με τους αριστερούς με παρελθόν (νεανικής εξέγερσης) που 

εξαργυρώνουν την ιδεολογία τους στα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά σαλό-

νια.

Αναζητούμε δημόσιους άνδρες με ιδιωτική εντιμότητα, με νηφάλια 

σκέψη, συνεπή λόγο, χωρίς οικονομικό/συντεχνιακά διαπιστευτήρια ή 

κοσμικές συστάσεις, χωρίς κάρτα διεθνών λεσχών ή μυστηριώδεις προ-

σβάσεις κι επαφές.

Οι πολιτικοί μας δεν θα φοιτούν σε σχολές προπαγάνδας για να μαθαί-

νουν να πείθουν τον όχλο, αλλά σε σχολές αιδημοσύνης όπου θα διδά-

σκονται από τη σιωπή της Ιστορίας και την καρτερία του λαού.

Ο ενταφιασμός του πολιτικαντισμού, του επαγγελματισμού, του νεπο-

τισμού, του αναρριχισμού και της αυλομανίας είναι απαραίτητη προϋ-

πόθεση για την ιδεολογική διαμόρφωση και τη θεσμική λειτουργία της 

νέας γενιάς των πολιτικών.

Ανθρώπων που δεν Θα διαφθείρονται (ακόμα κι αν, ως πολιτικοί, φθεί-

ρονται).

Πολιτών που θα αντιστέκονται (ακόμα και να τα ιδιωτικά τους συμφέ-

ροντα θίγονται).

Ποιος, όμως, θα δώσει αξιοπρέπεια στους πολιτικούς που υβρίζονται, 

προπηλακίζονται, εκδιώκονται, συκοφαντούνται, τους αλλάζουν συνε-

χώς θέση πιονιού στη σκακιέρα των συσχετισμών, και αυτοί σιωπούν 

(στο όνομα της κομματικής πειθαρχίας ή των προσωπικών σχεδίων);

Χωρίς ατομική αξιοπρέπειατίποτα δεν μπορεί να γίνει. Δε στήνονται 

πύργοι πάνω σε τσακισμένη υπερηφάνεια.

Δεν μπορεί να αναγνωριστεί ούτε ηθικότητα, ούτε σκοπιμότητα υπέρ-

τερη της προσωπικής αξιοπρέπειας.

Αυτό ας το συνειδητοποιήσουν οι νέο-μάρτυρες του σοσιαλ-φιλελευ-

θερισμού και οι μετανοούσες Μαγδαληνές του ιδιοτελούς λαϊκισμού.

Οι σωτήρες δεν θάρθουν από το χθες. Τους γεννάει (έστω με κοιλόπο-

νο) η σημερινή κοινωνία.

Δημοκρατική Αριστερά:

Η άλλη άποψη για τον 

τουρισμό στην Αργολίδα
Συγκεκριμέ-

νες προτά-

σεις για τον 

τ ο υ ρ ι σ μ ό 

στην Αργολί-

δα καταθέτει 

η Δημοκρατι-

κή Αριστερά.

Οι Προτάσεις 

αναλυτικά εί-

ναι:

Έρευνα – με-

λέτη – κατα-

γραφή  της 

φ έ ρ ο υ σ α ς 

υ π ο δ ο μ ή ς 

της Αργολί-

δας (τουρι-

στική υπο-

δομή – μέσα 

-   τουριστικοί 

πόροι). 

Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η 

και ανάδει-

ξη  αξιοθέατων – μνημείων τό-

σον των πασίγνωστων όπως 

Μυκήνες-Επίδαυρος-Τίρυνθα- 

Αργος-Ναύπλιο, όσον και των λι-

γότερο γνωστών αλλά πολύ ση-

μαντικών όπως  Ηραίο-Κάστρο 

Μιδέας-Λέρνα-Φράγχθι-Οικι-

σμός Αλιέων στο Πορτοχέλι, το 

Μπίστι στην Ερμιόνη, το μικρό 

θεατράκι στην Π Επίδαυρο, ο 

Μυκηναϊκός δρόμος στην Προ-

σύμνη,  τα οχυρωτικά μνημεία 

στην ορεινή Αργολίδα, η Μονή 

του Αυγού στα Δίδυμα κλπ .

Προώθηση του εκπαιδευτικού 

τουρισμού (σχολικού φοιτητι-

κού, τρίτης ηλικίας) ειδικά για τα 

μνημεία. 

Ενιαία θεματικά  ή δημοτικά ει-

σιτήρια  για μνημεία του νομού  

σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Πολιτισμού και Τουρισμού. Εξέ-

ταση για ενιαία εισιτήρια σε αρ-

χαιολογικούς χώρους ανά δήμο 

ή ανά θεματική ιστορική ενότη-

τα. Ενιαία προσπάθεια προβο-

λής όλων των μνημείων

Μετατροπή του στρατιωτικού 

αεροδρομίου της Τρίπολης σε 

πολιτικό

Κατασκευή αγκυροβολίου του-

ριστικών σκαφών στο Ναύπλιο. 

Αναβάθμιση των αγκυροβολίων 

στην Επίδαυρο, το Πορτοχέλι

Αναβάθμιση του λιμανιού του 

Ναυπλίου για να μπορούν να 

δένουν κρουαζιερόπλοια και να 

μην μένουν αρόδου

Επαναλειτουργία του σιδηρό-

δρομου ως ενός μεταφορικού 

μέσου φθηνού και οικολογικού

Δημιουργία Κέντρων  πληροφό-

ρησης επισκεπτών με την χρήση 

της νέας τεχνολογίας. 

Οργανωμένη προβολή της Αρ-

γολίδας με διαφημιστικές κα-

μπάνιες και συμμετοχή  σε διε-

θνείς και εγχώριες εκθέσεις

Ανάδειξη των τεράστιων συ-

γκριτικών πλεονεκτημάτων της 

Αργολίδας, όπως ότι είναι η 

μόνη περιοχή στον κόσμο που 

διαθέτει τρεις τόπους (Μυκή-

νες,Επίδαυρο, Τίρυνθα) που εί-

ναι ενταγμένα στα μνημεία της 

ΟΥΝΕΣΚΟ

Ανάπτυξη ειδικών μορφών του-

ρισμού με την διαμόρφωση της 

κατάλληλης υποδομής (ιστορι-

κού – αρχαιολογικού, ιατρικού, 

θαλάσσιου, καταδυτικού, αναρ-

ρηχητικού, εκκλησιαστικού, 

οικολογικού, πολιτιστικού, μα-

θητικού και εκπαιδευτικού του-

ρισμού ( ενημερωτικά φυλλάδια 

σε σχολεία ) συνεδριακού. )

Προστασία των περιοχών με 

ειδικό περιβαλλοντικό ενδια-

φέρον(παραλιακής  περιοχής 

μεταξύ Ναυπλίου  και Ν. Κίου, 

λιμνοθάλασσας στην Βερβερό-

ντα, περιοχής ποταμού Ράδου, 

φαραγγιού στο Καταφύκι, Κορα-

κιάς κ.λπ) και για προώθηση του 

οικοτουρισμού 

Ανάπτυξη του Αγροτουρισμού 

σε συνδυασμό με την προώθη-

ση και προβολή  τοπικών προϊ-

όντων και τοπικής ιδιαιτερότητα 

κουζίνας π.χ. γκιόσα, γκόγκες, 

μπογάνα, αγκινάρα κ.λπ.

Σωστή Διαχείριση και προβο-

λή  πολιτιστικών εκδηλώσεων 

(φεστιβάλ Επιδαύρου, φεστιβάλ 

κλασικής μουσικής Ναυπλίου, 

Φεστιβάλ Αργους, γιορτής ψαρά 

στο Τολό, στη Νέα Κίο, και στην 

Κοιλάδα, γιορτής αγκινάρας στα 

Ίρια,  γιορτής της τουλίπας στα 

Δίδυμα κ.λπ.) Διοργάνωση πο-

λιτιστικών εκδηλώσεων στην 

Ερμιονίδα

Κτύπημα της μαύρης και αδή-

λωτης εργασίας και της φορο-

διαφυγής, στο χώρο του τουρι-

σμού, που δημιουργεί συνθήκες 

αθέμιτου ανταγωνισμού

Ο τουρισμός δεν είναι πανάκεια. 

Δεν καταστρέφουμε το περιβάλ-

λον στα πλαίσια μια ανορθό-

δοξης παροδικής τουριστικής 

ανάπτυξης.  Επένδυση στο του-

ριστικό μέλλον σημαίνει προ-

στασία και ανάδειξη του φυσι-

κού και ανθρώπινου δυναμικού 

μιας περιοχής. 

Επιδιώκουμε την προσέλευση 

τουριστών στην Αργολίδα, διότι 

αγωνιζόμαστε να δημιουργή-

σουμε τις συνθήκες να  αρέσει 

πρωτίστως σε εμάς τους πολίτες 

ο τόπος μας.
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“Το σιγάν κρείττον εστί του λαλείν”
Κομπογιαννίτικα τερτίπια

Του Χρίστου Πιτερού

Κύριε διευθυντά,

Στις 26-4-2012 δημοσιεύτηκε 

στην εφημερίδα σας άρθρο του 

δικηγόρου Β. Δωροβίνη, ο οποί-

ος δηλώνει και ιστορικός, με τίτ-

λο «Επαρχιώτικη Δεοντολογία 

και Αργειακή Γη», όπου κατα-

φέρεται μεταξύ άλλων και κατά 

του γράφοντος, παραπληροφο-

ρώντας τους αναγνώστες, επι-

καλούμενος ανύπαρκτες ύβρεις 

και διαστρεβλώνοντας την 

πραγματικότητα. Και όλα αυτά 

γιατί διάβασε της πλήρης τεκμη-

ριωμένη μελέτη μας: “Το ‘σπίτι 

του Μακρυγιάννη’ στο Άργος”, 

που δημοσιεύτηκε πρόσφατα 

στο περιοδικό “Αργειακή Γη” 

τευχ.5, Μάρτιος 2012, σελ 66-99, 

του Δήμου Άργους- Μυκηνών 

όπου ανατρέπονται πλήρως 

οι ανιστόρητοι, επιπόλαιοι και 

ατεκμηρίωτοι ισχυρισμοί του 

πριν από 31χρόνια, ότι δηλαδή 

το ‘σπίτι του Μακρυγιάννη’ ταυ-

τίζεται με την μεταγενέστερη δι-

ώροφη αστική οικία ιδιοκτησίας 

Ι. Γκριτζάνη στην οδό Γούναρη 

15, η οποία κτίστηκε μετά το 

1831. Ο Ιστορικός Β. Δωροβί-

νης μέσα σε εικοσι μονόστηλες 

γραμμές, χωρίς καμμια τεκμη-

ρίωση σε ιστορικές πηγές, δια-

στρεβλώνει τα Απομνημονεύμα-

τα Μακρυγιάννη επικαλούμενος 

ανύπαρκτες αναφορές: “Συχνά 

γράφει όμως (ο Μακρυγιάννης) 

πως (το σπίτι του) βρισκόταν 

κοντά στην εκκλησία του Αγιαν-

νιού” (Αρχαιολογικά Ανάλεκτα 

Αθηνών, 12,1980, σελ. 186-188). 

Επίσης με σχετική επιστολή του 

25-10-1983, παραπληροφόρησε 

τον εισηγητή του συμβουλίου 

της επικρατείας Β. Μποτόπουλο 

αναφέροντας επί λέξει: “ότι το 

‘σπίτι’ του Μακρυγιάννη βρισκό-

ταν απέναντι από την εκκλησία 

του Αγιάννη” (Σε περίπτωση 

που αρνηθεί ο Β. Δωροβίνης τα 

παραπάνω, θα δημοσιεύσουμε 

ολόκληρη την ενυπόγραφη επι-

στολή του).

Πέρα από κάθε επιστημονική 

δεοντολογία αναφέρεται και 

σε δήθεν “κουτοπόνηρη μεθο-

δολογία” αλλά και σε “κατεδα-

φιστές” και άλλα ανάξια λόγου 

φληναφήματα. Όποιος διαβάσει 

την αναλυτική τεκμηριωμένη 

μελέτη μας με ιστορικά, αρχιτε-

κτονικά και τοπογραφικά επιχει-

ρήματα, θα διαμορφώσει αντι-

κειμενική κρίση κατά που πέφτει 

το “σπίτι” του Μακρυγιάννη”. Εάν 

ο Β. Δωροβίνης στο προσεχές 

μέλλον βρει έστω και έναν ανα-

γνώστη της παραπάνω μελέτης 

μας, ο οποίος να συμφωνεί με 

τις αστήρικτες και ατεκμηρίωτες 

απόψεις του ας το δηλώσει δη-

μόσια.

Όσο για το “έγκυρο επιστημονι-

κό βήμα των Αθηνών” από όπου 

θα υπάρξει πλήρης απάντηση, 

από την πλευρά του, όπως πλη-

ροφορεί τους αναγνώστες, επει-

δή οι τοπικές εφημερίδες του 

Άργους δεν δέχονται να δημο-

σιεύσουν τις αβάσιμες, υβριστι-

κές αναφορές του, ας σπεύσει το 

συντομότερον χωρίς καθυστέ-

ρηση.

Να μην ξεχάσεις να δημοσιεύ-

σεις και την “πρόσοψη του σπι-

τιού του Μακρυγιάννη” μπου 

ισχυρίζεται ότι εικονίζεται σε 

σχέδιο του Χάνσεν του 1833, 

όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, 

στην από 29-11-2010 επιστολή 

του προς τη Γεν. Γραμματέα του 

ΥΠΠΟΤ Λ. Μενδώνη, για να γε-

λάσει και το παρδαλό κατσίκι.

Ο Β. Δωροβίνης, εδώ και πολλά 

χρόνια “όλα τα σφάζει και όλα τα 

μαχαιρώνει”. Μεταξύ των άλλων 

είναι και πρωτοπόρος πυραμι-

δολόγος! για την Αργολίδα, αρ-

χιτέκτονας!, τοπογράφος! Από 

μνήμης και εισηγητής μέσω του 

τοπικού τύπου στο πρόσφατο 

παρελθόν, για την παράνομη 

διαπλάτυνση του υπάρχοντος 

παλαιού εθνικού δρόμου των 

Δερβενακίων, με αποτέλεσμα 

την καταστροφή της κοίτης του 

χειμάρρου κατά παράβαση της 

ισχύουσας νομοθεσίας. Αλλά 

το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και 

“της αλεπούς ο λογαριασμός 

δεν βγαίνει στο παζάρι”.

Υ.Γ. Μετά το “σπίτι του Μακρυ-

γιάννη”, επειδή ο Β. Δωριβίνης 

έχει ασχοληθεί επανειλημμένα 

και διεξοδικά με τον πολιτικό 

του Άργους Πλατούτσα (πρό-

σφατα στα Αργολικά 17-03-

2011) για να είναι η μελέτη του 

πλήρης, πρέπει να ταυτίσει και 

για το σπίτι του... αν έχει ερευνή-

σει... θα βρει επιχειρήματα... 

(ορθογραφία και σύνταξη σύμ-

φωνα με το χειρόγραφο).
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 6 Μαΐου 2012 τε-

λούμε στον Ι.Ν. Αγίου Πέτρου 

στο Άργος μνημόσυνο για την 

ανάπαυση της ψυχής της πολυ-

αγαπημένης μας

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ 

ΥΨΗΛΑΝΤΗ
Όσοι τιμούν την μνήμη της ας 

προσέλθουν

Ο σύζυγος Πέτρος

Τα παιδιά 

Τα εγγόνια

Οι λοιποί συγγενείς

Γιορτάζει ο Δαναός
Σήμερα Πέμπτη,  Εορτή του  Αγίου Πέ-

τρου Επισκόπου και Πολιούχου ΄Αργους 

του Θαυματουργού, και  Προστάτη του 

«Δαναού», ο Σύλλογος έχει προγραμμα-

τίσει την ετήσια  Εορτή του.

Στις 11.15΄ π.μ. ο Σύλλογος θα υποδε-

χθεί στο μέγαρό του Αρχές, Συλλόγους, 

Σωματεία και λοιπούς συνεορταστές, με 

ειδικό εορταστικό πρόγραμμα.

Τον Πανηγυρικό της εορτής  θα εκφωνή-

σει ο κ. Απόστολος Νικολαϊδης, Καθηγη-

τής Πανεπιστημίου Θεολογικής Σχολής 

Αθηνών.

Επίσης, ο σύλλογος θα απονείμει την 

τιμητική διάκριση στον αιδεσιμότατο 

. Κων/νο Σχοινοχωρίτη, για την επί δε-

καετίες ευγενή και γόνιμη παρουσία και  

προσφορά του στην πόλη του ΄Αργους.

Επίσης θα απονεμηθεί έπαινος στην 

ομάδα του Α΄ Λυκείου Άργους, για την 

κατάκτηση του Πανελληνίου Σχολι-

κού  πρωταθλήματος Χειροσφαίρισης 

(Handball) Ελλάδος μεταξύ Λυκείων, 

σχολικού έτους 2011-2012.

Σεμινάριο για τη σεξουαλική 

υγεία στο Νέο Σχολείο
«Σεξουαλική αγωγή στην εφηβεία» είναι 

το θέμα του σεμιναρίου που οργανώθη-

κε χθες για τους μαθητές του Λυκείου 

του Νέου Σχολείου.

Με συντονιστή τον Αναπληρωτή Καθη-

γητή της Β΄ Μαιευτικής-Γυναικολογικής 

Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπι-

στημίου Αθηνών, Ευθύμιο Δεληγεώρο-

γλου το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε 

στην αίθουσα εκδηλώσεων ΙΑΝΟΣ του 

σχολείου. Τα θέματα που παρουσιάστη-

καν στους μαθητές είναι:

1.»Διαφυλικές Σχέσεις στην Εφηβεία» 

Ομιλητής: Νικόλαος Αθανασόπουλος, 

Ειδικευόμενος Ιατρός.

2. «Ορμονικές μέθοδοι αντισύλληψης». 

Ομιλητής: Παντελής Τσίμαρης, Μαι-

ευτήρ-Γυναικολόγος, IFEPAG Fellow 

3. «Μη ορμονικές μέθοδοι αντισύλλη-

ψης «. Ομιλητής: Βασίλειος Καρούντζος, 

Ειδικευόμενος Ιατρός

4. «Σεξουαλικώς Μεταδιδόμε-

να Νοσήματα». Ομιλήτρια: Αι-

κατερίνη Δεληβελιώτου, Μαιευ-

τήρ-Γυναικολόγος, IFEPAG Fellow 

5. «HPV-Προληπτικός Εμβολιασμός». 

Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δ. Δημόπου-

λος, Μαιευτήρ-Γυναικολόγος, IFEPAG 

Fellow. Συντονιστής: Ευθύμιος Δεληγε-

ώρογλου.

Από τον Rossini ως τον Piazzolla
Με πρωτοβουλία της πρεσβείας του Βελγίου στην Ελλάδα και 

στο πλαίσιο της πολιτιστικής προώθησης με τίτλο  «Τα βέλ-

γικα» που διοργανώνεται με συνέπεια και άξονα τη μουσική 

από το 2011, θα παρουσιαστεί στις 8 Μαΐου και ώρα 20.30μμ, 

στο Ναύπλιο (Βουλευτικό), το σχήμα Duo Habanera   από το 

Βέλγιο. Ο φλαουτίστας  Marc Grauwels  και ο ακορντεονί-

στας  Christophe Delporte,    με ένα πρωτότυπο, ευφάνταστο, 

εκλεπτυσμένο και τολμηρό πρόγραμμα, και ρεπερτόριο από 

τον  Rossini  ως τον Piazzolla, περιοδεύουν στην Ελλάδα για 

πρώτη φορά μαζί και μας καλούν να ζήσουμε μια μοναδική 

μουσική εμπειρία. Ο  Marc Grauwels, είναι χωρίς αμφιβολία 

ένας από τους κορυφαίους φλαουτίστες παγκοσμίως, με ση-

μαντικές συνεργασίες, συναυλίες σε όλο τον κόσμο και δισκο-

γραφία που περιλαμβάνει πάνω από 60 προσωπικούς δίσκους, 

ενώ συνθέτες όπως ο Ennio Moricone, ο Astor Piazzolla, κι ο 

Γιάννης Μαρκόπουλος, του έχουν αφιερώσει έργα τους. Η συ-

νάντησή του με τον ακορντεονίστα Christophe Delporte και 

το κοινό τους πάθος για το αργεντίνικο τάνγκο και τη μουσι-

κή του Astor Piazzolla γέννησε το Duo Habanera. Η μοναδική 

τεχνική που έχει αναπτύξει ο Delporte, το ποιητικό του ύφος 

και η ικανότητά του να ερμηνεύει έργα που δύσκολα μπορεί 

κανείς να τα φανταστεί με ακορντεόν, τον έχουν αναδείξει σε 

έναν από τους κορυφαίους ακορντεονίστες της Ευρώπης.

 Η Είσοδος είναι ελεύθερη.

Πολιτισμική Άνοιξη 

στους στρατώνες του Άργους
Άνοιξε την Δευτέρα 

30 Απριλίου στην 

αίθουσα «ΙΩ» (Καπο-

διστριακοί στρατώνες 

Άργους) η έκθεση 

Σκίτσων και Έργων 

μαθητών του 2ου 

και του 3ου Γυμνα-

σίου Άργους «Οδός 

Ονείρων, Όμορφη 

πόλη», με Υπεύθυνο 

καθηγητή τον Ανδρέα 

Ζαφείρη . 

Τα έργα βασίζονται 

στα ομώνυμα έργα 

των Μ. Χατζιδάκη και 

Μ. Θεοδωράκη αντί-

στοιχα, με αφορμή 

την συμπλήρωση 50 

χρόνων από τη στιγμή 

που παρουσιάστηκαν 

για πρώτη φορά.

Ήδη από χτες 2 Μαΐου 

ξεκίνησε στον ίδιο 

χώρο και η έκθεση 

της BRIGADA ESPERO, 

με art D. τον καθηγη-

τή Ανδρέα Ζαφείρη 

και θέμα τη γυναίκα 

και την άνοιξη στον 

αραβικό κόσμο. Μια 

έκθεση γεμάτη χρώ-

μα, όπως η άνοιξη. 

Ώρες λειτουργίας: 

Καθημερινές 6-9 μ.μ.  

Διάρκεια: έως Παρα-

σκευή 11 Μαΐου.
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Η προώθηση της Αργολίδας 

στις χώρες της Μαύρης Θάλασσας
Διημερίδα Τουρισμού  με στόχο 

την παρουσίαση και προώθηση 

του τουριστικού προϊόντος της 

ευρύτερης περιοχής της Πελο-

ποννήσου, την επαγγελματική 

δικτύωση των εκπροσώπων 

του τοπικού τουριστικού τομέα 

με νέες τουριστικές αγορές και 

την ενίσχυση της συνεργασίας 

στον τομέα του τουρισμού με 

την ευρύτερη περιοχή της Μαύ-

ρης Θάλασσας, διοργανώνεται 

την Πέμπτη (09.15 έως 18.00) 

και την Παρασκευή (08:30  έως 

18.00).

Το διήμερο πρόγραμμα περι-

λαμβάνει ημερίδα με αντικεί-

μενο τη Σημασία των Αγορών 

της Μαύρης Θάλασσας για τον 

Τουρισμό της Ελλάδας, το Ρόλο 

των Οργανισμών Διαχείρισης 

Προορισμών στην ανάπτυξη, 

διαχείριση και προώθηση του 

τουριστικού προϊόντος και στις 

σύγχρονες εφαρμογές ψηφια-

κής τεχνολογίας, διαδικτύου και 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

στον τουρισμό.

Μεταξύ των ομιλητών  θα είναι ο 

κος Barry Kolodkin/Επικεφαλής 

του Αναπτυξιακού Προγράμ-

ματος του ΟΗΕ για την περιοχή 

της Μαύρης Θάλασσας, ο κος 

Martin Schobert επί σειρά ετών 

επικεφαλής στον τομέα ερευ-

νών και ψηφιακού μαρκετινγκ 

στον Οργανισμό Τουρισμού 

της Αυστρίας και Δ/νων Σύμ-

βουλος της Turismus Design, ο 

κος Μανόλης Ψαρρός, Δ/νων 

Σύμβουλος της Εταιρείας Συμ-

βούλων Τουριστικής Ανάπτυ-

ξης & Μαρκετινγκ aboutourism 

destination consultants, ο κος 

Damian Cook και η κα Zeina 

Rifai από την εταιρεία E-Tourism 

Frontiers, η κ. Χαρά Γεωργιάδου/

Country Manager της Trivago 

στην Ελλάδα και την ευρύτερη 

περιοχή και η κ. Karen Plumb/

Senior Director της Trip Advisor. 

Στο πλαίσιο της δεύτερης μέ-

ρας, θα πραγματοποιηθούν 

συναντήσεις εργασίας μεταξύ 

τουριστικών εκπροσώπων από 

ολόκληρη την Περιφέρεια Πε-

λοποννήσου και περισσότερους 

απο 15 Tour Operators & Εκπρο-

σώπους Αεροπορικών Εταιρει-

ών από τις χώρες της Μαύρης 

Θάλασσας (Ρωσία, Ουκρανία, 

Τουρκία, Ρουμανία, Σερβία κ.α) 

με στόχο την επαγγελματική δι-

κτύωση του τοπικού τουριστι-

κού τομέα με τις εν λόγω αγορές 

και την προώθηση του τουριστι-

κού προϊόντος της Πελοποννή-

σου. O Κος Barry Kolodkin, Διευ-

θυντής του Προγράμματος του 

BSTIP ανέφερε σχετικά με την δι-

οργάνωση: ‘’Είναι γεγονός πλέον 

πως οι σημερινοί τουρίστες 

έχουν αυξημένες απαιτήσεις. Οι 

προορισμοί που θα προτιμή-

σουν είναι αυτοί που ανταπο-

κρίνονται αποτελεσματικά στις 

συγκεκριμένες ανάγκες και επι-

θυμίες τους. Η Πελοπόννησος, 

ως ένας τέτοιος προορισμός, θα 

έχει την ευκαιρία μέσω της συ-

γκεκριμένης διοργάνωσης, να 

παρουσιάσει την ποικιλομορφία 

και ποιότητα του τουριστικού 

της προϊόντος σε επιλεγμένους 

τουριστικούς πράκτορες από 

12 χώρες της περιοχής της Μαύ-

ρης Θάλασσας. Μία περιοχή με 

αναδυόμενες οικονομίες, ση-

μαντικό πληθυσμιακό όγκο, και 

έντονο ενδιαφέρον για νέους 

προορισμούς’’.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Χρήστος Βούρδουλας του Κωνσταντίνου και της 

Θεοδώρας το γένος Πρεβέντα, που γεννήθηκε στο 

Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στην Αθήνα και η 

Αδαμαντία Γρεβενίτη του Ιωάννη και της Γεωργίας, 

το γένος Τσάκωνα, που γεννήθηκε στην Σπάρτη και 

κατοικεί στην Αθήνα, πρόκειται να παντρευτούν στον 

Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Λυκόβρυσης Αττικής στις 

2/6/2012.

Έκθεση Περιοδικού Νεανικού Τύπου (1936-2000)
Το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Άρ-

γους, με την υποστήριξη της Κοι-

νωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 

Άργους – Μυκηνών παρουσιάζει 

την έκθεση Περιοδικού Νεανικού 

Τύπου (1936-2000) στην αίθουσα 

‘ΙΩ’ στους στρατώνες του Καποδί-

στρια στο Άργος, από 12 έως 20 

Μαΐου 2012. 

Όπως σημειώνει ό Ρήγας Ρηγό-

πουλος, από την συλλογή του 

οποίου προέρχονται τα περιοδικά: 

« Πιστεύω πως ο Μικρός Ήρως 

πρέπει να διδάσκεται στα δημοτι-

κά γιατί πέρα από την λογοτεχνική 

του αξία,  μέσα στις σελίδες του 

μπορεί να νοιώσει κανείς υψηλά 

συναισθήματα και αξίες όπως η 

αγάπη για την ελευθερία και την 

πατρίδα, η αγάπη και το ενδιαφέ-

ρον για τον συνάνθρωπο, ο αγνός 

έρωτας και η δυνατή φιλία, όπως 

και η φιλομάθεια και η αγάπη για 

την υγεία του σώματος και του 

πνεύματος».

«Στην έκθεση αυτή παρουσιάζο-

νται περιοδικά που έπαιξαν ρόλο 

στην διαμόρφωση του χαρακτήρα 

μας κατά τα χρόνια της παιδικής αθωότητας 

όπως είναι περιοδικά περιπέτειας μικρός 

Ήρως, μικρός Σερίφης, μικρός Κάου –μπόυ 

και άλλα με το προσδιοριστικό ‘μικρός’ , 

σειρές από παραμύθια και εξωτικές περιπέ-

τειες όπως Ταρζάν, Γκαούρ-Ταρζαν , περιο-

δικά σε μίμηση ή αντιγραφή των pulp πε-

ριοδικών της Αμερικής όπως η Μάσκα και 

το Μυστήριον, περιοδικά νεότερα όπως τα 

Μπλέκ, Ζαγκόρ και ‘Ομπραξ, και περιοδικά 

με σούπερ ήρωες ή επιστημονικής φαντα-

σίας όπως τα Διαπλανητικά Παράξενα, Υπε-

ράνθρωπα, Εκπληκτικά, Κόναν, Σπάιντερ 

Μαν.

Περιοδικά με διάφορους προσανατολι-

σμούς όπως ο Γκρέκο (ο αετός των γηπέ-

δων), ή ο Φίλαθλος και ο Σπόρτ Μπίλυ, και 

σειρές περιοδικων που απευθύνονταν σε 

κορίτσια όπως η Μανίνα, η Κατερίνα, ή Αλί-

κη, το Χαρούμενο Κορίτσι κ.α.

Ο Μίκυ Μάους έδωσε τον χαρακτηρισμό σε 

όλα τα περιοδικά του ύφους όπως η μικρή 

Λουλού,  ο Μπάγκς  Μπάνυ,  ο Ποπάυ, ο Σε-

ραφίνο και ο Τιραμόλα. 

Και φυσικά δεν μπο-

ρούν να λείπουν περι-

οδικά που σαν μαθητές 

διαβάζαμε και κυκλο-

φορούσαν μέσα στα 

σχολεία, όπως ο Ελλη-

νικός Ερυθρός Σταυρός 

Νεότητος, το Προς την 

Νίκην και η Ζωή του 

Παιδιού ή ο Πρόσκοπος 

και ο Φυσικός Κόσμος.

Τα Κλασσικά Εικονο-

γραφημένα μας εισήγα-

γαν με έναν ευχάριστο 

τρόπο στον κόσμο της 

κλασσικής λογοτεχνίας 

αλλά και της αρχαίας 

Ελληνικής Δραματουρ-

γίας και της Ελληνικής 

Ιστορίας, ενώ  από 

περιοδικά όπως η Δία-

πλασις των Παίδων, το 

Ελληνόπουλο (ο Θη-

σαυρός των Παιδιών), 

το Μπράβο, το Σπίτι 

του Παιδιού, έχουν πε-

ράσει σχεδόν όλοι οι 

Έλληνες διανοούμενοι 

είτε ως αναγνώστες 

είτε ως συνεργάτες μέσα από τις σελίδες 

συνεργασίας αναγνωστών ή τα ανοιχτά 

μυστικά που έπαιζαν τον ρόλο που σήμερα 

παίζουν τα SMS ή τα face books».                
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ΟΜΙΛIΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤH ΤΗΣ ΤΡAΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛAΔΟΣ κ. ΓΕΩΡΓIΟΥ Α. ΠΡΟΒOΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΗΝ 79Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΟΔΟΥ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΕΣ, 
ΑΛΛΑ Η ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΘΑ ΕΞΑΡΤΗΘΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ XΩΡΑΣ ΝΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Το ιστορικό διακύβευμα παραμένει

Δύο χρόνια μετά το πρώτο Μνημόνιο, βρισκόμαστε σήμερα μπροστά σε 
μια νέα πρόκληση, ιδιαίτερα κρίσιμη για το μέλλον της χώρας. Παρά την 
πρόοδο που συντελέστηκε, οι ολιγωρίες, οι καθυστερήσεις και η ύφεση, 
κατά το ενδιάμεσο διάστημα, επιδείνωσαν τη δυναμική του δημόσιου 
χρέους και κατέστησαν αναπόφευκτη τη νέα συμφωνία χρηματοδοτικής 
στήριξης. Η νέα συμφωνία και το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής 
διαμορφώνουν ευνοϊκότερες συνθήκες για τη συνέχιση της προσπάθειας 
και αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της βούλησης των εταίρων μας να 
τη στηρίξουν. Από την άλλη πλευρά, το διεθνές περιβάλλον παραμένει 
ρευστό και εξακολουθεί να επικρατεί αβεβαιότητα για την πορεία 
της παγκόσμιας οικονομίας και την εξέλιξη της κρίσης χρέους στις 
ευρωπαϊκές οικονομίες.

Αυτά τα αντικειμενικά δεδομένα στο εσωτερικό και το εξωτερικό δεν 
επιτρέπουν καμία χαλάρωση ή εφησυχασμό. Για να αξιοποιηθεί 
η νέα ευκαιρία, πρέπει τώρα να εφαρμοστούν, χωρίς χρονοτριβή, 
όσα έχουν συμφωνηθεί και να καλυφθούν τα κενά που άφησαν οι 
καθυστερήσεις των προηγούμενων ετών. Για την έξοδο από την κρίση 
δεν υπάρχει εύκολος δρόμος. Η προσαρμογή πρέπει να συνεχιστεί με 
αποφασιστικότητα.

Η τρέχουσα προεκλογική περίοδος έχει εκ των πραγμάτων επιβραδύνει 
την υλοποίηση των προγραμματισμένων αλλαγών. Αν μετά τις εκλογές 
τεθεί εν αμφιβόλω η βούληση της νέας κυβέρνησης και της κοινωνίας 
να εφαρμοστεί το πρόγραμμα,  οι σημερινές ευνοϊκές προοπτικές 
θα αντιστραφούν και η χώρα κινδυνεύει να περιέλθει γρήγορα σε 
κατάσταση ιδιαίτερα δυσχερή με αρνητικό αντίκτυπο και στην ψυχολογία 
των πολιτών. 

Έτσι, το ιστορικό διακύβευμα παραμένει και είναι καίριο:

Συντεταγμένη και επίπονη προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της 
οικονομίας εντός της ζώνης του ευρώ με τη συμπαράσταση των εταίρων 
μας

ή

άτακτη οπισθοδρόμηση, οικονομική και κοινωνική, δεκαετίες πίσω, 
που θα οδηγούσε τελικά τη χώρα εκτός της ζώνης του ευρώ και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Οι ολιγωρίες και η παρελκυστική τακτική πολλαπλασίασαν το 
κόστος της προσαρμογής

Η δανειακή σύμβαση και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην 
αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους, που συνεπάγεται σημαντική 
μείωσή του, κλείνουν μια φάση της κρίσης. Με τη βοήθεια των εταίρων, με 
προσπάθεια και υψηλό κόστος πραγματοποιήθηκαν αλλαγές που ήταν 
σημαντικές, αλλά ανεπαρκείς σε σχέση με το μέγεθος του οικονομικού 
προβλήματος. Γι’ αυτό, μετά το πρώτο Μνημόνιο χρειάστηκαν 
αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις των στόχων του προγράμματος. Οι 
αναθεωρήσεις θα είχαν αποφευχθεί, αν είχαμε εξ αρχής αποδεχθεί τη 
δική μας απόλυτη ευθύνη. Δηλαδή την ευθύνη ότι πρέπει να αλλάξουμε 
πορεία, γιατί το στρεβλό πρότυπο ανάπτυξης που ακολουθούσαμε είχε 
πλέον καταρρεύσει.

Αυτό δεν συνέβη ή τουλάχιστον δεν συνέβη στον απαιτούμενο βαθμό. 
Το Μνημόνιο, το οποίο περιλάμβανε αλλαγές που έπρεπε να έχουν 
εφαρμοστεί προ πολλού, αντιμετωπίστηκε αμυντικά, θεωρούμενο 
ως έξωθεν επιβολή. Η τακτική όμως αυτή είχε το ακριβώς αντίθετο 
αποτέλεσμα: πολλαπλασίασε το κόστος, βάθυνε και παρέτεινε την 
ύφεση.

Μια νέα ελπιδοφόρα αφετηρία: κερδήθηκε μια μάχη, αλλά ο 
πόλεμος συνεχίζεται

Φθάσαμε έτσι στην αναδιάρθρωση του χρέους και τη νέα δανειακή 
σύμβαση, επιλογές οι οποίες υπό τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί 
ήταν πλέον αναπόφευκτες. Με τη συμφωνία βελτιώνεται η δυναμική 
του δημόσιου χρέους και δημιουργείται ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο 

για την οικονομία. Κλείνει έτσι, με σοβαρό κοινωνικό κόστος, αλλά 
χωρίς καταστροφικές συνέπειες, μια επικίνδυνη φάση της κρίσης και 
δημιουργείται μια ελπιδοφόρα αφετηρία. Κερδήθηκε μια μάχη, όχι 
όμως ο πόλεμος, ο οποίος συνεχίζεται. Γι’ αυτό δεν δικαιολογείται 
καμία χαλάρωση ή εφησυχασμός. Αντίθετα, επιβάλλονται συνεχής 
επαγρύπνηση, ένταση της προσπάθειας, ταχύτεροι ρυθμοί. Για να 
πετύχουμε, πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε ουσιαστικές ποιοτικές 
αλλαγές. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως  τη λειτουργία του κράτους, της 
δημόσιας διοίκησης και γενικότερα τους θεσμούς, το πολιτικό σύστημα, 
τη δικαιοσύνη, τους κοινωνικούς εταίρους, τις αξίες και νοοτροπίες που 
διαμορφώνουν συμπεριφορές.

Απαιτείται κοινωνική και πολιτική συμφωνία στο μείζον, που είναι 
η ευρωπαϊκή προοπτική και η ανάπτυξη

Για να προχωρήσουν οι αλλαγές αυτές, απαιτείται η μέγιστη δυνατή 
συναίνεση στην κοινωνία και τις πολιτικές δυνάμεις.

Οι πολίτες πρέπει να πειστούν για την αναγκαιότητα των αλλαγών 
τις οποίες συνεπάγεται η ευρωπαϊκή επιλογή. Να κατανοήσουν 
ότι ενδεχόμενη αποτυχία ισοδυναμεί με καταστάσεις που θα 
πολλαπλασίαζαν τις απώλειες και θα διαρρήγνυαν ανεπανόρθωτα την 
κοινωνική συνοχή.

Οι πολιτικές δυνάμεις ευκταίο είναι να συμφωνήσουν πάνω σε αυτά 
που τις ενώνουν, δηλαδή την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και την 
ανάπτυξη, διασφαλίζοντας τη συνέχεια του κράτους.

Οι αλλαγές είναι σήμερα εφικτές

Βρισκόμαστε σήμερα σε πλεονεκτικότερη θέση για αποτελεσματική 
δράση. Οι αντικειμενικές δυνατότητες υπάρχουν:

	 Η αναδιάρθρωση του χρέους μειώνει σημαντικά το ύψος 
των δανειακών υποχρεώσεων, διευκολύνοντας τη δημοσιονομική 
προσαρμογή.

	 Η δανειακή σύμβαση και το οικονομικό πρόγραμμα που τη 
συνοδεύει ψηφίστηκαν από τη Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία.

	 Το δημοσιονομικό έλλειμμα παραμένει μεν υψηλό, έχει όμως 
περιοριστεί σημαντικά. Η επιδιωκόμενη επίτευξη πρωτογενών 
πλεονασμάτων από το 2013 είναι τώρα εφικτή.

	 Έχουν συνειδητοποιηθεί ευρύτερα από την κοινωνία η κρισιμότητα 
της κατάστασης και η ανάγκη ριζοσπαστικών αλλαγών για να παραμείνει 
η χώρα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

	 Το τραπεζικό σύστημα επέδειξε αντοχές σε μια δύσκολη περίοδο 
και σήμερα προσβλέπει στην ανασυγκρότησή του, που θα του επιτρέψει 
να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά προς όφελος της οικονομίας.

Οι παράγοντες που προαναφέρθηκαν διευκολύνουν την οικονομία 
αρχικά να ανακάμψει  και, στη συνέχεια, να τεθεί σε σταθερή 
αναπτυξιακή τροχιά. Ωστόσο οι κίνδυνοι παραμένουν υψηλοί και η 
αβεβαιότητα μεγάλη.

Η ύφεση και η ανεργία εξελίχθηκαν δυσμενέστερα από ό,τι 
αναμενόταν

	 Η οικονομική ύφεση που άρχισε το 2008 συνεχίζεται αμείωτη. 
Το 2011 το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 6,9%. Η κατάσταση 
επιδεινώθηκε το δ΄ τρίμηνο, αντανακλώντας, μεταξύ άλλων, το γεγονός 
ότι η αβεβαιότητα παρέμενε αυξημένη. Στην υποχώρηση του ΑΕΠ 
συνέβαλε η μείωση τόσο της κατανάλωσης όσο και των επενδύσεων. Η 
πτώση μάλι στα των επενδύσεων υπερέβη το 20%.

	 Στην επιδείνωση του ΑΕΠ το δ΄ τρίμηνο του 2011 συνετέλεσε και 
η ανακοπή της ανοδικής πορείας των εξαγωγών αγαθών, ύστερα από 
τέσσερα τρίμηνα συνεχούς αύξησης. Έτσι, κατά μέσο όρο το 2011 οι 
εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν, αλλά βραδύτερα απ’ ό,τι το 2010 (3,6% 
έναντι 5,4%). Η υποχώρηση των εξαγωγών το δ΄ τρίμηνο εκτιμάται ότι 
αντανακλά την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στους 
εμπορικούς μας εταίρους, αλλά και τη δυσχερέστερη πρόσβαση των 
εξαγωγικών επιχειρήσεων σε τραπεζικές και εμπορικές πιστώσεις.

	 Όσον αφορά τις εξελίξεις στην πλευρά της προσφοράς, 
σημειώνεται η μεγάλη μείωση του προϊόντος στο δευτερογενή τομέα 
(σχεδόν διπλάσια απ’ ό,τι τον προηγούμενο χρόνο: -12% έναντι -6,1%). 
Εντεινόμενη ήταν η πτώση και στον τριτογενή τομέα (-5,9% έναντι 
-3,1%). Αντίθετα, το προϊόν του αγροτικού τομέα αυξήθηκε κατά 2,5%, 
λόγω όμως του μικρού μεγέθους του τομέα επηρέασε ελάχιστα το ρυθμό 
μείωσης του συνολικού ΑΕΠ.

	 Η κάμψη της παραγωγής ήταν η κυριότερη αιτία της καθαρής 
απώλειας 300 περίπου χιλιάδων θέσεων εργασίας και της διόγκωσης 
του αριθμού των ανέργων κατά σχεδόν 250 χιλιάδες άτομα.

	 Οι συνθήκες στο χρηματοπιστωτικό τομέα επιδεινώθηκαν. Ο 
ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος 
υποχωρεί συνεχώς από το 2008, έγινε αρνητικός το 2011. Η εξέλιξη 
αυτή οφείλεται εν μέρει στη μείωση της ζήτησης δανειακών κεφαλαίων 
λόγω της ύφεσης. Σημαντικό ρόλο όμως διαδραμάτισε και η μειωμένη 
ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος, αποτέλεσμα της απώλειας 
εμπιστοσύνης που δημιούργησε η δημοσιονομική κρίση. Σήμερα 
υπάρχει μεγάλος αριθμός υγιών επιχειρήσεων που υφίστανται τις 
συνέπειες του περιορισμού της τραπεζικής χρηματοδότησης.

Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε το 2011, αλλά η 
επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων για το 2012 θα απαιτήσει 
συνεχή προσπάθεια

Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε ως ποσοστό του 
ΑΕΠ το 2011 κατά 1,2  εκατοστιαία μονάδα, ενώ το πρωτογενές 
έλλειμμα μειώθηκε κατά 2,5% του ΑΕΠ. Εξάλλου, το α΄ τρίμηνο του 
2012 το ταμειακό έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού μειώθηκε 
αισθητά σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2011, ενώ καταγράφηκε 
πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως του 0,5% του ΑΕΠ, έναντι 
πρωτογενούς ελλείμματος 0,5% του ΑΕΠ την αντίστοιχη περίοδο του 
2011. Οι πρωτογενείς δαπάνες μειώθηκαν μεν, αλλά λιγότερο από 
ό,τι επιδιωκόταν, εξαιτίας των αυξημένων επιχορηγήσεων προς τα 
ασφαλιστικά ταμεία. Η επίτευξη των στόχων για ολόκληρο το έτος θα 
απαιτήσει επομένως συνεχή προσπάθεια.

Ταυτόχρονα, μεγάλη είναι η αβεβαιότητα και στο διεθνές 
περιβάλλον

Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα επιβραδύνθηκε το 2011, 
λόγω της κρίσης χρέους στις προηγμένες οικονομίες, της γενικευμένης 
υποχώρησης της εμπιστοσύνης, καθώς και των υψηλών διεθνών τιμών 
των βασικών εμπορευμάτων.

Η πορεία ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας υπέστη πλήγμα στα 
τέλη του 2011 από την αύξηση της αβεβαιότητας λόγω της εντεινόμενης 
κρίσης χρέους στη ζώνη του ευρώ. Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις 
προβλέψεις για το 2012 παραμένουν υψηλοί. Ο ρυθμός ανόδου του 
ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθεί τόσο στις αναδυόμενες όσο και 
στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Η ζώνη του ευρώ εισέρχεται σε ήπια 
ύφεση το 2012, με αυξημένους όμως κινδύνους για επιδείνωση της 
κατάστασης, αν υπάρξει όξυνση της κρίσης χρέους και αν οι τιμές των 
βασικών εμπορευμάτων αυξηθούν περαιτέρω.

Για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές, το Ευρωσύστημα 
επιστράτευσε συμβατικά και μη συμβατικά μέτρα. Παράλληλα, για την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών αυξήθηκε η «δύναμη 
πυρός» των μηχανισμών στήριξης.

Προβλέψεις των βασικών μεγεθών για το 2012

Οι διαθέσιμοι βραχυχρόνιοι δείκτες για τους πρώτους μήνες του 2012 
υποδηλώνουν ότι η ύφεση στη χώρα θα συνεχιστεί και εφέτος.

	 Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός 
μείωσης του ΑΕΠ θα πλησιάσει το 5%, δηλαδή η ύφεση θα είναι 
λιγότερο έντονη από ό,τι το 2011, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι τα 
μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα θα εφαρμοστούν χωρίς καθυστέρηση.

	 Το μέσο ποσοστό ανεργίας θα αυξηθεί εφέτος σε σύγκριση με το 
2011 και θα υπερβεί το 19%, έναντι 17,7% πέρυσι. 

	 Η αναμενόμενη το 2012-13 μείωση του κόστους εργασίας ανά 
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μονάδα προϊόντος, σε συνδυασμό και με την προβλεπόμενη εξέλιξη 
των τιμών, οδηγεί σε αισθητή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, που θα 
συμβάλει σε άνοδο των εξαγωγών και υποκατάσταση των εισαγωγών. 
Ειδικότερα, εκτιμάται ότι έως το τέλος του 2012 θα έχουν ανακτηθεί τα 
2/3 έως 3/4 της συνολικής απώλειας της ανταγωνιστικότητας κόστους 
της περιόδου 2001-2009. Επιπλέον, εντός του 2013 θα έχει ανακτηθεί 
πιθανόν ολόκληρη η απώλεια. 

	 Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών προβλέπεται 
να υποχωρήσει από 9,8% του ΑΕΠ το 2011 στο 7,5% περίπου το 2012, 
ενώ η υποχώρηση θα συνεχιστεί και τα επόμενα έτη.

	 Τέλος, η πτωτική τάση του πληθωρισμού συνεχίζεται το 2012 και 
ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω στο 
1,2%. Το 2013 ο πληθωρισμός αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω, 
ενδεχομένως και κάτω από το 0,5%.

Η ύφεση επηρεάζει αρνητικά τις προσδοκίες και τροφοδοτεί τον 
φαύλο κύκλο

Οι υστερήσεις της δημοσιονομικής προσαρμογής και των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων, οι αρνητικές εξελίξεις στην πραγματική οικονομία και οι 
δυσμενείς συνθήκες όσον αφορά την τραπεζική χρηματοδότηση, πέραν 
των άμεσων επιπτώσεων στα εισοδήματα και την ανεργία, εντείνουν 
την αβεβαιότητα για τις μελλοντικές εξελίξεις. Όσο συντηρείται ο φαύλος 
κύκλος δημοσιονομικής συστολής-ύφεσης-αβεβαιότητας, εξασθενεί η 
προοπτική της επίτευξης των στόχων για το έλλειμμα και το χρέος και 
ανατροφοδοτούνται αρνητικές προσδοκίες.

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο φαύλος κύκλος οφείλεται στην ασκούμενη 
περιοριστική δημοσιονομική πολιτική. Η ερμηνεία έχει ασφαλώς βάση. 
Είναι όμως μονοδιάστατη, γιατί δεν λαμβάνει υπόψη ότι η δημοσιονομική 
προσαρμογή, εκτός από τη μείωση της συνολικής ζήτησης που 
επιφέρει, επηρεάζει και τις προσδοκίες. Θετικές προσδοκίες μπορούν 
να δημιουργηθούν όταν:

	 η δημοσιονομική προσαρμογή πείθει ότι αποτελεί τμήμα 
ενός αξιόπιστου μεσοπρόθεσμου προγράμματος, που αποσκοπεί στη 
μείωση του μεριδίου του δημόσιου τομέα στην οικονομία,

	 υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το πρόγραμμα οικονομικής 
προσαρμογής έχει μεγάλη πιθανότητα επιτυχίας και διασφαλίζεται η 
συνέχειά του, ανεξάρτητα από ενδεχόμενες πολιτικές μεταβολές.

Όταν συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις, εδραιώνονται θετικές 
προσδοκίες και ενισχύονται δευτερογενώς η κατανάλωση και οι 
επενδύσεις. Οι δευτερογενείς αυτές επιδράσεις αντισταθμίζουν, σε 
κάποιο βαθμό, την υποχώρηση της ζήτησης που επήλθε από τη μείωση 
του δημοσιονομικού ελλείμματος και οδηγούν σταδιακά στην ανάκαμψη.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟΤΡΙΒΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 
ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Εθνική στρατηγική για τη συντεταγμένη ανασυγκρότηση της 
οικονομίας

Σήμερα είναι πλέον αντιληπτό ότι οι αλλαγές που έγιναν ήταν ανεπαρκείς. 

	 Τόσο το δημοσιονομικό όσο και το εξωτερικό έλλειμμα 
παραμένουν ακόμη υψηλά. Δηλαδή η χώρα εξακολουθεί να ζει πέρα 
από τις δυνατότητές της, χάρη στη χρηματοδοτική στήριξη των εταίρων 
μας. 

	 Σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες του δημόσιου τομέα 
διατηρούνται, ακόμη και σε περιπτώσεις που έχουν νομοθετηθεί 
ρυθμίσεις για την εξάλειψή τους. 

	 Οι στρεβλώσεις στις αγορές αντιστρατεύονται τον 
ανταγωνισμό και παρεμποδίζουν την ανάπτυξη. 

	 Η ανταγωνιστικότητα, παρά τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας κόστους, υστερεί σημαντικά ως προς τη 
διαρθρωτική της διάσταση. 

Είναι φανερό ότι το έργο που έχουμε μπροστά μας είναι δύσκολο και 
απαιτεί επίμονη και πολυετή προσπάθεια.

Ανάκαμψη και ανάπτυξη με κινητοποίηση του ιδιωτικού 
επιχειρηματικού τομέα

Μια οικονομική στρατηγική για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη αποτελεί 
ύψιστη προτεραιότητα. Αν δεν περιοριστεί η ύφεση, τίθενται υπό αίρεση 
και οι δημοσιονομικοί στόχοι. Στις σημερινές συνθήκες, ανάπτυξη 
σημαίνει πρωτίστως κινητοποίηση του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα. 
Όμως αυτό δεν μπορεί να συμβεί όσο το κράτος εξακολουθεί να έχει 
δεσπόζουσα θέση στην οικονομία. Δεν μπορεί επίσης να συμβεί όσο 
υπάρχουν υψηλά δημόσια ελλείμματα και χρέη. Τέλος, δεν μπορεί να 
υπάρξει ανάπτυξη όσο επικρατεί κλίμα αβεβαιότητας και δυσπιστίας για 
τις προοπτικές της οικονομίας.

Προαπαιτούμενα συνεπώς της ανάπτυξης είναι:

	 Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και η άρση της 
αβεβαιότητας.

	 Η δημιουργία περιβάλλοντος που θα ευνοεί την 
επιχειρηματική πρωτοβουλία.

	 Η μεταφορά πόρων από τον υπερτροφικό δημόσιο τομέα 
προς την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα και, 
γενικότερα, από τον τομέα των μη διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και 
υπηρεσιών προς τον τομέα των διεθνώς εμπορεύσιμων.

Δράσεις για την ανάπτυξη

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει επισημάνει από το 2010 την ανάγκη ενός 
συνεκτικού Σχεδίου Δράσης για την Ανάπτυξη, το οποίο θα βαδίζει 
παράλληλα με τη δημοσιονομική προσαρμογή, θα εξειδικεύει τις 
διαρθρωτικές πολιτικές και θα παρέχει ένα πλαίσιο για το συντονισμό 
των δράσεων των δημόσιων φορέων που ενισχύουν την ανάπτυξη, 
χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τους δημοσιονομικούς στόχους.

Eνα τέτοιο σχέδιο απαιτείται κατ’ εξοχήν σήμερα, με τις ακόλουθες 
επιδιώξεις:

Επιδιώξεις άμεσης απόδοσης

	 Μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως είναι η αντιμετώπιση της 
γραφειοκρατίας και η ελάφρυνση του διοικητικού βάρους των 
επιχειρήσεων, η απλοποίηση του κανονιστικού-ρυθμιστικού πλαισίου 
και η αποκατάσταση του ανταγωνισμού στις αγορές.

	 Επιτάχυνση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, οι οποίες, 
πέραν των εσόδων που μειώνουν το χρέος, δημιουργούν πρόσθετες 
επενδύσεις, ώστε να αξιοποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία που 
αποκτώνται. Οι αποκρατικοποιήσεις δημιουργούν ευκαιρίες για ξένες 
άμεσες επενδύσεις, οι οποίες συνεπάγονται μεταφορά τεχνολογίας και 
βελτίωση της παραγωγικότητας.

	 Ταχύτερη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ και εξασφάλιση πόρων 
από διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 
για την επανεκκίνηση σημαντικών έργων υποδομής που έχουν διακοπεί.

Διαρθρωτικές αλλαγές για τη μετάβαση σε ένα νέο αναπτυξιακό 
πρότυπο

Πέρα όμως από τα μέτρα άμεσης απόδοσης, χρειάζεται μια μακρόπνοη 
πολιτική για την ανάπτυξη. Η πολιτική αυτή πρέπει να επιδιώξει 
σήμερα μεταρρυθμίσεις που θα ενθαρρύνουν τη μετάβαση σε ένα 
νέο εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές 
πρέπει να εστιαστούν στην αλλαγή των δομών της παραγωγής και την 
άρση των στρεβλώσεων. Η είσοδος στη ζώνη του ευρώ δεν επέφερε 
σοβαρές διαφοροποιήσεις στη δομή της παραγωγικής δραστηριότητας, 
με αποτέλεσμα να διατηρείται χαμηλό το επίπεδο της διαρθρωτικής 
ανταγωνιστικότητας.

Τα δύο τελευταία χρόνια υπήρξε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
κόστους, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση του σχετικού κόστους 
εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Αυτή είναι μία θετική εξέλιξη. Αλλά 
δεν αρκεί. Διατηρήσιμη άνοδος της ανταγωνιστικότητας μπορεί να 
στηριχθεί μόνο στη συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας. Και για να 
επιτευχθεί αυτό, απαιτούνται διαρθρωτικές αλλαγές που θα άρουν τα 
εμπόδια και θα επιτρέψουν τη μεταφορά πόρων προς την παραγωγή 
διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών. Τελικός στόχος είναι η 
διεύρυνση των εξαγωγών και η υποκατάσταση των εισαγωγών, δηλαδή 
η ενίσχυση της θέσης των εγχώριων προϊόντων στην εξωτερική και 
την τοπική αγορά. Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλουν αποφασιστικά 
οι διαρθρωτικές αλλαγές που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός 
περιβάλλοντος φιλικού προς την επιχειρηματικότητα και στην 
προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων. Τέτοιες αλλαγές είναι:

	 η ενδυνάμωση του ανταγωνισμού στις αγορές αγαθών, υπηρεσιών 
και παραγωγικών συντελεστών,

	 ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης,

	 η εξασφάλιση σταθερού φορολογικού συστήματος, φιλικού προς 
την ανάπτυξη,

	 η επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης,

	 ο εξορθολογισμός και η απλοποίηση του κανονιστικού-ρυθμιστικού 
περιβάλλοντος,

	 η ενθάρρυνση της καινοτομίας, της έρευνας και της εξωστρέφειας,

	 η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας όλων των βαθμίδων της 
εκπαίδευσης.

Τίποτε από αυτά δεν είναι νέο. Η αναγκαιότητά τους έχει αναγνωριστεί 
και για πολλά έχουν αποφασιστεί μέτρα. Ωστόσο, ο ρυθμός υλοποίησής 
τους παραμένει βραδύς, με αποτέλεσμα να μην είναι ακόμη ορατές οι 
θετικές τους επιδράσεις. Στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία, όλες αυτές 
οι αλλαγές πρέπει πλέον να προωθηθούν ταυτόχρονα, με τόλμη, 
αποφασιστικότητα και ασφαλώς χωρίς εκπτώσεις.

Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΑ 
ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αλληλεπιδρούν η ύφεση και οι χρηματοδοτικές ροές

Η δημοσιονομική κρίση και το κλίμα αβεβαιότητας επιδείνωσαν τις 
χρηματοπιστωτικές συνθήκες τα δύο τελευταία χρόνια. Η αμφισβήτηση 
της δυνατότητας εξόδου της οικονομίας από τον φαύλο κύκλο 
συμπαρέσυρε τις τράπεζες, με επακόλουθα τον αποκλεισμό τους από 
τις διεθνείς αγορές και τη συνεχή υποχώρηση των καταθέσεων: από τα 
τέλη του 2009 μέχρι το Φεβρουάριο του 2012 οι τραπεζικές καταθέσεις 
του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά περισσότερο από 70 δισεκ. 
ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με το ένα τρίτο περίπου του ΑΕΠ. Έτσι 
περιορίστηκαν αισθητά οι χρηματοδοτικές δυνατότητες των τραπεζών. 

Για την ανάκαμψη της οικονομίας πρέπει να τεθεί σε κίνηση ένας 
ενάρετος κύκλος, όπου η βελτίωση των προοπτικών της οικονομίας 
θα υποβοηθεί την ενδυνάμωση του τραπεζικού συστήματος, έτσι ώστε 
αυτό να διοχετεύει δανειακούς πόρους στην πραγματική οικονομία, να 
ανατροφοδοτεί τις θετικές προοπτικές κ.ο.κ. 

Η βελτίωση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων είναι εφικτή

Η βελτίωση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης της οικονομίας μπορεί 
να επιτευχθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

Πρώτον, με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, η οποία θα 
μπορούσε σε πρώτη φάση να επαναφέρει στις τραπεζικές καταθέσεις 
αποθησαυρισμένα τραπεζογραμμάτια ύψους 10-15 δισεκ. ευρώ και 
ακολούθως να ενθαρρύνει τον επαναπατρισμό κεφαλαίων. Αυτό θα 
βελτίωνε ουσιαστικά τη ρευστότητα.

Δεύτερον, με την προσέλκυση χρηματοδοτικών πόρων από πηγές 
πέραν του τραπεζικού συστήματος. Δύο είναι οι πηγές που πρέπει να 
αναφερθούν σχετικά. Οι ιδιωτικοποιήσεις, οι οποίες θα αποφέρουν 19 
δισεκ. ευρώ έως το 2015, κυρίως με εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό, 
εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε πολύ μεγαλύτερες  συνολικές εισροές, 
αν συνυπολογιστούν και οι πρόσθετες επενδύσεις που θα απαιτηθούν 
για την αξιοποίηση των αποκτώμενων περιουσιακών στοιχείων. 
Επιπλέον, η ροή χρηματοδοτικών πόρων προς τις επιχειρήσεις μπορεί 
να ενισχυθεί με ποσά 15 περίπου δισεκ. ευρώ, εφόσον βελτιωθεί 
η απορροφητικότητα των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Τέλος, θα πρέπει να 
προστεθούν και τα διαθέσιμα κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων.

Η ανασυγκρότηση του τραπεζικού συστήματος

Ο κύριος παράγοντας που θα επιτρέψει τη βελτίωση των 
χρηματοπιστωτικών συνθηκών είναι η ισχυροποίηση και ανασυγκρότηση 
του τραπεζικού συστήματος, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το 2012 θα αποτελέσει έτος-ορόσημο για τη διαμόρφωση της 
μελλοντικής φυσιογνωμίας του τραπεζικού συστήματος. Οι τράπεζες 
καλούνται να αντιμετωπίσουν τις ζημίες που έχουν ως γενεσιουργό αίτιο 
τη δημοσιονομική κρίση. Κατ’ αρχάς οι τράπεζες βαρύνονται από το 
γεγονός ότι τοποθέτησαν κεφάλαια σε μια μορφή επένδυσης που μέχρι 
πρόσφατα εθεωρείτο ασφαλής, δηλαδή σε ομόλογα του Ελληνικού 
Δημοσίου. Όπως προκύπτει από τα δημοσιευθέντα αποτελέσματα των 
τραπεζών, η επίπτωση αυτή είναι πολύ μεγάλη. Επιπλέον οι τράπεζες 
αντιμετωπίζουν, λόγω της παρατεταμένης ύφεσης, την αυξημένη 
δυσκολία νοικοκυριών και επιχειρήσεων να εξυπηρετούν κανονικά 
τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Οι ανωτέρω εξελίξεις επιβάλλουν 
ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών, η διαδικασία για την 
οποία έχει ήδη δρομολογηθεί. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος, ήδη από τις αρχές του 2011, διαβλέποντας 
τις προκλήσεις, άρχισε να σχεδιάζει, σε συνεργασία με το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα, σειρά ενεργειών για τη διασφάλιση της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν 
κυρίως τα εξής:

	 κάλυψη των βραχυχρόνιων αναγκών ρευστότητας μέσω του 
Ευρωσυστήματος,

	 διαμόρφωση, σε συνεργασία με την Πολιτεία, νομικού πλαισίου 
εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης πιστωτικών ιδρυμάτων και εφαρμογή 
του όπου χρειάστηκε, 

	 εξασφάλιση μέσω του Προγράμματος Στήριξης πόρων ύψους 50 
δισεκ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση και την αναδιάρθρωση του 
τραπεζικού συστήματος.

Επιδίωξη: ένα υγιές, ισχυρό και ανταγωνιστικό τραπεζικό σύστημα

Ο τραπεζικός τομέας μετά την ανασυγκρότησή του θα έχει απαλλαγεί 
από βάρη του παρελθόντος, θα είναι πιο υγιής, πιο αποτελεσματικός, 
πιο εύρωστος. Με την αποσαφήνιση των κεφαλαιακών αναγκών θα 
επιτευχθεί σημαντική ενίσχυση της διαφάνειας, η οποία εκτιμάται ότι θα 
συμβάλει στη σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών 
και των καταθετών. Θα διευκολυνθούν έτσι οι τράπεζες να επιτελέσουν 
το βασικό διαμεσολαβητικό τους ρόλο και να συμβάλουν στην επάνοδο 
της οικονομίας σε τροχιά διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης. 

Η ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ

Οι προβλέψεις για τις εγχώριες οικονομικές εξελίξεις το 2012 
περιβάλλονται από κινδύνους. Οι προβλέψεις για τις οικονομικές 
εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ χαρακτηρίζονται επίσης από αβεβαιότητα, 
η οποία συνδέεται με το ενδεχόμενο όξυνσης της κρίσης χρέους. Σε 
αυτό το κρίσιμο περιβάλλον, η ελληνική οικονομία καλείται να κάνει 
σταθερά βήματα προόδου. Απαιτείται γι’ αυτό πλήρης ετοιμότητα από 
την πρώτη κιόλας ημέρα της μετεκλογικής περιόδου, ώστε να κερδηθεί 
ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα, αρχίζοντας από την οικοδόμηση ενός 
αποτελεσματικού και ευέλικτου κράτους, που θα υπηρετεί ταυτόχρονα 
την ανταγωνιστική λειτουργία των αγορών και την κοινωνική συνοχή. 
Στην περίπτωση αυτή, θα αποτραπεί η διαμόρφωση συνθηκών που θα 
οδηγούσαν όχι μόνο σε ακύρωση των θυσιών, αλλά και σε δραστική 
υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου. Έτσι, η οικονομία θα μπορέσει να 
μπει στο δρόμο της ανάκαμψης από τα τέλη του 2013 και σταδιακά σ’ 
έναν ενάρετο κύκλο αποκατάστασης της εμπιστοσύνης-δημοσιονομικής 
ισορροπίας-ανάπτυξης. 

Οφείλουμε συνεπώς όλοι, ως κοινωνία, ως πολιτικό σύστημα και ως 
υπεύθυνοι πολίτες, να αναλάβουμε την ιστορική ευθύνη της επιλογής. 
Σήμερα εμείς κρατάμε την τύχη της χώρας στα χέρια μας.
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Kατ’ αρχάς, πρέπει να γνωρίζετε 

ποια είναι η βασική σωματική 

σας διάπλαση σε σχέση μ’ αυτήν 

ενός τυπικού ποδηλάτη. Eίστε 

από τη φύση σας πιο αδύνατος, 

πιο παχύς, πιο μυώδης ή ακρι-

βώς στη μέση; Eίστε καλύτερος 

ως αναβάτης, σπρίντερ ή λίγο 

απ’ όλα; Eίναι ευρέως γνωστό ότι 

οι ανηφορίστες έχουν συνήθως 

πιο λιγνή, εκ φύσεως πιο αδύνα-

τη κατασκευή, ενώ οι σπρίντερ 

μπορεί να είναι πιο στιβαροί και 

μυώδεις. Oι all-around ποδη-

λάτες μπορεί να κλίνουν προς 

οποιαδήποτε μεριά, τείνουν 

όμως να είναι πιο κοντά στο 

σωματότυπο του ανηφορίστα. 

Aυτό σημαίνει ότι το φάσμα του 

βέλτιστου βάρους για ένα συγκε-

κριμένο ύψος μπορεί να μην εί-

ναι το ίδιο για έναν ανηφορίστα 

κι ένα σπρίντερ. Oι λόγοι γι’ αυτό 

δεν είναι μόνο η σωματική διά-

πλαση, αλλά και η φυσιολογία η 

οποία υποστηρίζει τις κούρσες 

έντονου σπριντ ή παρατεταμέ-

νης ανάβασης. O σπρίντερ εκεί-

νος που αδυνατίζει αρκετά ώστε 

να κινείται με την πρώτη ομάδα, 

αλλά θυσιάζει τη δύναμη για 

έκρηξη στο τελικό του σπριντ, 

μπορεί να διακινδυνεύει το πιο 

ισχυρό του χαρτί, ενώ ένας ανη-

φορίστας ο οποίος επιστρατεύει 

τη μυϊκή του μάζα για να κάνει 

σπριντ μπορεί να μείνει πίσω 

όταν φτάσει στην κορυφή ενός 

βουνού και πριν από την τελική 

αναμέτρηση. Mε λίγα λόγια, κα-

νένας ποδηλάτης δεν πρόκειται 

να καταλάβει τι συμβαίνει στην 

ικανότητά του να κάνει σπριντ ή 

ανάβαση αν δεν προσπαθήσει. 

 

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΙΔΑΝΙ-

ΚΟ ΒΑΡΟΣ-ΣΤΟΧΟ

Aκόμα και για αθλητές οι οποίοι 

διαθέτουν την καλύτερη ιατρική 

και προπονητική υποστήριξη 

το να βρουν το ιδανικό βάρος 

παραμένει εν μέρει διαδικα-

σία δοκιμής και λάθους. Aν γί-

νει σωστά, το λάθος μπορεί να 

μην παρουσιάζεται για πολύ ή 

ακόμα και ν’ αποφευχθεί. Ένας 

τρόπος για να μικρύνουμε την 

καμπύλη εκμάθησης είναι να 

χρησιμοποιήσουμε ως οδηγό 

την γκάμα τιμών σωματικού βά-

ρους επιτυχημένων ποδηλατών. 

H απώλεια βάρους για επιδόσεις 

στους αγώνες είναι μια επιλογή. 

Oι τιμές που παρατίθενται στους 

παρακάτω πίνακες και αφορούν 

επίλεκτους αθλητές δεν είναι 

απαραιτήτως υγιή σωματικά 

βάρη για απλούς ανθρώπους 

οι οποίοι ασκούνται τακτικά, 

όμως είναι τιμές για ποδηλάτες 

με αποδεδειγμένα αποτελέ-

σματα. Xρησιμοποιήστε αυτές 

ως οδηγό, μόνο επειδή κάθε 

αθλητής ο οποίος ξεκινά την 

προσπάθειά του για απώλεια 

βάρους είναι καλό να έχει ένα 

αρχικό σωματικό βάρος-στόχο. 

Oι περισσότεροι ελίτ ποδηλά-

τες πετυχαίνουν τις καλύτερες 

επιδόσεις κάπου στη μέση κάθε 

κλίμακας. Έχοντας κατά νου ότι 

οι επίλεκτοι αθλητές δεν κά-

νουν καλές επιδόσεις σε τιμές 

βάρους μικρότερες από αυτές 

που παραθέτουμε στον πίνακα, 

είναι λιγότερο δελεαστικό για 

κάθε ποδηλάτη να συνεχίσει να 

χάνει βάρος από τη στιγμή που 

βρίσκεται στη ζώνη-στόχο και 

αποδίδει καλά. Tο να έχει στη 

διάθεσή του και ανώτατη κλίμα-

κα τιμών είναι επίσης ερέθισμα 

για τον ποδηλάτη σχετικά με το 

πού βρίσκεται το βάρος του σε 

σύγκριση μ’ εκείνους που κερδί-

ζουν σε αγώνες. Kαι πάλι όμως, 

αυτοί οι πίνακες είναι οδηγοί 

και δεν αφορούν πολύ νέους 

ή μεγάλης ηλικίας ποδηλάτες. 

 

ΟΡΙΑ

Για ν’ αποφύγουμε συμπεριφο-

ρές οι οποίες οδηγούν σε δια-

τροφικές διαταραχές, πρέπει να 

έχουμε συγκεκριμένους στό-

χους απώλειας βάρους, θετική 

υποστήριξη, διαρκή παρακο-

λούθηση και κατανόηση των κι-

νήτρων μας. Aκόμα και τότε, συ-

γκεκριμένοι ποδηλάτες μπορεί 

να είναι περισσότερο επιρρεπείς 

σε μια «αυτοκαταστροφική» συ-

μπεριφορά. Aν μη τι άλλο, είναι 

σημαντικό να θυμόμαστε ότι 

το να παραλείπουμε γεύματα 

και να υποβάλλουμε τον εαυ-

τό μας σε ασιτία θα οδηγήσει 

στον υποσιτισμό και θα παρα-

κωλύσει τους ποδηλατικούς μας 

στόχους. Tα καλύτερα καύσιμα, 

το μικρό βάρος και οι επιδό-

σεις πάνε όλα μαζί. Aν ακολου-

θήσετε μια πειθαρχημένη και 

ισορροπημένη δίαιτα και ασκεί-

στε τακτικά, θα χάσετε βάρος.  

Oι συνήθειες οι οποίες συγκρο-

τούν μια πειθαρχημένη διατρο-

φή διαμορφώνονται με το πέρα-

σμα χρόνων, έτσι επιβάλλεται να 

έχουμε υπομονή. Oι υπό εξέλιξη 

ποδηλάτες θα διαπιστώσουν 

ότι τελικά το αγωνιστικό βάρος 

των πρώιμων χρόνων τους στην 

ποδηλασία θα γίνει το μέγιστο 

εκτός σεζόν βάρος τους. Eπίσης, 

τα ταξίδια και η συμβίωση με 

άλλους πειθαρχημένους ποδη-

λάτες θα σας βοηθήσουν ν’ απο-

κτήσετε καλύτερες συνήθειες. 

Aκόμα και απλές αλλαγές μπο-

ρούν να κάνουν διαφορά, όπως 

το να καταργήσουμε το φαστ 

φουντ, ν’ αντικαταστήσουμε 

ένα πιάτο πατάτες με περισσό-

τερα λαχανικά ή να μειώσουμε 

τις μπίρες από δύο την ημέρα 

σε μία κάθε δύο μέρες. Kρατά-

τε διατροφικό ημερολόγιο και 

παρακολουθείτε τις θερμίδες 

που προσλαμβάνετε και κατα-

ναλώνετε καθημερινά, καθώς 

και τη σύνθεση των γευμάτων 

σας, ελέγχοντας την ποσότητα 

των υδατανθράκων, του λίπους 

και της πρωτεΐνης. Eλέγχετε τις 

μερίδες για κάθε γεύμα βάζο-

ντας αρχικά λιγότερο φαγητό 

απ’ όσο ίσως θα επιθυμούσα-

τε. Ύστερα, αν πεινάτε ακόμα, 

μπορείτε να φάτε περισσότερο. 

Aν έχετε χορτάσει, μπορείτε να 

σταματήσετε χωρίς να υποκύ-

ψετε στη συνήθεια να τελειώσε-

τε το πιάτο σας μόνο και μόνο 

για να μην πετάξετε φαγητό. 

Eπικεντρώστε τις προσπάθειές 

σας για απώλεια βάρους στις 

ώρες που δεν είστε πάνω στο 

ποδήλατο και όχι σ’ εκείνες που 

ποδηλατείτε. Πάρτε τις θερμίδες 

που έχετε ανάγκη για να τροφο-

δοτήσετε με καύσιμα τις ώρες 

του ποδηλάτου και της αποκα-

τάστασης και τρώτε λιγότερο 

τις μέρες που δεν κάνετε ποδή-

λατο και τις μέρες της εύκολης 

προπόνησης. Παρόλο που μπο-

ρεί να πεινάτε εξίσου τις μέρες 

που δεν ποδηλατείτε, δείτε αν 

μπορείτε να τα καταφέρετε 

με κάπως λιγότερη τροφή. Aν 

συσχετίσετε τη θερμιδική σας 

πρόσληψη με την κατανάλωση, 

είναι λογικό να μειώνετε το φα-

γητό τις μέρες της ξεκούρασης. 

H απώλεια βάρους εκτός σεζόν 

είναι πιο συνετή• κατά την πο-

δηλατική σεζόν οι θερμιδικές 

απαιτήσεις μπορεί να είναι πολύ 

μεγαλύτερες και η μείωσή τους 

μπορεί να οδηγήσει σε ελλιπή 

αποκατάσταση. Σκεφτείτε το ως 

εξής: ακόμα και σ’ αυτό το χρο-

νικό σημείο, κι ενώ απομένουν 

περίπου έξι-οκτώ εβδομάδες ως 

το φόρτε της σεζόν, μια σχετικά 

ανώδυνη απώλεια 250 γραμμ. 

την εβδομάδα θα μπορούσε να 

σημαίνει απώλεια 1,5 ή και 2 κι-

λών. Tο μυστικό βρίσκεται στο 

να βελτιώσετε τις συνήθειές σας. 

Πηγή:http://www.planetbike.gr/
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Ανακαλύψτε το ιδανικό σας βάρος 
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Του Άγγελου Τράκα, 

Λογοθεραπευτής, Επι-

στημονικός Συνεργάτης 

Κέντρου Έρευνας και 

Εφαρμογής Σύγχρονων 

Προγραμμάτων Ειδικών 

Θεραπειών

Ο αυτισμός είναι μια ισό-

βια αναπτυξιακή διατα-

ραχή που περιλαμβάνει 

μια τριάδα διαταραχών: 

διαταραχή της κοινω-

νικής αλληλεπίδρασης, 

διαταραχή της επικοι-

νωνίας και διαταραχή της φαντασίας από την 

οποία προκύπτουν στερεότυπες συμπεριφορές 

και ρουτίνες. Ο αυτισμός ανήκει σε ένα ευρύ 

φάσμα διαταραχών που ονομάζονται «διάχυτες 

αναπτυξιακές διαταραχές» και περιλαμβάνει την 

τριάδα των συμπτωμάτων που προαναφέρθη-

καν. Οι Δ.Α.Δ. είναι ο όρος που καλύπτει όλο το 

φάσμα του Αυτισμού. Η διαταραχή γίνεται αντι-

ληπτή καθώς το παιδί μεγαλώνει. Η διάγνωση 

μπορεί να γίνει αξιόπιστα μεταξύ 2 και 3 χρόνων. 

Ελλείμματα στην κοινωνική αλληλεπίδραση

Τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν απόσυρση 

και αδιαφορία για τους άλλους. Συχνά το αυτι-

στικό παιδί δείχνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για 

τα αντικείμενα παρά για τους ανθρώπους. Μπο-

ρεί να αναζητήσει την επικοινωνία με ένα άτομο 

του περιβάλλοντός του για να ικανοποιήσει μία 

προσωπική του ανάγκη (π.χ. να του δώσει ένα 

γλυκό) , αλλά όχι για κοινωνικούς λόγους.

Προσεγγίζουν τους άλλους με παράξενο τρόπο 

και  αδυνατούν να κατανοήσουν τους «άγρα-

φους κανόνες» που διέπουν στην αλληλεπίδρα-

ση των ανθρώπων μεταξύ τους (π.χ. δεν κατα-

νοούν πόσο κοντά πρέπει να κάθονται με τον 

συνομιλητή τους, πως πρέπει να του μιλήσουν , 

επίσημα ή ανεπίσημα ανάλογα με το πόσο καλά 

τον γνωρίζουν, κ.τ.λ.). Δυσκολεύονται τόσο να 

αναγνωρίσουν ή να υποθέσουν τα συναισθή-

ματα των άλλων, όσο και να εκφράσουν τα δικά 

τους με κατάλληλο τρόπο. Επίσης δυσκολεύο-

νται να κάνουν φιλίες γιατί δεν ξέρουν τον τόπο 

να προσεγγίσουν τους ανθρώπους.

Ελλείμματα στην επικοινωνία

Τα ελλείμματα που παρουσιάζουν τα αυτιστικά 

παιδιά στην επικοινωνία δεν αφορούν μόνο στη 

χρήση της γλώσσας για την επικοινωνία, αλλά 

και σε όλες τις μορφές που μπορεί να πάρει η 

επικοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι δυσκολεύονται 

να κατανοήσουν τη γλώσσα και να τη χρησιμο-

ποιήσουν ως μέσω επικοινωνίας, καθώς, επίσης, 

δυσκολεύονται και στην κατανόηση και την πα-

ραγωγή της μη λεκτικής επικοινωνίας. Τα απιδιά 

με αυτισμό καθυστερούν να μιλήσουν, η γλωσ-

σική τους ανάπτυξη ξεκινά αργά, κάποια δεν 

αναπτύσσουν καθόλου λόγο ή έχουν ποσοτικά 

ή ποιοτικά περιορισμένο λόγο. Όσα απιδιά δεν 

μιλούν, δεν προσπαθούν να επινοήσουν άλλους 

τρόπους για να επικοινωνήσουν τότε ηχολαλούν, 

δηλαδή επαναλαμβάνουν αυτό που λέει ο συνο-

μιλητής τους (π.χ. η μαμά «ρωτάει θέλεις παγωτό  

?» και το παιδί απαντά «θέλεις παγωτό?»). Δεν 

ανταποκρίνονται όταν ακούν το όνομά τους, δεν 

κατανοούν τη γλώσσα του σώματος, δεν μπο-

ρούν να ερμηνεύσουν την έκφραση του προσώ-

που, την κίνηση και τη στάση του σώματος και το 

βλέμμα, δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τον τόνο 

της φωνής του συνομιλητή τους.

Τα απιδιά αυτά κατανοούν την κυριολεκτική, 

μόνο, σημασία των λέξεων και των προτάσεων. 

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να ερμηνεύσουν 

την ειρωνεία, το χιούμορ και γενικά το μεταφο-

ρικό λόγο.

Δεν μπορούν να διατηρήσουν τη σωστή εναλλα-

γή της σειράς που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα σε 

δύο ομιλητές, δυσκολεύονται να εισάγουν ένα 

νέο θάμα συζήτησης, χρησιμοποιούν τη γλώσ-

σα με στερεότυπο τρόπο και εμμένουν στα ίδια 

θέματα, που συνήθως αφορούν στα δικά τους 

ενδιαφέροντα. Επιπλέον κάνουν λανθασμένη 

χρήση των αντωνυμιών, συνήθως του πρώτου 

και του δεύτερου προσώπου, κάνουν σχόλια 

που δεν έχουν σχέση με το θέμα της συζήτησης, 

δεν ελέγχουν την ένταση και τον τόνο της φωνής 

τους.

Διαταραχή της κοινωνικής φαντασίας και της 

σκέψης

Στον αυτισμό παρατηρούμε ακαμψία της σκέ-

ψης, φτωχό ρεπερτόριο ενεργειών, εμμονική 

ενασχόληση με αντικείμενα και δραστηριότη-

τες, επαναλαμβανόμενες κινήσει σώματος, στε-

ρεοτυπίες, υπάρχει ανάγκη για διατήρηση της 

σταθερότητας, ενώ οι αλλαγές στην ρουτίνα των 

αυτιστικών ατόμων τους προκαλεί αναστάτωση 

και δυσφορία. Βασικό χαρακτηριστικό της δια-

ταραχής της κοινωνικής φαντασίας είναι η δυ-

σκολία που έχουν τα αυτιστικά παιδιά να κάνουν 

φανταστικό παιχνίδι με παιχνίδια ή με άλλους 

ανθρώπους. Επιπλέον, η έλλειψη της κοινωνικής 

φαντασίας δεν επιτρέπει στα παιδιά να κατανο-

ούν αφηρημένες έννοιες

Της Δήμητρας 

Τούντα, 

Διαιτολόγος, 

Διατροφολόγος, 

www.tountadiet.gr

Έχουν περάσει 

δύο μήνες 

από τότε που 

αρχίσατε την 

τελευταία σας 

δίαιτα κι ενώ έχετε χάσει κάποια 

κιλά, τις τελευταίες δύο βδομάδες 

η βελόνα της ζυγαριάς σας έχει 

κολλήσει και δε λέει να πάει 

πουθενά. Τι κάνετε; Απελπίζεστε 

και ξαναπέφτετε στο φαγητό ή 

προσπαθείτε να ανακτήσετε την 

ελπίδα σας και κάνετε υπομονή;  

Ακολουθήστε πέντε μικρές 

συμβουλές που θα σας 

βοηθήσουν να ξεπεράσετε το 

πρόβλημά σας. 

α. Σταματήστε να ανεβαίνετε 

στη ζυγαριά, γιατί μάλλον σας 

αγχώνει. 

β. Να γυμνάζεστε παράλληλα με 

τη δίαιτα, γιατί έτσι αναπτύσσετε 

μυικό όγκο και παράλληλα χάνετε 

πόντους. 

γ. Συνεχίστε την υγιεινή διατροφή 

και προσθέστε ένα εσπεριδοειδές 

φρούτο την ημέρα, που 

συμβάλλει στην καταπολέμηση 

της κυτταρίτιδας. 

δ. Πίνετε τουλάχιστον 8 ποτήρια 

νερό την ημέρα. 

ε. Σταματήστε να σκέφτεστε 

πόσα κιλά πρέπει να χάσετε 

ακόμη, γιατί σίγουρα θα σας 

επηρεάσει αρνητικά. 

Όσοι έχετε προσπαθήσει να 

αδυνατίσετε γνωρίζετε πολύ 

καλά, ότι δεν είναι εύκολη 

υπόθεση. Πριν λοιπόν καταλήξετε 

στο «ξεκινώ δίαιτα από Δευτέρα», 

δημιουργήστε τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις εφαρμόζοντας 

κάποιος «περιοριστικούς» 

διατροφικούς κανόνες. 

Σταματήστε να συνοδεύετε το 

φαγητό σας με ψωμί ή περιορίστε 

τουλάχιστον την ποσότητα.

Χρησιμοποιήστε λιγότερο 

βούτυρο ή λάδι στην παρασκευή 

των φαγητών. 

Μειώστε την ποσότητα του 

φαγητού που καταναλώνετε 

και αυξήστε την ποσότητα της 

σαλάτας. 

Aν νιώθετε έντονη επιθυμία για 

γλυκό, προτιμήστε ένα φρούτο.

Προτιμήστε την ελληνική κουζίνα 

από τα «έτοιμα» φαγητά τύπου 

φαστ φουντ. 

Μην καταναλώνετε μεγάλη 

ποσότητα αλκοόλ.

Αν συνηθίζετε να τρώτε αργά το 

βράδυ, μην μείνετε νηστικοί όλη 

μέρα. Ένα φρούτο ή ένα γιαούρτι, 

θα μειώσει την επιθυμία σας για 

υπερκατανάλωση.

Βάλτε το πρωινό στη ζωή σας. 

Είναι γνωστό, ότι «τροφοδοτεί» 

τον οργανισμό με ενέργεια 

και μειώνει την επιθυμία για 

υπερκατανάλωση. Έχει άλλωστε 

αποδειχθεί επιστημονικά, ότι το 

πρόγευμα αδυνατίζει! 

Αν συνηθίζετε να βγαίνετε έξω 

για φαγητό, μην παρασύρεστε 

από την παρέα σας. Μπορείτε να 

περάσετε εξίσου καλά τρώγοντας 

μία σαλάτα, ψητό κρέας ή ψάρι.

H ζυγαριά κόλλησε... Διάχυτη εξελικτική διαταραχή
19
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Την περασμένη Κυριακή ο Φο-

ρέας Διαχείρισης Όρους Πάρ-

νωνα και Υγροτόπου Μουστού 

συμμετείχε στην παγκόσμια 

εθελοντική καμπάνια Let’s Do It 

– Greece, μια πρωτοβουλία που 

στόχο είχε να ενεργοποιηθούν 

οι πολίτες σε ολόκληρη την Ελ-

λάδα ούτως ώστε όλοι μαζί, να 

καθαρίσουν μέσα σε μία μόνο 

ημέρα από απλές περιοχές έως 

και αξιόλογα οικοσυστήματα 

της χώρας μας. 

Ο δύσκολος αυτός στόχος για 

την περίπτωση του Υγροτόπου 

Μουστού επιτεύχθηκε σε με-

γάλο βαθμό καθώς ανέλαβαν 

δράση, τοπικές αρχές, σύλλογοι, 

μαθητές, κάτοικοι της περιοχής, 

εθελοντές, στο σύνολό τους 

ενεργοί πολίτες, ούτως ώστε να 

προστατεύσουν και να εξυγιά-

νουν τη σημαντική αυτή φυσική 

περιοχή. Ο Φορέας, εκτός από 

την ενεργή συμμετοχή του στη 

δράση με σύσσωμο το προσω-

πικό του, ανέλαβε και τον συντο-

νισμό των εθελοντών και των 

φορέων που έλαβαν μέρος στον 

καθαρισμό στην περιοχή του 

Υγροτόπου, μοίρασε γάντια, σα-

κούλες απορριμμάτων και νερά. 

Η προσπάθεια των εθελοντών 

απέδωσε πλούσιους καρπούς, 

καθώς συγκεντρώθηκε μεγά-

λος όγκος απορριμμάτων όπως 

σακούλες, καπάκια, μπουκάλια, 

κουτάκια αναψυκτικών, αποτσί-

γαρα και κομμάτια πλαστικού, 

ενώ δεν έλειψαν τα ογκώδη 

αντικείμενα. Συνολικά πάνω 

από εκατό (100) εθελοντές έδω-

σαν δυναμικό «παρόν» με τη 

συμβολή του προσωπικού του 

Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στον 

καθαρισμό να χαρακτηρίζεται 

καθοριστική και πολύτιμη. Με 

τη βοήθεια ειδικών μηχανημά-

των καθαρισμού επιτεύχθηκε ο 

στόχος της απομάκρυνσης από 

την περιοχή μεγάλου όγκου 

αδρανών υλικών, παλιών 

οικοσκευών και επίπλων, 

καθώς και δεκάδες πα-

λιών ελαστικών αυτοκι-

νήτων! 

Ο Φορέας Διαχείρισης θα 

συνεχίσει την προσπά-

θεια περιβαλλοντικής 

ενημέρωσης και ευαι-

σθητοποίησης, τόσο της 

τοπικής κοινωνίας όσο 

και της ενδυνάμωσης 

του θεσμού του εθελοντισμού. 

Με τον συνεχή προγραμματι-

σμό παρόμοιων δράσεων, θα δί-

νει πάντα έμφαση στο θέμα της 

ανάδειξης της οικολογικής αξίας 

του Όρους Πάρνωνα και Υγρο-

τόπου Μουστού, προκειμένου 

να προωθήσει τη συμμετοχή 

των πολιτών, της τοπικής κοινω-

νίας και των εμπλεκόμενων φο-

ρέων στην προστασία τους.

21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 14 του Ν. 

998/79, εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 1770/23-04-12 πράξη χαρακτηρισμού 

έκτασης του Δ/ντή Δασών Αργολίδας, μετά από αίτηση της εταιρείας 

ΔΕΣΦΑ Α.Ε., με την οποία χαρακτηρίστηκε έκταση εμβαδού 7.736,90 

τ.μ., κείμενη στη θέση «Γουλά», περιφέρειας τοπικής κοινότητας Φρε-

γκαίνης, Δημοτικής Ενότητας Λυρκείας, του δήμου Άργους - Μυκη-

νών, ως ΔΑΣΟΣ εμπίπτουσα στις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1 του Ν. 

998/79 και ως προς την κατηγορία αναλόγως προς την ωφελιμότητα 

και τις λειτουργίες τις οποίες εξυπηρετεί και από απόψεως της θέσης 

της έκτασης, εντάσσεται στις παρ. 1 ε και παρ. 2 γ του άρθρου 4 του 

Ν.998/79.

Η ως άνω πράξη χαρακτηρισμού θα είναι αναρτημένη επί ένα μήνα 

στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Άργους - Μυκηνών και όποιος 

έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει αντιρρήσεις εντός δύο (2) 

μηνών από την κοινοποίηση ή την τελευταία δημοσίευση ενώπιον της 

Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Νομού 

Αργολίδας (άρθρο 10 Ν. 998/79).

Επίσης, η παραπάνω πράξη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και έλαβε ΑΔΑ: 

Β4ΩΜΟΡ1Φ-ΧΞΦ.

Εθελοντές καθάρισαν τον Υγρότοπο του Μουστού

Προσπάθεια προς μίμηση
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Φεμινιστικά ανέκδοτα 
 

-Πως μπορείς να κάνεις έναν άντρα να πάρει τα χέρια 

του από πάνω σου;  

 

Παντρέψου τον 

-Τι κάνει ο άντρας όταν η γυναίκα του φθάνει σε οργα-

σμό ;  

 

Φυλάει τα παιδιά στο σπίτι 

-Πως καταλαβαίνεις ότι ένας 

άντρας ετοιμάζεται να πει κάτι 

έξυπνο;  

 

Αρχίζει με την φράση « Η γυναί-

κα μου είπε.....» 

-Οι γυναίκες ενθουσιάζονται 

με μια καλή αγορά από ένα 

κατάστημα  

Οι άντρες ενθουσιάζονται με το 

να βρουν πάρκιν εκεί κοντά 

-Γυναίκες και άντρες γεννήθη-

καν ίσοι.  

 

Οι γυναίκες όμως εξακολουθούν 

να εξελίσσονται 

-Οι άντρες είναι υπέρ των προ-

γαμιαίων σχέσεων.  

 

Μέχρι να αποκτήσουν κόρη 

-Οι άντρες είναι σαν τα κομπιούτερ.  

Γι’ αυτό οι γυναίκες κρατάνε πάντα backup  

-Πως θα πνίξεις έναν άντρα ;  

Κόλλησε ένα πορνοπεριοδικό στον πάτο της πισίνας 

-Αν είσαι ερωτευμένη με το χαμόγελό του, μην κάνεις 

το λάθος και τον παντρευτείς ολόκληρο 

-Τι κάνεις όταν η καλύτερή σου φίλη το σκάει με τον 

άντρα σου ;  

Στέλνεις ευχαριστήρια κάρτα 

-Μια γυναίκα θέλει έναν άντρα να ικανοποιήσει όλες τις 

ανάγκες της.  

Ένας άντρας θέλει όλες τις γυναίκες για να ικανοποιή-

σει μια ανάγκη του.

-Ο άντρας είναι η απόδειξη ότι κι ο θεός κάνει λάθη 

-Τι είναι ένας εργένης; 

Ένας άντρας που έχασε την ευκαιρία να κάνει δυστυχι-

σμένη μια γυναίκα 

-Αν σε ρωτήσει αν είναι αυτός ο πρώτος σου έρωτας.  

Πες: πολύ πιθανόν, μου φαίνεσαι πολύ γνωστός 

-Το πρόβλημα με τις γυναίκες είναι ότι ενθουσιάζονται 

με το τίποτα.  

Και μετά το παντρεύονται 

-Πως ένας άντρας μπορεί να κάνει ευτυχισμένη μια 
γυναίκα ;  
Με το να μείνει ανύπαντρος 

-Γιατί οι άντρες προτιμούν τις ξανθιές ;  
 
Πάντα τους άρεσε η κουλτουριάρικη παρέα. 
-Γιατί το να κοιμάσαι με έναν άντρα είναι σαν την 
σαπουνόπερα ;  
Γιατί μόλις αρχίζει να γίνεται ενδιαφέρον σταματά για 
το επόμενο επεισόδιο. 

 
-Γιατί τα ανέκδοτα για τις ξανθιές 
είναι τόσο μικρά ;  
Για να μπορούν να τα θυμούνται οι 
άντρες. 
-Γιατί ο άντρας μοιάζει με την 
χιονοθύελλα ;  
Γιατί δεν ξέρεις πότε θά’ ρθει, πόσο 
θα ρίξει και πότε θα το λιώσει. 
-Πόσοι άντρες χρειάζονται για να 
αλλάξουν ένα χαρτί υγείας ;  
Ποιος ξέρει! Μήπως συνέβη και 
ποτέ ; 
-Οι άντρες είναι σαν τις διαφημί-
σεις.  
Δεν πιστεύεις λέξη απ` όσα λένε. 

-Γιατί οι άντρες δεν παθαίνουν την νόσο των τρελών 
αγελάδων;  
Γιατί είναι όλοι τους γουρούνια. 
-Ποιος είναι ο καλός σύζυγος ;  
Αυτός που έχει κλειστό το στόμα κι ανοιχτό το πορτο-
φόλι. 
-Πως μπορείς να νευριάσεις τον άντρα σου, όταν κάνεις 
σεξ ;  
Τον φωνάζεις να ‘ρθει μέσα στο δωμάτιο. 
-Πώς θα καταλάβεις ότι ένας άντρας είχε οργασμό ;  
Θα πέσει από πάνω σου και θα αρχίσει να ροχαλίζει. 
-Πως θα σταματήσεις έναν άντρα που καυχιέται για το 
μέγεθος του .... του;  
Απλά θα τον ρωτήσεις «Είναι μέσα τώρα ;» 
-Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του συζύγου και του 
εραστή ;  
25 κιλά. 
-Γιατί οι άντρες τελειώνουν τόσο γρήγορα ;  
Για να τρέξουν να το πουν στον φίλο τους. 
-Πόσα ανέκδοτα υπάρχουν για άντρες ;  
Κανένα. Είναι όλα αλήθεια

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Μόνο πάνω απ το πτώμα μου 

θα πάρετε την ψήφο

Δυσάρεστα νέα και πολύ δυσάρεστα νέα

Πάει ένας τύπος μετά από πολύ καιρό στο γιατρό του να ρωτήσει για 

τα αποτελέσματα από κάτι εξετάσεις που είχε κάνει. 

 

- «Τι γίνετε γιατρέ; Όλα καλά, έτσι;» 

 

- «Δυστυχώς έχω για `σένα δυσάρεστα νέα και πολύ δυσάρεστα νέα, 

λέει ο γιατρός. Ποια θες να ακούσεις πρώτα;» 

 

- «Τι μου λες γιατρέ μου τώρα; Με κάνεις και ανησυχώ. Πες μου τα 

δυσάρεστα πρώτα. Τι τρέχει;» 

 

- «Κοίτα!! Οι εξετάσεις δείχνουν ότι έχεις 24 ώρες ζωής!!!» 

 

- «Τι λες ρε γιατρέ τώρα; Και τα πολύ δυσάρεστα ποια είναι δηλαδή;» 

 

- «Σε ψάχνω από χθες...» 
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 30 

τ.μ. στον Συνοικισμό του Ναυ-

πλίου, με A/C, αυτόνομη θέρ-

μανση, θέση πάρκινγκ, επιπλω-

μένο. Τηλ. 6948309742

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 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 4,5 στρέμ-

ματα, στα Πυργιώτικα, οικοδο-

μήσιμο. Τηλ. 6948309742

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. 

Πωλουνται και μελίσια. 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



Στοχεύοντας την πρωτιά για την 
Ελληνική Βουλή ο Αναγνωσταράς

Έβαλε πλώρη

Μετά από 18 χρόνια στην τοπική αυτοδιοί-

κηση, είναι έτοιμος για το μεγάλο άλμα ο 

Παναγιώτης Αναγνωσταράς.  Ιδιαίτερα την τε-

λευταία δεκαετία εκλεγόμενος συνεχώς ως δή-

μαρχος Ναυπλιέων αποκόμμισε μεγάλη εμπει-

ρία γύρω από τα θέματα των δήμων, του Νομού 

αλλά και της Περιφέρειας.  Όπως λέει και ο 

ίδιος,  υποψήφιος βουλευτής με την ΝΔ πλέον:

“Όπως γνωρίζετε, υπηρέτησα την Τοπική Αυτοδιοί-

κηση για δεκαοχτώ συνεχόμενα χρόνια. Τα οχτώ ως 

Δημοτικός Σύμβουλος και τα τελευταία δέκα χρόνια 

ως Δήμαρχος Ναυπλιέων. Όλα αυτά τα χρόνια υπη-

ρέτησα τον Δήμο μου με συνέπεια, αποδοτικότητα, 

αλλά και με πλήρη διαφάνεια.

Οι συνδημότες μου, αναγνωρίζοντας τα παραπάνω, 

με τίμησαν και μου εμπιστεύτηκαν την διαχείριση 

των Δημοτικών πραγμάτων για τρεις συνεχόμενες 

θητείες, γεγονός για το οποίο και τους ευχαριστώ 

από βάθους καρδιάς. Όπως ευχαριστώ και όλους 

τους συνεργάτες μου από το έτος 2003 έως σήμερα, 

Δημοτικούς Συμβούλους, υποψηφίους Δημοτικούς 

Συμβούλους, υπαλλήλους του Δήμου. 

Τώρα ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του Προέ-

δρου της Ν.Δ. Αντώνη Σαμαρά αποδέχτηκα να είμαι 

υποψήφιος βουλευτής, συντελώντας και ενώ στο να 

κάνει πράξη την ανανέωση που επιθυμεί στο κόμμα 

της Ν.Δ.

Είμαι εδώ και πολλά χρόνια μέλος 

του κόμματος και από το έτος 

2003 έως και σήμερα είμαι μέλος 

της Κεντρικής Επιτροπής.

Γνωρίζω ότι δεν είναι και η καλύ-

τερη συγκυρία για να αποφασίσει 

κάποιος να φύγει από Δήμαρχος 

και να ασχοληθεί με την κεντρι-

κή πολιτική σκηνή, η οποία είναι 

απαξιωμένη στα μάτια των πε-

ρισσότερων πολιτών.

Θα μπορούσα να επιλέξω την σι-

γουριά της θέσης του Δημάρχου 

μέχρι το τέλος του 2014, οπότε 

λήγει και η θητεία μου.

Επέλεξα να μην το κάνω γιατί πι-

στεύω, αφ’ ενός μεν, ότι πρέπει να 

γίνει ανανέωση των προσώπων 

που μας εκπροσωπούν στο Ελ-

ληνικό Κοινοβούλιο, προσώπων 

που πολλές φορές εκλέγονται 

βουλευτές ελέω ονόματος, οικο-

γενειοκρατίας, προβολής τους 

στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

αλλά και γιατί είναι κοντά στα 

κέντρα εξουσίας και αφετέρου, 

γιατί πιστεύω ότι και στον Δήμο 

Ναυπλιέων ύστερα από δέκα χρό-

νια θα πρέπει να υπάρξει ανανέωση προσώπων.

Αν ο καθένας από μας μένει αδιάφορος ή προσκολ-

λημένος στην σιγουριά της «καρέκλας» του ή στον 

καναπέ του, τότε τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει.

Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να υπηρετήσω την Αρ-

γολίδα και όλους τους Αργολιδείς από τη θέση στο 

Ελληνικό Κοινοβούλιο αν εσείς με κρίνετε άξιο και 

ικανό.

Είμαι γνώστης των προβλημάτων της Αργολίδας, 

έχω δώσει αγώνες λύνοντας προβλήματα και έχω 

αποδείξει ότι ξέρω να είμαι αποτελεσματικός. Την 

γνώση και την εμπειρία που απέκτησα ως Δήμαρ-

χος Ναυπλιέων, μπορώ τώρα να τις χρησιμοποιήσω 

προς όφελος της Αργολίδας.

Προέρχομαι από μία οικογένεια μικροαστική, όπου 

ο πατέρας μου ξεκίνησε ως μεροκαματιάρης και 

κατάφερε δουλεύοντας τίμια να μεγαλώσει και να 

σπουδάσει τα παιδιά του. Αυτό ήταν και το όνειρό 

του. Έχω δουλέψει σκληρά στη ζωή μου και έχω πε-

τύχει επαγγελματικά ως Πολιτικός Μηχανικός.

Στόχος μου λοιπόν τώρα, είναι να προσπαθήσω ως 

πατέρας και ενεργός πολίτης να κάνω το καλύτερο 

δυνατόν, όχι μόνο για τα παιδιά μου, αλλά και για 

τους νέους της πατρίδας μου, που τώρα είναι αγα-

νακτισμένοι, χωρίς δουλειά, χωρίς μέλλον, χωρίς 

όνειρα.

Απευθυνόμενος στους δημότες Ναυπλιέων, θέλω να 

τους ευχαριστήσω για την τιμή που μου έκαναν και 

με εμπιστεύθηκαν για τρεις συνεχόμενες θητείες.

Πιστεύω ότι ανταποκρίθηκα στις προσδοκίες τους 

παράγοντας έργο και παραμένοντας σεμνός και πά-

ντα κοντά τους.

Παρέλαβα ένα Ναύπλιο με υποτυπώδες δίκτυο λυ-

μάτων και με δίκτυο ύδρευσης παλιό και επικίνδυνο. 

Παραδίδω ένα Ναύπλιο με πλήρες δίκτυο λυμάτων, 

απαλλαγμένο από τη δυσοσμία και με νέο δίκτυο 

ύδρευσης ασφαλές για την υγεία των πολιτών.

Παρέλαβα ένα Ναύπλιο όπου το τελευταίο κτίριο 

βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών είχε κατα-

σκευαστεί τη δεκαετία του ‘80 και παραδίδω πέντε 

νέα κτίρια για τη φιλοξενία των μικρών μαθητών.

Παρέδωσα μία Πανεπιστημιακή Σχολή, το Τμήμα 

Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών και 

το μοναδικό, εκτός Η.Π.Α., Κέντρο Ελληνικών Σπου-

δών του Πανεπιστημίου HARVARD να λειτουργεί 

στο Ναύπλιο.

Φεύγοντας αφήνω πίσω μου ένα μεγάλο έργο που 

ξεκίνησε από τα μεγαλύτερα έργα υποδομών που 

έγιναν ποτέ στο Ναύπλιο και επιπλέον περιλαμβάνει 

πλατείες, πλακοστρώσεις για την αναβάθμιση του 

ιστορικού μας κέντρου, διανοίξεις δρόμων, νέα κτί-

ρια παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, αποκα-

τάσταση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.

Αφήνω, όμως, πίσω μου, στον επόμενο Δήμαρχο 

και ένα σύνολο έργων που ήδη δημοπρατήθηκαν, 

συνολικού ποσού 7.500.000,00 ευρώ. Εγκεκριμένη 

την χρηματοδότηση ύψους 2.200,00,00 ευρώ για 

την αποχέτευση Δρεπάνου που σύντομα δημοπρα-

τείται και άλλα 2.000.000,00ευρώ για την ανάπλαση 

της περιοχής στο πάρκο Κολοκοτρώνη και την ανα-

παλαίωση του κτιρίου του Τελωνείου. Αφήνω όμως 

και εγκεκριμένες μελέτες ύψους 3.000,000,00ευρώ 

για την εκβάθυνση του λιμένα Ναυπλίου και εγκε-

κριμένη μελέτη για τη δημιουργία μαρίνας όπου θα 

φιλοξενούνται 210 σκάφη αναψυχής με χερσαίες 

εγκαταστάσεις 3.000 τ.μ.

Κλείνοντας καλώ όλους εσάς να αξιολογήσετε ξε-

χωριστά τον κάθε έναν από τους υποψηφίους βου-

λευτές με βάση τις γνώσεις του, την εμπειρία, τον 

χαρακτήρα και την δυνατότητά του να προασπίσει 

τα συμφέροντα όλων σας, αλλά και να λύσει προ-

βλήματα που επί χρόνια ταλανίζουν την Αργολίδα.

Με φιλικούς χαιρετισμούς 

Παναγιώτης Γ. Αναγνωσταράς, 

υποψήφιος βουλευτής Αργολίδας  ΝΔ”
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