
Eβδομαδιαία εφημερίδα

Πέμπτη 10.05.2012

www.anagnostispe.blogspot.com

anagnostispe@hotmail.com

Ετος15ο  Αρ. φύλλου 713     ΕΥΡΩ 0,70

Βαρυχειμωνιά 
για ΝΔ 

και ΠΑΣΟΚ 
στην Αργολίδα 

Σελ. 8,9

Στο Άργος η εκκίνηση θα 

δοθεί στις 10 το πρωί στην 

λαϊκή Αγορά (διοργάνωση 

Ορθοπεταλιές), στο Ναύ-

πλιο στις 12 το μεσημέρι 

στην πλατεία Φιλελλήνων 

(διοργάνωση ποδηλάτες 

Ναυπλίου) και στο Κρανίδι 

στην κεντρική-άνω πλατεία 

στις 10 πμ. (Ορθοπεταλιές 

και φίλοι του ποδηλάτου 

Ερμιονίδας).Διεκδικούν 

ανθρώπινες πόλεις με 

αναβάθμιση συγκοινωνιών 

- κατασκευή ποδηλατόδρο-

μων - πεζοδρομήσεις

σελ. 18

Με τα ποδήλατα στους δρόμους

Γέμισε Κοδέλα το facebook 
Σελ. 3,13

Σκιά από αρμυρίκια στο Τολό
Φυσική σκιά από αρμυρίκια, βάλθηκαν να δημιουργήσουν 

για το καλοκαίρι, οι ντόπιοι στην παραλία του Τολού.

Σελ. 17

Η παρουσία του Δημήτρη Κο-

δέλα στη βουλή, όσο σύντομη 

κι αν είναι δεν παύει να αποτε-

λεί ορόσημο για πολιτικές με-

τακινήσεις στον νομό. ΠΑΣΟΚ 

και ΝΔ συνεθλίβησαν και στην 

Αργολίδα στέλνοντας παντού 

το μήνυμα πως οι ψηφοφόροι 

ξύπνησαν και εγκαταλείπουν 

τις “παραδοσιακές” τακτικές 

των κούφιων υποσχέσεων. 

Πως και ποιοι ψηφίστηκαν από 

τα κόμματα που μπήκαν στην 

βουλή. Οι πρώτες εκτιμήσεις 

και αντιδράσεις.

Σελ 3

Ο πρώτος αριστερός 
βουλευτής Αργολίδας, 
έσπασε τα παιχνίδια του 
δικομματισμού

Τρικολόρε ο νομός

Ο “δολοφόνος” της Αγ. Τριάδας

Ο Μούργος ήταν 

όπως ένα παι-

δάκι. Δεν ήταν 

φύλακας και 

δεν αποτέλεσε 

ποτέ απειλή για 

κανέναν, ούτε 

κυκλοφορούσε 

αδέσποτος.  

Κάποιος όμως 

αποφάσισε με 

φυτοφάρμακο 

σε φόλα τη 

Τετάρτη 25 

Απριλίου 2012 

να του αφαιρέ-

σει τη ζωή. 

σελ. 15
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Μικροπωλητής μοναχός μετά του... βοηθού του αριστερά στην νερατζιά
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Ανδριανός: 
Κοντά στην Αργολίδα
Ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δη-

μοκρατίας,  Γιάννης Ανδριανός έκανε 

την ακόλουθη δήλωση: «Ευχαριστώ από 

καρδιάς τους συμπατριώτες μου -καθένα 

και καθεμιά ξεχωριστά- που με τίμησαν 

με την ψήφο τους και ανανέωσαν την 

εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπό 

μου. 

Δεσμεύομαι απέναντι σε όλους τους Αρ-

γολιδείς ότι θα συνεχίσω με όλες μου τις 

δυνάμεις τον αγώνα για όσα δικαιούται η 

Αργολίδα και οι συμπολίτες μου. 

Θα συνεχίσω να πορεύομαι με ειλικρίνεια 

και υπευθυνότητα στη βάση της σχέσης 

εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει με γνώ-

μονα το εθνικό συμφέρον».

Για πρώτη φορά εκλέχτηκε Κομμουνιστής Βουλευτής στην Αργολίδα

Τρικολόρε ο νομός

Αντεπεξήλθε χωρίς κανένα πρόβλημα ο Δήμος 
Άργους -Μυκηνών στις ανάγκες των εκλογών

Επιστολές Καμπόσου 

στους νεοεκλεγέντες
Την Κυριακή, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι διαδι-

κασίες για τις εθνικές εκλογές. Ο μηχανισμός του 

Δήμου Άργους Μυκηνών ήταν έτοιμος και λειτούρ-

γησε άμεσα και αποτελεσματικά, προκειμένου να 

διενεργηθούν οι εκλογές, χωρίς ιδιαίτερα προβλή-

ματα και να εξαχθούν γρήγορα τα αποτελέσματα. 

Ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών κ. Δημήτρης Κα-

μπόσος συνεχάρη το προσωπικό του Δήμου 

Άργους Μυκηνών, που σε όλη την προεκλογι-

κή περίοδο ανταποκρίθηκε άριστα στα καθήκο-

ντά του και έφερε σε πέρας την αποστολή του. 

Στους νεοεκλεγέντες βουλευτές, ο κ. Δήμαρχος απέ-

στειλε συγχαρητήριες επιστολές , στις οποίες μετα-

ξύ άλλων τονίζει τις βαριές ευθύνες που βαραίνουν 

όλους απέναντι στα προβλήματα και τις προσδοκίες 

των πολιτών και της πατρίδας. Συνάμα τους τόνισε τις 

προσδοκίες που έχουν εναποθέσει σε αυτούς οι πο-

λίτες της Αργολίδας και του δήμου Άργους Μυκηνών 

και ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για δισταγμούς και 

περίοδοι χάρητος. Εξέφρασε δε την προσδοκία του ότι 

θα σταθούν αρωγοί στην προσπάθεια που γίνεται από 

την δημοτική αρχή για την υλοποίηση μεγάλων και ση-

μαντικών έργων για την ανάδειξη του δήμου Άργους 

Μυκηνών και ζήτησε την από μέρους τους ενίσχυση 

των προσπαθειών του .

Εκπλήξεις επιφύλασσε η 
κάλπη για τα δυο πρώ-
ην μεγάλα κόμματα 

στην Αργολίδα η παρουσία 
του ΣΥΡΙΖΑ και για πρώτη 
φορά κατοχύρωση της μια; 
έδρας στην Αριστερά.
Ο Δημήτρης Κοδέλας της 
συνιστώσας της ΚΟΕ πέρασε 
στην τοπική πολιτική ιστο-
ρία ως ο πρώτος προερχόμε-
νος από την Κομμουνιστική 
Αριστερά βουλευτής Αργολί-
δας. Φυσικά πέρα από τους 
δικούς του αγώνες η εκλογή 
του οφείλεται στην αλματώ-
δη αύξηση του ΣΥΡΙΖΑ τόσο 
στην Αργολίδα όσο και σε 
πανελλαδικό επίπεδο.

Το αποτέλεσμα στον νομό το 

επισκίαση η αύξηση του ποσο-

στού του κόμματος του Μιχαλο-

λιάκου και με ότι αυτό συνεπά-

γεται για την έλλειψη ιστορικής 

μνήμης, αύξηση του ρατσισμού 

και της ξενοφοβίας κλπ.

Ο καταποντισμός κατά κύριο 

λόγο του ΠΑΣΟΚ και η τεχνική 

διάσωση του Γ. Μανιάτη με το 

ασθενές ψηφοδέλτιο που πα-

ρουσιάστηκε, είχε και αυτό το 

δικό του ενδιαφέρον αφού ο 

υφυπουργός ενέργειας τόσο του 

ΠΑΣΟΚ όσο και της Κυβέρνησης 

Παπαδήμου, είδε το ποσοστό 

του να συρρικνώνεται στο χαμη-

λότερο επίπεδο απ την ενασχό-

λησή του με την βουλευτική. Σε 

δύο μάλιστα εκλογικά τμήματα 

στο 002 του  Άργους και στο 163 

του Ναυπλίου, ο βουλευτής του 

ΠΑΣΟΚ έλαβε (0) ψήφους. Ιδα-

νικός αυτόχειρας ο Μπάμπης 

Μίχος που σε πολύ καλύτερους 

καιρούς είχε αρνηθεί χρίσματα 

απ το ΠΑΣΟΚ, στην δυσκολότε-

ρη περίοδο έβαλε το κεφάλι του 

στον ντορβά.

Πολύ άσχημη εμπειρία με την 

ενασχόληση με την πολιτική 

ήταν κι αυτή του πρώην δη-

μάρχου Ναυπλιέων Παναγιώτη 

Ανανγνωσταρά, που παρασυ-

ρόμενος από τις “σειρήνες” της 

βουλής, εγκατέλειψε τον δημο-

τικό θώκο προκειμένου να πο-

λιτευτεί για την ελληνική βουλή. 

Η έλλειψη εμπειρίας αλλά και η 

κακή οργάνωσή του του στέρη-

σαν την δυνατότητα όχι μόνο να 

διεκδικήσει την έδρα από τον 

Γιάννη Ανδριανό, αλλά και να 

έχει ένα καλύτερο πλασάρισμα 

στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ.

Ο κ. Αναγνωσταράς ήρθε μόλις 

4ος στον Δήμο Άργους -Μυκη-

νών με μόλις 916 ψήφους έναντι 

2262 του Γ. Ανδριανού. Όμως το 

πιο δυσάρεστο αποτέλεσμα για 

τον πρώην Δήμαρχο Ναυπλιέων 

ήταν η εντός δήμου Ναυπλιέων 

ήττα του έστω και κατά 99 ψή-

φους περισσότερους από τον Γ. 

Ανδριανό.

Αυτός που γενικότερα δεν “τρά-

βηξε” ήταν ο κ. Γιάννης Σαλε-

σιώτης, ο οποίος φάνηκε πως 

ήταν “ξένο σώμα” για τους νεο-

δημοκράτες, αλλά και με λάθος 

επιλογές προβολής. Παρ όλα 

αυτά θα πρέπει να πούμε πως 

μάλλον ήταν ο πιο ισορροπημέ-

νος, ψυχίατρος γαρ, στους δύο 

μεγάλους δήμους αφού έλαβε 

τον ίδιο ακριβώς αριθμό ψήφων 

563 σε έκαστο.

Μέχρι το τελευταίο ψηφοδέλτιο 

κονταροχτυπήθηκαν στον ΣΥΡΙ-

ΖΑ για το ποιός θα τον εκπροσω-

πεί στην βουλή. Ο Αργείος Κο-

δέλας ή ο Ηπειρώτης Ζαφείρης; 

Τελικά η πλάστιγγα έγειρε υπέρ 

του Δημήτρη 

Κοδέλα. Και 

οι δυό τους, 

ο καθένας απ 

την σκοπιά 

του έδωσαν 

μάχες κατά 

του μνημο-

νίου συνει-

σ φ έ ρ ο ν τ α ς 

στην τοπική 

κ ο ι ν ω ν ι κ ή 

ζωή. Ο Αντρές 

κα θ η μ ε ρ ι ν ά 

β ρ ι σ κ ό τ α ν 

στην Πλατεία 

μπρος απ το 

δ η μ α ρ χ ε ί ο , 

ενημερώνο-

ντας τα απο-

γεύματα τους 

πολίτες για 

την τραγική 

κ α τ ά σ τ α σ η 

στην οποία 

είχε περιέλθει 

η χώρα. Το ίδιο και ο Δημήτρης 

άλλοτε στην πλατεία του Άρ-

γους, άλλοτε στον Δον Κιχώτη 

κι άλλοτε στο κοινωνικό παντο-

πωλείο πολιτών Άργους, έδινε 

την δικιά του μάχη. Μπορεί η 

βουλευτική παρουσία του να 

ειναι σύντομη, λόγω εκλογών, 

όμως η ιστορία τον κατέγραψε 

ως πρώτο αριστερό βουλευτή 

της Αργολίδας και αυτό έχει την 

δική του σημασία.

Πως ψηφίστηκαν οι υποψήφιοι 
των κομμάτων που μπήκαν 

στην Ελληνική Βουλή
ΝΔ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ   6267

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ  3489

ΤΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ  3195

ΜΑΡΙΑ ΛΟΛΑΚΑ  2158

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΛΕΣΙΩΤΗΣ 1310

ΠΑΣΟΚ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 5100

ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΙΧΟΣ   843

ΚΩΝ/ΝΑ ΖΟΥΖΙΑ  621

ΚΑΡΟΥΣΗ-ΤΑΣΑΙΝΑ  308

ΣΧΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 305

ΣΥΡΙΖΑ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΔΕΛΑΣ 1464

ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1386

ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 904

ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 888

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 777

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ -ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

1.886 

ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

1.326

ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-

ΕΛΕΝΗ  997

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΜΠΟΜΠΟΥ - ΔΑΝΟΥΣΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  1.580 

ΤΣΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  813 

ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ 502 

ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

451 

ΜΟΥΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 290

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 
ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ)
ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  675 

ΚΟΛΙΖΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   564

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

449 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 441

ΓΚΙΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   416

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΣΙΜΟΣ 873

ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

485 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ 462 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ    225 

ΣΑΡΡΗ ΣΑΒΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 193
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Τη σύσταση του Περιφερειακού Τα-

μείου Επιχειρηματικότητας στην Πε-

λοπόννησο, με πόρους ύψους 22,5 

εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε 

ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 

κ. Πέτρος Τατούλης σε συνέντευξη 

τύπου που παραχώρησε την Τρίτη. 

Σύμφωνα με τον κ. Περιφερειάρχη 

«το ταμείο αυτό θα λειτουργήσει 

πιλοτικά στην Περιφέρεια Πελο-

ποννήσου, όπως αποφασίστηκε 

στη συνάντηση του Φεβρουαρίου 

με το Υπουργείο Ανταγωνιστικότη-

τας, και στόχο θα έχει τη διάσωση 

και αναζωογόνηση της υγιούς επι-

χειρηματικότητας...Η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου φιλοδοξεί να είναι 

μια αυτάρκης Περιφέρεια βάσει του 

σχεδίου δράσης της κατακτώντας 

βήμα – βήμα το στόχο της αυτάρ-

κειας σε όλα τα θεμελιώδη ζητήμα-

τα για την Περιφέρειά μας».

Αναφερόμενος στο αποτέλεσμα της 

κακής διαχείρισης του ΕΤΕΑΝ μέχρι 

σήμερα, δήλωσε ότι το 2008 προε-

τοιμάστηκε και εγκρίθηκε το 2010, 

και μέχρι σήμερα δεν έχει καμία δυ-

νατότητα χρηματοδότησης από τα 

450 εκατομμύρια που θα μπορού-

σαν να αξιοποιηθούν σε μια κρίσιμη 

περίοδο τεράστιας ύφεσης όπως η 

σημερινή. Το ίδιο συμβαίνει, όπως 

δήλωσε ο Περιφερειάρχης, και με 

το πρόγραμμα Jeremy, ύψους 100 

περίπου εκατομμυρίων ευρώ, αλλά 

και με αυτό της Νεανικής Επιχειρη-

ματικότητας του Υπουργείου Ανά-

πτυξης, το οποίο δεν μπόρεσε να 

λειτουργήσει. 

«Η κεντρική κυβέρνηση έχει επιδεί-

ξει πλήρη ανικανότητα και αναποτε-

λεσματικότητα στην  περίοδο αυτή 

της μεγάλης ύφεσης να ανακουφί-

σει οικονομικά τη 

χώρα και ιδίως το 

ζωτικό χώρο των 

μικρομεσαίων επι-

χειρήσεων. Με το 

δικό μας πρόγραμ-

μα ενισχύουμε τις 

μικρομεσαίες επι-

χειρήσεις με την 

εξασφάλιση άμε-

σης ρευστότητας 

και ταυτόχρονα 

ανα λαμβάνουμε 

τη δημιουργία ενός 

πιλοτικού προ-

γράμματος για το 

σύνολο της χώρας. 

Έχουμε καλύτερη 

γνώση των μικρο-

μεσαίων επιχειρή-

σεων και μπορούμε 

να εξυπηρετήσου-

με καλύτερα τις 

ανάγκες τους, επι-

τυγχάνοντας πα-

ράλληλα μόχλευση 

των πόρων και του ιδιωτικού τομέα 

διπλασιάζοντας ουσιαστικά τα 22,5 

εκατομμύρια ευρώ».     

Το πρόγραμμα της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου θα διοχετεύσει τα 

χρήματα αυτά μέσω του στρατη-

γικού σχεδιασμού της πρωτίστως 

στους τομείς της μεταποίησης και 

τυποποίησης των αγροτικών και 

κτηνοτροφικών προϊόντων, στις 

τουριστικές επιχειρήσεις και στις 

εμπορικές επιχειρήσεις, ιδίως αυ-

τών με εξαγωγικό προσανατολισμό. 

«Στόχος μας είναι να εξασφαλίσου-

με τη χρηματοδότηση των υγιών 

επιχειρήσεων, μειώνοντας παράλ-

ληλα το ύψος των εγγυήσεων και 

επιδοτώντας και επενδυτικά σχέδια. 

Όπως για τα δημόσια έργα είπαμε 

ότι δεν τα κάνουμε για τους εργολά-

βους, έτσι και το ταμείο αυτό δεν θα 

το αξιοποιήσουμε για τα μελετητικά 

γραφεία, αλλά για τους ίδιους τους 

επιχειρηματίες», υπογράμμισε ο κ. 

Τατούλης. 

130εκ. ευρώ στο ειδικό αναπτυ-
ξιακό πρόγραμμα για την περιφέ-
ρεια Πελοποννήσου
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 

Π. Τατούλης ανακοίνωσε επίσης την 

έγκριση του Ειδικού Αναπτυξιακού 

Προγράμματος για την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου, ύψους 130 εκα-

τομμυρίων ευρώ από το αρμόδιο 

Υπουργείο. «Θα έχει ως άξονα και 

σημείο αναφοράς το παλαιό χωριό 

και την παλαιά κοινότητα και στό-

χο την άμβλυνση ανισοτήτων στην 

Πελοπόννησο. Την επόμενη βδο-

μάδα θα συγκληθεί η επιτροπή του 

προγράμματος για την εξειδίκευσή 

του».

Ο Περιφερειάρχης ανέφερε την 

ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων σημαντικών  έργων 

ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, 

μετά από πολιτική συμφωνία με 

το Υπουργείο Υποδομών και το 

Υπουργείο Οικονομικών για υλο-

ποίηση απαραίτητων υποδομών 

και την ανάπτυξη του τόπου. «Ήδη 

μάλιστα έχει γίνει στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου ο σχεδιασμός για 

την επόμενη προγραμματική περίο-

δο, σε εναρμόνιση με τους στόχους 

του στρατηγικού μας σχεδιασμού 

για την αναπτυξιακή μας πορεία», 

πρόσθεσε ο κ. Τατούλης. 

Αναφερόμενος στο πολιτιστικό 

πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελο-

ποννήσου ο κ. Τατούλης τόνισε ότι 

για πρώτη φορά στην Πελοπόννησο 

υλοποιείται ένα τόσο εκτεταμένο 

πρόγραμμα παρεμβάσεων, με την 

ευθύνη της περιφέρειας και όχι του 

Υπουργείου. «Είμαι ιδιαίτερα ευτυ-

χής γιατί σήμερα ολοκληρώνονται 

έργα που ξεκίνησα ως Υφυπουργός 

Πολιτισμού και γιατί έχουμε εξα-

ντλήσει όλα τα έργα και τα έχουμε 

εντάξει στο ΕΣΠΑ, όπως το Μουσείο 

της Σπάρτης. Αξιολογούμε την πο-

λιτιστική μας κληρονομιά ως εργα-

λείο ανάπτυξης και δεν παρεμβαί-

νουμε αόριστα». 

4
Εν μέσω της νέας προεκλογικής περιόδου ανακοινώθηκαν 252,5εκ. ευρώ για την ανάπτυξη της περιφέρειας 

Ενισχυτικά του δικομματισμού
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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 ώρα της αριστεράς 

και τα παπαγαλάκια

ΑΡΓΗΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ, αλλά ήρθε τε-

λικά η ώρα της Αριστεράς στην Ελλάδα. 

Ο Τσίπρας και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ 

κατάφεραν, όσα δεν είχε καταφέρει από 

το 1974 μέχρι σήμερα η Αριστερά, που 

παρέμενε στην γωνία αποκομμένη και 

απομονωμένη ως κίνημα διαμαρτυρίας.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ τα δύο κυρίαρχα μέχρι 

τώρα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα 

Δημοκρατία πρέπει να αντιληφθούν τα 

μηνύματα της κάλπης. Καταλαβαίνουν τα 

δύο αυτά κόμματα τι γίνε-

ται, ή από την πανωλεθρία 

που έπαθαν δεν συνειδη-

τοποιούν τι συμβαίνει και 

θεωρούν ότι είναι ακόμα 

οι πρωταγωνιστές;

ΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ έδωσαν 

εντολή στον Τσίπρα να βγάλει τη χώρα 

από την κρίση. Υπό προϋποθέσεις όμως:

Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προσέξει, αφού ένα 

μέρος του ποσοστού του είναι ψήφος 

διαμαρτυρίας των άλλων κομμάτων. Και 

οι ψηφοφόροι των άλλων κομμάτων που 

ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παραμείνουν 

στην επιλογή τους και να μην ξεστρατί-

σουν. 

ΜΗΝ ΜΠΕΡΔΕΥΟΥΜΕ επομένως το μνη-

μόνιο, με την παραμονή της Ελλάδας στο 

ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός 

ο διαχωρισμός πρέπει να είναι ξεκάθα-

ρος από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αφού 

τα παπαγαλάκια έχουν πιάσει δουλειά ρί-

χνοντας τόνους λάσπης, προσπαθώντας 

να πείσουν τους πολίτες για το αντίθετο.

Ο ΑΛΕΞΗΣ Τσίπρας αυτή τη στιγμή πρέ-

πει να καταθέσει ένα υλοποιήσιμο σχέδιο 

διακυβέρνησης της χώρας και εξόδου 

της από την κρίση, φέρνοντας έτσι την 

κεντροαριστερά στο προσκήνιο και ξε-

κινώντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία 

αυτού του τόπου. Αλλιώς, η Αριστερά, θα 

παραμείνει ξανά στην γωνία αποκομμέ-

νη και απομονωμένη ως κίνημα διαμαρ-

τυρίας, έχοντας κάνει απλά ένα διάλειμ-

μα από την μέχρι τώρα πορεία της. 
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Εκλογικό κέντρο στην παραλία

Δεν έχασαν το μπάνιο τους και 

πολλοί ψηφοφόροι πέρασαν την 

ημέρα τους στην παραλία, την Κυ-

ριακή των εκλογών.

Η Καραθώνα πλημμύρισε από κό-

σμο, κάτι στο οποίο βοήθησε και 

ο καλός καιρός. Αυτό βέβαια δεν 

σημαίνει ότι όλοι αυτοί ψήφισαν 

παραλία, αφού πολλοί πήγαν στα 

εκλογικά κέντρα με τα μαγιό πριν 

ή μετά τις βουτιές.

Πού να δείτε τι έχει να γίνει τον 

Ιούνιο, αν γίνουν επαναληπτικές 

εκλογές! Βλέπω να ανοίγει εκλογι-

κό κέντρο στην παραλία.

Υ.Ζ.
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Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύ-

ονται στον «Αναγνώστη Πελοποννή-

σου» δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις 

απόψεις της εφημερίδας. Απαγορεύε-

ται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή 

κειμένων και φωτογραφιών, ολική ή 

μερική ή περιληπτική, χωρίς την γρα-

πτή άδεια του εκδότη (Ν.2121/1993).

Tαυτότητα

Οι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ
Σκληρή μάχη δόθηκε απ΄ ότι 

φαίνεται μεταξύ των υποψη-

φίων του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα 

τον Δημήτρη Κοδέλα, που 

εκλέγεται βουλευτής τον 

πλησίασε σε απόσταση ανα-

πνοής ο Ανδρέας Ζαφείρης, 

ο οποίος έκανε προεκλογική 

εκστρατεία μέχρι την τε-

λευταία στιγμή, περνώντας 

πόρτα – πόρτα τα μαγαζιά.

Παρόλα αυτά η εντοπιότη-

τα έφερε τον Κοδέλα στην 

πρώτη θέση.  

Υ.Ζ.

Τουρνουά στο Νέο Σχολείο
Το Νέο Σχολείο, διοργανώνει 

το ετήσιο Τουρνουά Μπά-

σκετ 3 on 3 την Κυριακή στις 

10 το πρωί, στους αθλητι-

κούς χώρους του στη Δαλα-

μανάρα. Δικαίωμα συμμε-

τοχής στο Τουρνουά έχουν 

όλα τα αγόρια και κορίτσια 

από την Α΄ Δημοτικού μέχρι 

και την Α΄ Λυκείου και θα 

αγωνιστούν σε κατηγορίες 

ανάλογα με την ηλικία τους.

Στα πλαίσια του τουρνουά 

θα διεξαχθούν διαγωνισμοί 

τριπόντων και ελευθέρων 

βολών για γονείς και παιδιά.

Το Νέο Σχολείο με την ορ-

γάνωση αθλητικών εκδη-

λώσεων στο σχολικό χώρο, 

συνδέει τον αθλητισμό με το 

σχολείο και κατευθύνει τη 

νεολαία στο σωστό αγωνι-

στικό πνεύμα.

Υ.Ζ.

Μαθητική έκθεση 
φωτογραφίας
Το Εσπερινό Γενικό Λύκειο 

Ναυπλίου παρουσιάζει την 

ιστορία και τη μαγεία του 

Ναυπλίου, μέσα από φωτο-

γραφίες με ιστορικά στοιχεία 

αλλά και ποιητικές πινελιές, 

μέσα από έκθεση φωτο-

γραφίας που οργανώνει το 

σχολείο, στο Βουλευτικό το 

Σάββατο και την Κυριακή 

από 11.00 το πρωί έως 23.00 

το βράδυ.

Επίσης, το Σάββατο στις 

20.00 το βράδυ, στην αί-

θουσα του Βουλευτικού, θα 

πραγματοποιηθεί παρουσί-

αση της ζωής και του έργου 

του Ναυπλιώτη ποιητή 

Νίκου Καρούζου.

Υ.Ζ.

Δεν είναι ρατσιστές
Ποιος είπε πως οι 

ακροδεξιοί είναι ρατσιστές; 

Δύο τουλάχιστον στην 

Αργολίδα πήραν γυναίκες 

απ το πρώην ανατολικό 

μπλοκ και μάλιστα είναι 

ευτυχισμένοι. Προς το 

παρόν τουλάχιστον γιατί 

έτσι και ανέβει κι άλλο το 

κόμμα τους τότε οι συμβίες 

τους θα είναι από τα πρώτα 

θύματά του ρατσισμού 

και της ξενοφοβίας των 

καμαράντ-των τους. Βλέπεις 

μπορεί το φουστάνι να 

σέρνει καράβι, όταν όμως 

είναι και αλλοδαπό να 

σέρνει και κόμμα. Βρε τους 

κακόμοιρους σε δίλημμα 

που μπήκαν! Ούτε η Μέρκελ 

έτσι όταν ανακάλυψε 

πως ο άντρας της ήταν 

πράκτορας της Στάζι και την 

παρακολουθούσε. Ε ρε γέλιο 

που θα πέσει αν αρχίσουν 

να μιλάνε κατά των ξένων. 

Εκτός και αν πρόκειται για 

συζύγους που είναι μεν 

ξένες αλλά είναι Άριες, έλα 

όμως που δεν είναι κάν απ 

την Αρία;

ΧΟχο

Το παράδειγμα
Δεν δίνουν και το καλύτερο πα-

ράδειγμα κάποια από τα υπη-

ρεσιακά αυτοκίνητα του δήμου 

Ναυπλίου. Οι οδηγοί τους θα 

πρέπει να είναι περισσότερο 

προσεκτικοί, αφού σχολιάζονται 

αρνητικά μερικές φορές.

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο 

της ΔΕΥΑΝ φωτογραφήθηκε 

σταθμευμένο παράνομα πάνω 

στις κίτρινες απαγορευτικές λω-

ρίδες και σχολιάστηκε αρνητικά 

απ΄ όσους πέρασαν εκείνο το 

απόγευμα από το πάρκο.

Βέβαια αν ο οδηγός του συγκε-

κριμένου αυτοκινήτου στάθ-

μευε το ιδιωτικό του αυτοκίνητο 

εκεί, θα έβλεπε την κλήση στο 

τζάμι...

Υ.Ζ.

Έχουν θράσος
Ήθελαν να μην συμπεριληφθούν στις 

φωτογραφίες και άρχιζαν να φωνά-

ζουν ομαδικά, ρε τι τραβάς (φωτό), 

μέχρι που κάποιος ευγενικά με πλη-

σίασε και μου ζήτησε εξακρίβωση 

των στοιχείων μου, για εκφοβισμό 

προφανώς, αφού ένας ασφαλίτης πιο 

δίπλα, όχι μόνο γνώριζε την δημοσι-

ογραφική μου ιδιότητα αλλά μου είχε 

ζητήσει να τον φωτογραφίσω πρό-

σφατα στο επιμελητήριο σε μια εκ-

δήλωση. Η ιστορία αναφέρεται στην 

στάση των αστυνομικών, όταν με εί-

δαν χάρη του εκλογικού ρεπορτάζ να 

φωτογραφίζω την κλούβα των “μπλε” 

και όχι αυτούς, αν και θάπρεπε, στην 

λαϊκή αγορά του Άργους με φόντο 

το κάστρο. Έχουν θράσος τελικά να 

κρύβονται πίσω απ την ανωνυμία και 

την βία του κράτους.

ΑΝ.



Κάλπικο Δίλημμα 

 ΑΚΙΒΕΡΝΗΣΙΑ ή δικομματισμός, Τανκς ή Καρα-

μανλής, αυτή η χώρα ή καλύτερα αυτοί οι “πολι-

τικοί” αυτής της χώρας διαρκώς αναπαραγάγουν 

εκβιαστικά διλήμματα προκειμένου να σύρουν 

τους ψηφοφόρους τους δε παγίδες και κούφιους 

φανατισμούς. Ποιος στα αλήθεια πριν 1-2 χρόνια θα 

πίστευε πραγματικά πως το ΠΑΣΟΚ θα έπεφτε κάτω 

απ το πρώτο του αποτέλεσμα, όταν πρωτοεμφανί-

στηκε ο Αντρέας ή πως ο Σαμαράς θα κατάφερνε 

τόσο εύκολα και τόσο σύντομα να πάει την ΝΔ από 

το 33% του Κωστάκη στο 18%;

ΜΠΟΡΕΙ κάποιοι να το ευχόμασταν, όμως δύσκολα 

το πιστεύαμε, αλλά να που ήρθε η ώρα κι σ αυτό 

δεν συνέβαλε καταλυτικά, ούτε ο 

Κωστάκης με τον Γιωργάκη, ούτε 

ο Μπένι με τον Αντωνάκη. Απλά 

ωρίμασε πλέον η ώρα για μια άλλη 

πολιτική πέρα απ αυτήν την αδιέξοδη 

των κομμάτων του διπολισμού. Τα 

διλήμματα δεν πιάνουν πια τόπο, και 

ο μπαμπούλας της ακυβερνησίας 

έχει χάσει την επιρροή του, αφού την ακυβερνησία 

και την ρουσφετοκρατία την ζει ο πολίτης εδώ και 

χρόνια.

Η ΑΡΓΟΛΙΔΑ θύμα της ρουσφετοκρατίας παρέμενε 

χρόνια κεκορεσμένη τουριστικά περιοχή, ώστε να 

μην γίνονται νέες επενδύσεις και να μην απειλού-

νται οι υπάρχουσες μονάδες. Το ίδιο συνέβη και με 

τον ΟΣΕ, που δήθεν της αναβάθμισής του παρέμει-

νε στα επίπεδα του Τρικούπη μέχρι που έβαλε λου-

κέτο, αφού πρώτα κατασπαράχτηκαν εκατομμύρια 

ευρώ για κούφιες ανακαινίσεις.

ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ και ο Ανάβαλος και οι μονάδες αφαλά-

τωσης που θα χρειαστούμε τουλάχιστον 3 αν συ-

νεχίσουμε να είμαστε το ίδιο σπάταλοι με το νερό, 

όπως τώρα (διαρροές στο δίκτυο, κλοπή νερού 

για πότισμα, παράνομες γεωτρήσεις κλπ). Όσο για 

τα σκουπίδια ο περιφερειακός σχεδιασμός κρατά 

παραπάνω χρόνια απ το γιοφύρι της Άρτας και δω 

δυστυχώς δεν έχουμε καν γυναίκα πρωτομάστορα 

για να την θυσιάσουμε.

ΚΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Από που θα έρθει η ανάπτυξη; 

Απ τις νέες επιχειρήσεις που επιδοτούνται άναρχα 

χωρίς να υπάρχει φορέας προώθησης των προϊό-

ντων τους. Δηλαδή η ακυβερνησία που διαφέρει 

απ αυτή την χαώδη κατάσταση; Απ το ποιός την 

ορίζει φυσικά. Όταν ορίζεται από τους κρατούντες 

θεωρείται διακυβέρνηση! Αυτό το χάος που βολεύει 

τους μεγαλοεργολάβους και μεγαλοϊδιοκτήτες των 

ΜΜΕ για να κερδοσκοπούν εις βάρος μας, αυτό 

το βάφτισαν κυβέρνηση και οτιδήποτε αποσκο-

πεί στα να ρυθμίσει επί δικαιώ τα της πολιτείας το 

ονόμασαν χάος. Αν είναι έτσι, Ναι στο χάος, που θα 

αφανίσει τα αίτια που μας οδήγησαν έως εδώ.

Vita Civilis

του Άκη 
Nτάνου
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Βαρυχειμωνιά για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ στην Αργολίδα 

Τους διέλυσε o ΣΥΡΙΖΑ

Ναι μεν το χρώμα του νο-

μού έμεινε γαλάζιο, αλλά 

…ξεθωριασμένο, αφού 

έχασε 11921 ψηφοφόρους. 

Έχασε όμως και την μία από 

τις δύο έδρες που παραδο-

σιακά κατείχε από το 1974, 

μέχρι σήμερα, με μικρά δια-

λύματα.

Και αν η Νέα Δημοκρα-

τία διατήρησε σε κάποιο 

βαθμό την παρουσία της 

στο νομό, το ΠΑΣΟΚ έχασε 

20.895 ψηφοφόρους μειώ-

νοντας το ποσοστό του στο 

πρωτοφανές 13,90%.

Μόλις 1824 περισσότεροι 

ψηφοφόροι επέλεξαν να 

ρίξουν στην κάλπη το ψη-

φοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ από 

εκείνους που στράφηκαν 

στο ΣΥΡΙΖΑ χαρίζοντας την 

μία από τις τρεις έδρες στον 

Δημήτρη Κοδέλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ 

είναι ο μεγάλος νικητής των 

εκλογών και στην Αργολίδα 

τετραπλασιάζοντας το πο-

σοστό του από 3,15% που 

είχε στις εκλογές του 2009, 

στο 12,80%. Οι ψηφοφόροι 

που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στην 

Αργολίδα ήταν 8.056, πε-

ρισσότεροι κατά 5.853 από 

την προηγούμενη εκλογική 

αναμέτρηση. Η συνεχής πα-

ρουσία των στελεχών του 

ΣΥΡΙΖΑ κοντά στα προβλή-

ματα του κόσμου της Αρ-

γολίδας, η συμμετοχή στο 

κίνημα της Πλατείας, οι συ-

νεχείς παρεμβάσεις όλα τα 

Δήμος Ναυπλίου

Δήμος Άργους

Δήμος Επιδαύρου

Ο εκλογικός χάρτης άλλαξε ριζικά στην Αργολίδα το 

βράδυ των εκλογών. Η παραδοσιακή δεξιά έχασε την 

κάστρο της, και το συνήθως δεύτερο ΠΑΣΟΚ είδε τα 

ποσοστά του να εξαφανίζονται.
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προηγούμενα χρόνια σε καυ-

τά προβλήματα του νομού 

τα οποία προβάλλονταν από 

διαφορετική σκοπιά, αλλά 

παράλληλα και η σοβαρότη-

τα με την οποία αντιμετωπί-

στηκαν όλα αυτά τα θέματα, 

έφερε την νίκη.

Την τελευταία εβδομάδα 

της προεκλογικής περιόδου, 

φάνηκε ξεκάθαρα η στροφή 

του κόσμου προς τον ΣΥΡΙ-

ΖΑ. Ενώ τα πρώην μεγάλα 

κόμματα έψαχναν με το …

ντουφέκι ψηφοφόρους για 

τις συγκεντρώσεις τους που 

ήταν ισχνές, οι υποψήφιοι 

του ΣΥΡΙΖΑ δεν δίστασαν να 

πραγματοποιήσουν συγκε-

ντρώσεις στις πλατείες.

Μεγαλύτερο από τον μέσο 

όρο είναι το ποσοστό της 

Χρυσής Αυγής στην Αργολί-

δα, που την ψήφισαν 6.232 

ψηφοφόροι.

Ελαφρά άνοδο παρουσιάζει 

στην Αργολίδα το ΚΚΕ, αν και 

βρίσκεται πολύ χαμηλότερα 

από τα πανελλαδικά ποσο-

στά του. Το ΚΚΕ ψηφίστηκε 

από 584 περισσότερους ψη-

φοφόρους σε σχέση με το 

2009.

Η Δημοκρατική Αριστερά 

είχε ελαφρά μικρότερο πο-

σοστό στην Αργολίδα, από το 

Πανελλαδικό ποσοστό της. 

Αποτέλεσε επιλογή 3.575 ψη-

φοφόρων.

Αυξημένο είναι το ποσοστό 

των Οικολόγων Πρασίνων 

σε σχέση με τις εκλογές του 

2009, αφού επελέγησαν από 

401 περισσότερους ψηφο-

φόρους.

Όσο για τον ΛΑΟΣ η δύναμή 

του μειώθηκε δραματικά σε 

ποσοστό 2%, έναντι 4,16% 

που είχε στις προηγούμενες 

εκλογές.

9

Περιφέρεια Αργολίδας

Δήμος Ερμιονίδας
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Οι μνήμες … οι λακούβες 
και η Κρύα Βρύση…
Την Τρίτη της πρωτομαγιάς κατόπιν υπόσχεσης γονέων και επιθυμίας παίδων ξεκινήσαμε 

να πάμε στην Κρύα Βρύση, το χωριό της γιαγιάς Μαρίας όπως είναι κωδικοποιημένο στην 

οικογενειακή μνήμη.  Είχαμε πάει πριν δυο χρόνια και στα παιδιά άρεσε πάρα πολύ. Εκείνη 

την χρονιά ήμασταν μόνοι μας στην άπλα της βρύσης , χάρηκαν πολύ όταν αφέθηκαν ελεύ-

θερα στα λουλουδιασμένα χώματα να μαζέψουν λουλούδια για να φτιάξουν το μαγιάτικο 

στεφάνι τους.

Φθάσαμε στην οδό Γούναρη με κατεύθυνση προς το Κεφαλάρι. Οι μνήμες στους ανθρώπους 

είναι γαντζωμένες σε κάτι σκοτεινές χαραμάδες και όταν για κάποιους λόγους τους δοθεί ένα 

ερέθισμα , οπτικό ακουστικό λεκτικό ακόμα και οσφρητικό τότε προβάλουν ολοζώντανες 

μέσα στο νου. Από εκείνο το δρόμο έχω περάσει χιλιάδες φορές , αλλά επειδή εκείνη την 

ημέρα πήγαινα στο χωριό η διαδρομή ενεργοποιούσε μνήμες από τα παιδικά χρόνια.

Περνώντας από το γνωστό παντοπωλείο του Σκλήρη, θυμήθηκα ότι αυτό το κατάστημα 

ήταν το σημείο αναφοράς για τους χωριανούς. Κάθε Τετάρτη και Σάββατο με αφετηρία 

μπροστά από αυτό το κατάστημα το φορτηγό του Πατούρα εκτελούσε το δρομολόγιο Άρ-

γος –Κρύα Βρύση. 

Θα έχουν περάσει κοντά σαράντα χρόνια από τότε 

που έχω μνήμες, όταν έκανα το πρώτο μου δρομο-

λόγιο με εκείνο το ηρωικό φορτηγό για να πάω στην 

γιαγιά μου. Στα παιδικά μου μάτια το πίσω μέρος 

του σκεπασμένου με πανιά φορτηγού έμοιαζε με 

μια μικρή σπηλιά. Καθώς με βάλανε μέσα διαπίστω-

σα ότι στην «σπηλιά» δεν υπήρχε ο κακός ο δράκος 

αλλά δυο σειρές ξύλινων καθισμάτων στο πλάι. Στην 

μέση έβαζαν τα ψώνια τους από το παζάρι. Εκείνη η 

διαδρομή εκείνες τις εποχές ήταν μια ηρωική πράξη 

του οδηγού. Μια φορά με έβαλαν και μπροστά στο 

κουβούκλιο . Με εντυπωσίασε το μεγάλο τιμόνι και ο 

τρόπος που άλλαζε τις ταχύτητες ο οδηγός. Ο δρόμος 

δύσβατος και επεισοδιακός αλλά με αυτό το φορτηγό 

κράτησαν ένα δίαυλο επικοινωνίας με την πόλη και 

την αγορά σε δύσκολα χρόνια. 

Μέχρι την Ζόγκα και το Άγιο Ιγνάτιο  όσο να αφορά 

την κατάσταση του δρόμου ήμασταν αρκετά καλά. 

Από εκεί και μετά άρχισαν τα δύσκολα. Ο δρόμος ήταν 

σε χειρότερη κατάσταση από όταν τον περά-

σαμε τελευταία φορά. Ευτυχώς πηγαίναμε μό-

νοι μας και μπορούσαμε να κάνουμε όσα ζικ 

ζαγκ θέλαμε!!!  Από την ένταση να αποφεύγω 

γούβες άρχισα να νοιώθω το τιμόνι να μεγα-

λώνει και να γίνεται σαν εκείνο που οδηγούσε 

ο ηρωικός φορτηγατζής εκτελώντας χρέη συ-

γκοινωνίας πριν πολλές δεκαετίες. 

Μετά πολλών λακκουβών και ελιγμών φθάσα-

με στο πρώτο εκκλησάκι του χωριού τον Άγιο 

Γεώργιο, όταν περάσαμε και το δεύτερο την 

Αγία Παρασκευή η αισιοδοξία ότι θα τα κα-

ταφέρουμε να φθάσουμε στην Βρύση εδραι-

ώθηκε μέσα μου. Άρχισα να νοιώθω το τιμόνι 

να ξαναπαίρνει κανονικές διαστάσεις ξεπερ-

νώντας την μνήμη του φορτηγού. Με μερικά 

ζικ ζαγκ ακόμα φθάνουμε και στον Άγιο Κων-

σταντίνο, την τρίτη και τελευταία εκκλησία 

του χωριού ανεβαίνοντας. Ήταν σοφοί αυτοί 

που αποφάσισαν να χτίσουν το κοιμητήριο 

σε αυτή την θέση, σε ένα ύψωμα λίγο πιο έξω 

από το χωριό. 

Αυτούς που «έφυγαν» συναντάς πρώτα και 

αυτούς πρέπει να χαιρετήσεις πρώτα απ 

όλους  με ένα αναμμένο καντήλι και να τους 

τιμήσεις με λίγο λιβάνι πάνω στο κάρβουνο. 

Εδώ από το κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντί-

νου οι νεκροί αγναντεύουν το χωριό τους. Αυτοί είναι οι σιωπηλοί φύλακες του χωριού σε 

κάθε νέα ανατολή. Σε αυτή την εκκλησία γινόταν η ανάσταση κάθε Πάσχα. Η λειτουργία 

γινόταν πάντα νωρίτερα γιατί ο ένας και μοναδικός ιερέας της περιοχής έπρεπε να εξυπηρε-

τήσει μια πολύ μεγάλη περιοχή. Αργά το βράδυ της ανάστασης από την πόρτα της εκκλησίας 

μέχρι τα πρώτα σπίτια του χωριού έβλεπα ένα κινούμενο κίτρινο φίδι. Οι χωριανοί σιωπηλοί 

πήγαιναν στα σπίτια τους, κρατώντας το ‘Αγιο Φως. Δεν είχε φθάσει μέχρι τότε το ηλεκτρικό 

ρεύμα στον τόπο εκείνο. Όταν βράδιαζε άνθρωποι, ζώα ,αντικείμενα  πρόβαλαν τις σκιές 

τους πίσω από τις λάμπες πετρελαίου. 

Μετά την στάση στο νεκροταφείο, ξεκινήσαμε για την βρύση. Έτσι όπως δεν είχε κίνηση ο 

δρόμος πίστευα ότι θα ήμασταν και πάλι μόνοι μας.  Φτάνοντας στο παλιό σχολείο του χω-

ριού διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φθάσω με το αμάξι στην βρύση ήταν πάρα 

πολλά τα αυτοκίνητα. Ο Δημήτρης με νοήματα μου δείχνει να παρκάρω σε μια ανηφοριά.  

Κατεβάζω το τζάμι του αυτοκινήτου για να τον χαιρετήσω και μια μυρωδιά από ψητά άναψε, 

πρόβαλε και φώτισε στο μυαλό μου εικόνες από τις μοναδικές πασχαλιές που ζήσαμε εκεί. 

Η Κυριακή του Πάσχα ήταν μια πραγματική μέρα κοινότητας. Πολλές 

οικογένειες τρώγανε μαζί στο πασχαλινό τραπέζι. Για το ψήσιμο του 

αρνιού ακολουθούσαν μια παράξενη τεχνική . Το αρνί ήταν περασμέ-

νο σε μια ξύλινη σούβλα. Έβαζαν ξύλα στον φούρνο. Όταν καθόταν η 

φωτιά ο παππούς μου ο Βασίλης, έβαζε το χέρι του μέσα στο φούρνο 

και γυρνούσε κυκλικά το χέρι. Ανάλογα με το πόσες στροφές μπορού-

σε να αντέξει τους κύκλους του χεριού έλεγε αν είναι έτοιμη η φωτιά. 

Μετά βάζανε μέσα το αρνί αλλά με λάσπες και πέτρες σφάλιζαν το 

φούρνο και ο παππούς όριζε πόση ώρα θα μείνει μέσα για να ψηθεί. 

Καμία χρονιά δεν απότυχε αυτή η τεχνική.  Ήταν απίστευτη εκείνη η ημέ-

ρα στα παιδικά μας μάτια , όλο το χωριό ήταν ένα σπίτι μια οικογένεια. Οι παρέες ανακατεύο-

νταν μεταξύ τους και προέβαιναν σε γενναίες οινοποσίες με απρόβλεπτα εύθυμα  γεγονότα 

κατά καιρούς. Κάποτε οι άντρες του χωριού μπήκαν να χορέψουν μέσα στην μεγάλη γούρνα 

που μάζευε το νερό. Μια άλλη χρονιά χόρευαν κρεμασμένοι από τα ξύλινα δοκάρια στο σπί-

τι του μπάρμπα Λιά. Μα κορυφαίο αστείο ήταν όταν ένα Πάσχα αργά το απόγευμα οι αποκα-

μωμένοι από το χορό και το κρασί γλεντοκόποι πήγαν για ύπνο. Ο μπάρμπα Χαρίλαος, ένας 

σοφός και χωρατατζής παππούς πήρε μια κούπα κρασί και ένα κουτάλι και γύρναγε από 

σπίτι σε σπίτι να «κοινωνήσει» τα παιδιά γιατί ήταν 

σοβαρά τα πράγματα!!!! Τους έδινε από μια κουταλιά 

κρασί έκανε και τον ψάλτη στους κουρασμένους από 

το χορό και το πότο!!!

Ο σύλλογος του χωριού σε μια αυθόρμητη απόφα-

ση ετοίμασε γλέντι στην βρύση για την Πρωτομαγιά, 

έδρα του συλλόγου το παλιό σχολείο. Το κτήριο που 

κάποτε πρόσφερε τις πρώτες γνώσεις συνεχίζει σή-

μερα να παραδίδει μαθήματα κοινότητας. Κατεβαί-

νοντας από τα αυτοκίνητο βλέπω από τους πλαϊνούς 

δρόμους άνθρωποι να μεταφέρουν με τα χέρια τα 

φαγητά τους για την αντάμωση. 

Πέρα από τους ντόπιους και αυτούς που είχαν ρίζες 

στο χωριό ήταν και παρέες που ήρθαν για πρώτη 

φορά. Είχαν μείνει εντυπωσιασμένοι από την αυθε-

ντικότητα του τοπίου και την γνήσια ζεστή φιλοξενία 

των ντόπιων. Τα μικρά παιδιά σε ένα τόπο με θετική 

ενέργεια γρήγορα έγιναν φίλοι και χάθηκαν στα χω-

ράφια για λουλούδια και για τα παιγνίδια τους.  Η μια 

παρέα άρχισε να ανταλλάσει μεζέδες με την άλλη. 

Οι μουσικές έδωσαν το δικό τους τόνο στην 

ατμόσφαιρα. Οι  χοροί άρχισαν με τον Χαρίλη 

να παρακινεί τον έναν με τον άλλο να μπει στο 

χορό.

-Η μόνη θεραπεία είναι ο χορός αρκεί να μην 

σε χορέψουν στο ταψί !!! ( Όπως έλεγε.)

Και μέσα σε αυτό τον κυκλωτικό χορό ένοι-

ωθες ότι αυτοί οι άνθρωποι, με βιωματικό 

τρόπο , μέσα στην καθημερινή τους ζωή συ-

ντηρούσαν ένα πολύτιμο δώρο του ελληνικού 

πολιτισμού την κοινότητα.  Αν κάτι μας έσωζε 

μέχρι τώρα ως Έλληνες από την αρχαιότητα 

μέχρι σήμερα , ήταν ο διαφορετικός τρόπος με 

τον οποία αντιμετωπίζαμε την α-λήθεια.  Δεν 

υπάρχει ιδιωτική και ατομική αλήθεια στην 

κοινότητα του ελληνικού τρόπου. Ο καθένας 

φανερώνεται και φανερώνει την αλήθεια του 

μέσα στην κοινότητα,στο κοινωνείν. Όταν η 

προσωπική αλήθεια βιωματικά κοινωνείται 

τότε επαληθεύεται. Εκεί ο εαυτός , ως πρό-

σωπο βρίσκει τον κυκλωτικό χορό που δίνει 

νόημα στην καθημερινή ζωή του. Εκεί γίνεται 

τμήμα της δυναμικής σπείρα που τον συνδέει 

με το παρελθόν αλλά και του δίνει την δύνα-

μη να πορευτεί στο μέλλον. Δεν εξαντλείται 

η αλήθεια σε αντικειμενικούς ορισμούς αλλά 

βιώνεται ως γεγονός μέσα από την συλλογική 

δράση.  

Φύγαμε νωρίς το απόγευμα έμαθα ότι το γλέντι κράτησε μέχρι αργά το βράδυ. 

Τα παιδιά όπως πολύ καλά ξέρουν με το δικό τους αισθητήριο, αν και φέτος ήταν μια άλλη 

εμπειρία η πρωτομαγιά στην Κρύα Βρύση , θεωρούν δεδομένο ότι και του χρόνου εκεί θα 

πάμε…. έστω και με περισσότερα οδικά ζικ ζαγκ…. 

*Τα μέλη του συλλόγου του χωριού σε κάποιο ανοιξιάτικο αντάμωμα τους θα πρέπει να κα-

λέσουν και ανθρώπους του δημοτικού συμβουλίου Άργους Μυκηνών. Μπορεί να ταλαιπω-

ρηθούν να φθάσουν μέχρι την βρύση γιατί ο δρόμος είναι σε κακά χάλια. Αλλά όταν φθά-

σουν αν μπορέσουν να νοιώσουν την θετική ενέργεια και την αυθεντικότητα του τόπου και 

των ανθρώπων τότε θα καταλάβουν γιατί θα πρέπει να βελτιώσουν άμεσα το οδικό δίκτυο. 

Η εύκολη πρόσβαση σε κοιτίδες κοινότητας είναι μια «επιστροφή» στο μέλλον της ελληνικό-

τητας μας. Η εύκολη πρόσβαση σε αυθεντικούς τόπους της ιδιαίτερης πατρίδας μας είναι και 

μια πράξη αντίστασης στην ισοπεδωτική παγκοσμιοποίηση..….
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Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου
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Την συνεργασία του Δήμου και 

του εμπορικού συλλόγου Ναυ-

πλίου, επιδιώκει ο νέος δήμαρ-

χος Δημήτρης Κωστούρος με 

στόχο την επίλυση των χρόνιων 

και άλτων προβλημάτων.

Σε συνάντηση του Δημάρχου 

με τα μέλη του προεδρείου του 

Εμπορικού Συλλόγου, οι έμπο-

ροι ανέφεραν εκτενώς τα χρόνια 

προβλήματα στο κέντρο της πα-

λιάς πόλης, όπως η περιφρού-

ρηση των  ελεύθερων χώρων, 

το παραεμπόριο, η καθαριότητα 

και φυσικά η λαϊκή αγορά, ζητώ-

ντας την παρέμβαση της Δημο-

τικής Αρχής ώστε να επιλυθούν.

Οι απόψεις των δύο πλευρών 

συνέπεσαν στα περισσότερα ζη-

τήματα και συμφώνησαν κοινή 

δράση για την άμεση αντιμετώ-

πιση των παραπάνω θεμάτων.

Το πιο σημαντικό είναι όμως το 

γεγονός ότι τέθηκε επί τάπητος 

το θέμα της συνεργασίας του 

Δήμου με τον εμπορικό σύλ-

λογο για να αξιοποιηθεί και να 

αναδειχθεί περισσότερο η παλιά 

πόλη και τα τουριστικά προϊό-

ντα. Ειδικά για το θέμα του πα-

ραεμπορίου το οποίο σύμφωνα 

με τον εμπορικό σύλλογο ανθεί 

κυρίως, στο κέντρο της παλιάς 

πόλης, ο Δήμαρχος υποσχέθη-

κε τη συνδρομή της Δημοτικής 
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Του Γιάννη 

Πανούση, 
καθηγητή 

Εγκληματολογί-

ας στο Πανεπι-

στήμιο Αθηνών

Greek dream
 

Είμαι σε λάθος αποβάθρα 

Είμαι σε άγονη γραμμή 

Θ.Φροντιστής, «Άγονη γραμμή»

Είχαμε και στην Ελλάδα ένα όνειρο.

ΣΤΗ χώρα που γεννήθηκε η Δημοκρατία ονειρευόμασταν μια 

πολιτική ζωή χωρίς φαυλότητα, εμπάθεια, στείρες αντιπαραθέ-

σεις, ανόητες καταγγελίες και λασπολογικές εκστρατείες.

ΣΤΗ χώρα όπου τα δικαιώματα του πολίτη συνδέονταν με τη 

συμμετοχή του στα κοινά, ονειρευόμασταν τη δικαίωση των 

νέων που αξίζουν και όχι αυτών που «κληρονομούν».

Στη χώρα που η φιλοσοφία έγινε τρόπος ζωής ονειρευόμασταν 

έναν κόσμο του πνεύματος και όχι ένα πα-

ραμάζωμα από ανταγωνιστές του εθνικού 

σπορ που ονομάζεται «οικονομική συναλλα-

γή» – σε βαθμό, μάλιστα, που «ύποπτος» σή-

μερα θεωρείται όποιος απέχει από τέτοιες 

δραστηριότητες.

ΣΤΗ χώρα της οποίας ο ήλιος δεν αφήνει 

γωνία που να μη φωτίζει, ονειρευόμασταν 

την οριστική καταδίκη των ατόμων που 

βγαίνουν από το σκοτάδι των υπο-κλοπών, 

των υπο-κόσμων, των υπο-νόμων.

ΣΤΗ χώρα όπου η συκοφαντία ετιμωρείτο με θάνατο ή εξο-

στρακισμό, ονειρευόμασταν πολίτες υπεύθυνους, που δεν 

θα σπίλωναν την τιμή των συνανθρώπων τους χωρίς λόγο 

και μάλιστα ατιμωριτί, που δεν θα περίμεναν ανακατατάξεις 

φατριών και προδιαγραφές πολιτικών εχθρών για να δώσουν 

δημοσιότητα σε ορισμένες παρανομίες – κερδίζοντας μάλιστα 

διπλά, αφού και οι ίδιοι θεωρούνται υπεράνω υποψίας και οι 

περί αυτούς «καλύπτονται» αναδρομικά.

Από την άλλη πλευρά παραμένει ανοικτό το μέγα εθνικό 

ερώτημα: Πόσο αισθάνομαιυπερήφανοι που είμαστε Έλλη-

νες; Πόσο, δηλαδή, δεν αποκρούομεν απλώς τις επι-θέσεις των 

άλλων εμμένοντας, για λόγους τακτικής, στις δικές μας θέσεις, 

αλλά νιώθουμε στις φλέβες μας να κυλάει η ελληνική ιστορία;

Έχουμε, άραγε, συνειδητοποιήσει τι σημαίνει να είσαι Έλληνας; 

Είμαστε υπερήφανοι για την πίστη του Σωκράτη στους νόμους 

και του Αριστείδη στην πολιτική εντιμότητα; Mας διακατέχουν 

οι ιδέες του Περικλή, η μεγαλοσύνη κι η ανδρεία του Μεγαλέ-

ξανδρου, η ταπεινότητα του Κοσμά του Αιτωλού, ανταριάζουν 

μέσα μας η μπαρουτιασμένη ψυχή του Μακρυγιάννη, οι αγώνες 

και οι αγωνίες των πολεμιστών του ‘40, της αντίστασης, του 

εμφυλίου; Πού βρίσκουν αντιστοιχία όλα αυτά στη σύγχρονη 

πολιτική και κοινωνική ζωή;

Είμαστε υπερήφανοι που μας φωνάζουν ευρω-έλληνες ή νιώ-

θουμε υπερήφανοι επειδή αγαπάμε μιαν Ελλάδα που θα μας 

πληγώνει και θα την πληγώνουμε, θα μας αγκαλιάζει και θα την 

αγκαλιάζουμε, θα μας ξεχνάει κι εμείς ποτέ δεν θα την ξεχνά-

με; Ας πάψουμε, λοιπόν, να χτυπάμε τον τοίχο πιστεύοντας ότι 

χτυπάμε το καρφί.

Άνοιξαν οι πόρτες του δημαρχείου για τους εμπόρους

Αναζητούνται από κοινού λύσεις

Κόντρα περιφέρειας- δήμων 
για την ενέργεια

Χλοοτάπητας 
στο Τολό

Στην τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 

Τολού θα προχωρήσει ο δήμος Ναυπλίου και ήδη συ-

ντάσσεται η σχετική μελέτη.

Το θέμα συζητήθηκε σε σύσκεψη του δημάρχου Δ. Κω-

στούρου με την αντιδήμαρχο Ασίνης  Μαργαρίτα Κού-

τσελα, εκπροσώπους της Δημοτικής κοινότητας Τολού 

και του μηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου 

Γιώργου Ολάνη. Στην συνάντηση πήραν μέρος και τοπι-

κοί παράγοντες. 

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος «προχωράμε με γοργούς ρυθ-

μούς  στην σύνταξη της μελέτης, πιστεύουμε ότι σε μικρό 

χρονικό διάστημα θα είμαστε έτοιμοι να φέρουμε την με-

λέτη στο Δημοτικό μας συμβούλιο για αποδοχή».

Να σημειωθεί πως η πρόταση για την κατασκευή συνθε-

τικού χλοοτάπητα είχε κατατεθεί στο Δημοτικό συμβού-

λιο Ασίνης με το σκεπτικό ότι θα δυνατή η δυνατότητα 

φιλοξενίας και αθλητικών ομάδων στο Τολό αλλά και στο 

Δρέπανο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους.

Κυρίαρχος στην αδειοδότηση 

παραγωγή αδειών παραγωγής 

ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας θέλει να είναι 

η περιφέρεια, ασκώντας βέτο 

μέσω της Ένωσης Περιφερειών 

Ελλάδας. Αυτή η αίσθηση του-

λάχιστον επικρατούσε πριν τις 

εκλογές.

Οι Περιφέρειες αντέδρασαν 

στο Νομοσχέδιο που είχε κα-

τατεθεί στη Βουλή, σύμφωνα 

με το οποίο οι άδειες παραγω-

γής ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  

των πρώην Νομαρχιακών Αυ-

τοδιοικήσεων να ανήκουν πλέ-

ον στους Δήμους στα όρια των 

οποίων λειτουργεί το έργο.

Πο περιφερειάρχες τονίζουν ότι 

η έκδοση των αδειών παραγω-

γής ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  

συναρτάται άμεσα με τη διαχεί-

ριση της κρίσιμης παραμέτρου 

για την Περιφερειακή ανάπτυξη 

αυτή της ενέργειας. 

Όπως τονίζουν η Περιφερειακή 

λογική αντιμετώπισης τέτοιων 

βασικών ζητημάτων πολιτικής 

προσφέρει αναμφισβήτητα πλε-

ονεκτήματα στην ολοκληρωμέ-

νη διαχείριση της ενέργειας και 

όχι στην αποσπασματική και το-

πικιστική ανάπτυξη της.

Αποτρέπεται κατ’ αυτόν τον 

τρόπο η ανάπτυξη συγκεκριμέ-

νων περιοχών εις βάρος άλλων 

αλλά και εξασφαλίζεται η πε-

ριβαλλοντική προστασία και ο 

στόχος της αειφορίας για όλους 

προσαρμόζοντας κατάλληλα τα 

δεδομένα στο επίπεδο της Περι-

φέρειας.
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Τα μηνύματα των φίλων του Κοδέλα στο facebook και η σάτιρα για τα ρουσφέτια

mitsosvismastratos@gmail.com
Πλημμύρισε από συγχαρητήρια 

μηνύματα φίλων του, η σελίδα 

του Δημήτρη (Μήτσου) Κοδέλα 

στο facebook. Φίλοι και ψηφοφό-

ροι του εύχονται καλή δύναμη, 

υπομονή και γερό στομάχι για τη 

συνέχεια!

Κάνοντας χιούμορ και προσπαθώ-

ντας να σατιρίσει τους βουλευτές 

που εκλέγονταν μέχρι τώρα ο 

Κοδέλας έγραψε ως απάντηση: 

«Είναι συγκινητική η ανταπόκριση 

σας και ειδικά οι εξυπηρετήσεις 

που μου ζητάτε. Επιτέλους είμαι 

κάπου χρήσιμος! 

Σας ενημερώνω:

Μεταθέσεις σε στρατό μπορούν 

να γίνουν άμεσα, επικοινωνία: 

mitsosvismastratos@gmail.com

 

Για μπλέξιμο με γραφει-

οκρατία, επικοινωνία: 

mitsosdosmoutoratoxarti@gmail.

com

 

Για διορισμούς πρέπει πρώτα να 

ακυρώσουμε το μνημόνιο και 

θα νομοθετήσουμε κανόνα 1/10 

«για κάθε μια συνταξιοδότηση, 10 

διορισμοί», υπομονή! επικοινω-

νία: mitsosperimenonadioristo@

gmail.com

 

Για άλλες διευκολύν-

σεις επικοινωνήστε στο: 

mitsosgenikarousfetia@gmail.

com

Γενικά, βιαστείτε γιατί σύντομα θα 

ξαναέχουμε εκλογές...

Άντε, καλή δύναμη σε όλους!».

Απαντήσεις
Φυσικά δεν έλειψαν οι απαντήσεις 

σε ανάλογο ύφος:

-Περιμένουμε με ανυπομονησία 

τους διορισμούς γιατρών στο 

υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Φτάνει πια με τις ζωονόσους!

-Έμεινα αμετάθετος στη Χίο 14 

μήνες...μπορείς σε παρακαλώ να 

μου στείλεις τώρα τη μετάθεση...

καημό το έχω...

-Για μένα ξέρεις θα σου 

φρακάρω το mail της 

γραφειοκρατείας!!!!!!!

-Εγώ θέλω να επιδοτήσεις 

την παπάγια και να θέσεις 

ως προυποθέση επιδό-

τησης οι υποφήφιοι να 

έχουν το ονοματοεπώνυ-

μό μου.
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Το μάθημα του Ιονέσκο 
στο Τριανόν

Το θεατρικό τμήμα του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. παρουσι-

άζει το κωμικό μονόπρακτο του Ευγένιου Ιο-

νέσκο « Το μάθημα» στο θέατρο ΤΡΙΑΝΟΝ στο 

Ναύπλιο το Σάββατο και την Κυριακή. Οι παρα-

στάσεις ξεκινούν στις 21:00 μμ. και το εισιτήριο 

κοστίζει 5 ευρώ.

Ο Γαλλορουμάνος  συγγραφέας Ευγένιος Ιο-

νέσκο (1909-1994) είναι από τους σημαντικό-

τερους εκπροσώπους του θεάτρου του παρα-

λόγου «λογική είναι η τρέλα των δυνατών» έχει 

πει και αυτό εκφράζεται ανάγλυφα στο «Μάθη-

μα» -που έχει γραφτεί το 1951- όπως εκφράζο-

νται η αδυναμία της επικοινωνίας και η εξουσι-

αστική σχέση δάσκαλου μαθητή.

Η πρόθεση του Ιονέσκο είναι να παρωδήσει τις 

κοινές θεατρικές φόρμες και την αστική σοβα-

ροφάνεια του θεάτρου, δημιουργώντας χαρα-

κτήρες –μαριονέτες.

Το έργο έχει μεταφραστεί από τον Ερρίκο Μπε-

λιέ

Παίζουν με τη σειρά που εμφανίζονται: ΥΠΗ-

ΡΕΤΡΙΑ: Γιάννα Βασιλείου, ΜΑΘΗΤΡΙΑ: Πέγκυ 

Νόνη, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αρχοντία Κούκου, ΣΚΗ-

ΝΟΘΕΣΙΑ: Σέργιος Γκάκας, ΣΚΗΝΙΚΟ, ΚΟΣ-

ΤΟΥΜΙΑ: Έλενα Χριστούλη, ΦΩΤΙΣΜΟΙ: Μάνος 

Σταθόπουλος, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ: Βέφα 

Νόνη, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΗΝΙΚΟΥ: Λευτέρης Μπά-

λι, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ: Εμμανουέλα  

Λεμονιά

Τα ιάματα του Ασκληπιού 
στην Επίδαυρο
Την επόμενη Τετάρτη στις 20.00, 

στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Harvard στο Ναύ-

πλιον, θα δώσει διάλεξη ο Άγγελος 

Χανιώτης, Καθηγητής Αρχαίας Ιστο-

ρίας και Κλασικών Σπουδών, Σχολή 

Ιστορικών Σπουδών, Ινστιτούτο 

Προηγμένων Σπουδών, Princeton, 

Ακαδημαΐκός Εταίρος Κέντρου Ελ-

ληνικών Σπουδών (Ουάσιγκτον) Πα-

νεπιστημίου Harvard.

Θέμα της ομιλίας, η οποία εντάσσε-

ται στο πλαίσιο του “Events Series 

2012” του Κέντρου μας, θα είναι: «Τα 

ιάματα του Ασκληπιού στην Επίδαυ-

ρο: Πόνος, φόβος και ελπίδα σε ένα 

αρχαίο ιερό».

Ξεκίνησε το 1ο Φεστιβάλ 
Μαθητικής Καλλιτεχνικής-
Δημιουργικής Έκφρασης
Ξεκίνησε προχτέςκαι θα τελειώσει 

την Κυριακή 13 Μαΐου στο Θέατρο 

του Μπουσουλοπούλειου Γυμνασί-

ου Άργους. η μεγάλη καλλιτεχνική 

γιορτή για τη μαθητική κοινότητα 

του Δήμου Άργους – Μυκηνών από 

την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου 

Άργους – Μυκηνών με τη συνεργα-

σία του Τμήματος Σχολικών Δρα-

στηριοτήτων της Δ/νσης Δ/θμιας 

Εκπαίδευσης Αργολίδας.  

Πολλά σχολεία από το Δήμο Νηπι-

αγωγεία - Δημοτικά, Γυμνάσια και 

Λύκεια -  πλαισιώνουν με τη φαντα-

σία των μαθητών και τη γνώση των 

δασκάλων και καθηγητών αυτή την 

ανοιξιάτικη καλλιτεχνική  συνάντη-

ση.

Στα πλαίσια του Φεστιβάλ θα παρα-

κολουθήσετε καλλιτεχνικές δράσεις 

που αναπτύσσουν οι μαθητές στα 

σχολεία τους, όπως:  θεατρικές, μου-

σικές & χορευτικές παραστάσεις, 

εκθέσεις καλλιτεχνικής δημιουργίας 

(φωτογραφίας,  ζωγραφικής, κατα-

σκευών, πηλού, εθελοντισμού, λαο-

γραφίας, αγιογραφίας), μικρά ντοκι-

μαντέρ, ταινίες κινουμένων σχεδίων, 

μαθητικά έντυπα. Η είσοδος είναι 

ελεύθερη για όλες τις δράσεις.

Τιμούν τους ευεργέτες
Την Κυριακή στον Καθεδρικό  Ναό 

Αγίου Πέτρου στο τέλος της Θείας 

Λειτουργίας, ο Δήμος Άργους – Μυ-

κηνών τελεί Αρχιερατικό Μνημόσυ-

νο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών 

των μεγάλων ευεργετών της Δημο-

τικής Κοινότητας Άργους: Χρυσο-

στόμου β’  (αρχιερέως), Μιχαήλ  και 

Ματίνας Στάμου, Γρηγορίου Δήμα, 

Παναγιώτου Κολιαλέξη, Ιωάννου 

Δέδε, Δημητρίου Μπόνη.

Παρακαλούνται οι Αργείοι,  οι οι-

κείοι και συγγενείς των κεκοιμημέ-

νων,και πάντες οι τιμώντες τη μνήμη 

αυτών όπως προσέλθουν  στη Θεία 

Λειτουργία και το ιερό μνημόσυνο.

Motocross στα Φίχτυα

Εθελοντικός καθαρισμός 
της Καραθώνας

Εθελοντικό καθαρισμό της 

Καραθώνας οργανώνει η Δη-

μοτική Χορωδία Ναυπλίου. 

Ο καθαρισμός της παραλίας 

έχει προγραμματιστεί για την 

Κυριακή και η συνάντηση των 

εθελοντών, θα γίνει στο σημείο 

όπου βρίσκεται ο ιστός της Γα-

λάζιας Σημαίας, στις 10.30πμ.

Ο καθαρισμός γίνεται στο πλαί-

σιο της εκστρατείας «Καθαρί-

στε τη Μεσόγειο 2012» που 

υλοποιεί το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 

S.O.S. και περιλαμβάνει  δρά-

σεις εθελοντικών καθαρισμών 

ακτών και άλλων φυσικών πε-

ριοχών που θα υλοποιηθούν 

από 1 έως 31 Μαΐου 2012.

Η ΦΙΛΜΑ Αργολίδος σε συνεργασία 

με την ομάδα του «Argos Motocross 

Park», διοργανώνει τον 3ο αγώνα 

του Πανελλήνιο Πρωταθλήματος 

Motocross 2012 της Αθλητικής 

Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας 

Ελλάδος, το Σαββατοκύριακο στα 

Φίχτυα.

Ο έλεγχος εξακρίβωσης και ο τεχνι-

κός έλεγχος θα γίνουν το Σάββατο 

12 Μαΐου από 10:30 έως 16:00.

Η έναρξη των ελεύθερων δοκιμών 

θα γίνει το Σάββατο 12/5 – ώρα 

13:30 και την Κυριακή 13/5 - ώρα 

09:00.

Έναρξη κατατακτήριων δοκιμών: 

Σάββατο 12/5 ώρα (Θ.Α.), Εναρξη 

αγώνων Κυριακής 13/5: 10:45, Απο-

νομή επάθλων: Κυριακή 13/5 ώρα 

15:30

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα 

Motocross «Αrgos Motocross Park» 

στο Φίχτι η οποία έχει χώμα μέτριας 

σκληρότητας.

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι 

εξής:

ΜΧ1/250 μοτοσυκλέτες 175-250κ.ε. 

2Τ και 290-450κ.ε. 4Τ, αθλητές 16 

ετών και άνω - λευκά φόντα/μαύροι 

αριθμοί

ΜΧ2/125 μοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 

2Τ, 175-250κ.ε 4Τ, αθλητές 15 ετών 

και άνω - μαύρα φόντα/λευκοί αριθ-

μοί.

ΜΧ2Τ μοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, 

αθλητές 14 ετών και άνω - μαύρα 

φόντα/λευκοί αριθμοί (αγωνίζονται 

ταυτόχρονα με την κατ. ΜΧ2 στην 

οποία βαθμολογούνται επίσης).

ΟΡΕΝ μοτοσυκλέτες έως 500κ.ε. 2Τ 

και έως 650κ.ε. 4Τ, αθλητές35 ετών 

και άνω - κίτρινα φόντα/μαύροι 

αριθμοί. Αναβάτες μικρότερης ηλι-

κίας, από 16-35 ετών, μπορούν να 

συμμετάσχουν μόνο σε 1-3 αγώνες 

μέσα στην ίδια αγωνιστική χρονιά.

Mini μοτοσυκλέτες έως 65κ.ε., αθλη-

τές 8 ετών έως 12 ετών - μαύρα φό-

ντα/λευκοί αριθμοί.

Junior μοτοσυκλέτες έως 85κ.ε. 2Τ 

και, έως 150κ.ε 4Τ (τροχοί 16’’-19’’), 

αθλητές 12 ετών έως 15 έτων - λευκά 

φόντα/μαύροι αριθμοί.

Quad Τετράτροχες μοτοσυκλέτες, με 

συμπλέκτη και κιβώτιο ταχυτήτων, 

300 - 550 κ.εκ 2Τ&4Τ, αθλητές άνω 

των 16 ετών - κόκκινα φόντα/λευκοί 

αριθμοί.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 

θα γίνεται στον χώρο της πίστας 

(στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ 

μετά το σήμα τερματισμού των δο-

κιμών ή των αγώνων.

Οι απονομές στους διακριθέντες θα 

γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώ-

νων της Κυριακής και θα αφορούν 

τον αγώνα συνολικά (μια απονομή 

σε κάθε κατηγορία με βάση την συ-

νολική βαθμολογία του κάθε αθλητή 

στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα 

και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα 

που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύ-

πελλο, στον 4ο, 5ο,6ο μετάλλιο.
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Η Κατσαρίδα στο Νέο Σχολείο
            

Ταξίδια του νερού
Η Εθνική πινακοθήκη, Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου, παράρτημα Ναυπλί-

ου, παρουσιάζει τα Ταξίδια του νερού», το Σάββατο και την Κυριακή στις 

8:30 μ.μ.

Πρόκειται για μια παράσταση η οποία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των 

παιδιών και των νέων σε θέματα παραδόσεων και γνωριμίας με την ελληνι-

κή μυθολογία. Το έργο, το οποίο δημιουργήθηκε από το Θίασο Ωκύπους, 

είναι ένα ταξίδι στην Αργολίδα με θεματικό άξονα μύθους που σχετίζονται 

με το νερό: 

Η Ήρα κέρδισε την πόλη του Άργους από τον Ποσειδώνα με κριτές τους 

τρεις ποταμούς (τον Ίναχο, τον Κηφισό και τον Αστερίωνα) γι’αυτό ο Ποσει-

δώνας τους τιμώρησε με ξηρασία. Ο Δαναός, επειδή τα ποτάμια ξεράθηκαν, 

έστειλε την κόρη του Αμυμώνη να αναζητήσει νερό. Ο ίδιος ο θεός Ποσει-

δώνας την οδήγησε στην πηγή της Λέρνας και αυτή, από ευγνωμοσύνη, δέ-

χτηκε να ζευγαρώσει μαζί του και έτσι γεννήθηκε ο Ναύπλιος. Γιός του Ναυ-

πλίου ήταν ο γενναίος πολεμιστής Παλαμήδης που προσέφερε σπουδαίες 

επινοήσεις στους ανθρώπους. Τέλος, παρουσιάζεται ο μύθος του Περσέα 

που ίδρυσε την πόλη των Μυκηνών, η οποία πήρε αυτό το όνομα επειδή 

όταν αυτός δίψασε, φύτρωσε ένα μανιτάρι (μύκης), απ’ το οποίο έτρεξε 

νερό για να πιει. 

Στη δημιουργία και την εκτέλεση των μουσικών κομματιών της έναρξης και 

της λήξης συμμετέχουν μαθητές από το Μουσικό Γυμνάσιο Αργολίδος, οι 

οποίοι θα παίξουν ζωντανά την Κυριακή.

Η παράσταση που φέτος ολο-

κληρώνει έξι χρόνια αδιάλει-

πτης παρουσίας στη θεατρική 

ζωή της Αθήνας φτάνει στην 

Αργολίδα και κάνει στάση 

για μια μόνο βραδιά στο Νέο 

Σχολείο  το Σάββατο 12 Μαΐ-

ου 2012.

Εκεί ο Κώστας Γάκης και ο 

Δημήτρης Μακαλιάς θα προ-

σπαθήσουν να μας πείσουν 

ότι κάθε όνειρο έχει δικαίωμα 

να πραγματοποιηθεί και ότι η 

προσπάθεια, αν είναι επίμονη 

και εστιασμένη, θα αποδώσει 

καρπούς ακόμα κι αν κανείς 

δεν το πιστεύει. Με χιούμορ 

και σοβαρότητα μας προκα-

λούν να ανακαλύψουμε και 

να αναδείξουμε το πιο ζωντα-

νό κομμάτι της ύπαρξης μας, 

αυτό που ονειρεύεται.

Με θαυμαστή αξιοποίηση της 

μουσικής της κίνησης και του 

λόγου οι δύο ταλαντούχοι ερ-

μηνευτές μας γνωρίζουν την 

Ιωάννα, μια εξόριστη κατσα-

ρίδα, που επιθυμεί διακαώς 

να φτάσει στο φεγγάρι.

Έτσι οι θεατές θα έχουν την 

ευκαιρία να παρακολουθή-

σουν τις απίθανες περιπέ-

τειές της καθώς περιπλανιέται 

στους υπονόμους αλλά και 

σε αφιλόξενους δρόμους, 

διασχίζει ωκεανούς, χορεύει 

και τραγουδά μέσα σε δαι-

δαλώδεις αεραγωγούς, γνω-

ρίζει άλλα έντομα, τρωκτικά, 

ανθρώπους και ταυτόχρονα 

διατηρεί ακλόνητη την πίστη 

της στο μεγάλο όνειρο. Αυτή 

άλλωστε είναι το μόνο μέσο 

που έχει για να το πραγματο-

ποιήσει.

Αν θα το πετύχει θα το δούμε 

το Σάββατο 12 Μαΐου 2012 

στις 9:00μ.μ. στην αίθουσα 

Ιανός του Νέου Σχολείου στη 

Δαλαμανάρα. (Είσοδος 10€)

Οδήγησαν σκυλάκι σε φρικτό θάνατο 

καίγοντας του τα εντόσθια και προκαλώντας του ασφυξία

Βρείτε τον φονιά του Μούργου
Ο Μούργος το μόνο που γνώριζε 

ήταν η αγάπη και η αφοσίωση. 

Τρυφερός ακόμα και με τους ξέ-

νους. Ο μούργος ήταν όπως ένα 

παιδάκι. Δεν ήταν φύλακας και 

δεν αποτέλεσε ποτέ απειλή για 

κανέναν, ούτε κυκλοφορούσε 

αδέσποτος.  Κάποιος όμως διε-

στραμμένος αποφάσισε με φυτο-

φάρμακο σε φόλα τη Τετάρτη 25 

Απριλίου 2012 να του αφαιρέσει 

τη ζωή. 

Οδήγησε το σκυλί σε φρικτό θά-

νατο καίγοντας του τα εντόσθια 

και προκαλώντας του ασφυξία

Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά 

που κακοποιούνται βάναυσα ζώα 

στη γειτονιά μας, ούτε ήταν αυτή 

η πρώτη φόλα. Πριν τρία περίπου 

χρόνια δηλητηριάστηκε ένα ακό-

μα σκυλί στη ίδια γειτονιά, ένα 

χάσκι, και αυτό στην αυλή του. Πι-

θανότατα από το ίδιο άτομο.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομο-

θεσία, η κακοποίηση κ η βάναυση 

μεταχείριση των ζώων θεωρείται 

έγκλημα και διώκεται αυτεπάγ-

γελτα, δηλαδή οποιοσδήποτε λά-

βει γνώση του εγκλήματος είτε 

ως αυτόπτης είτε ως αυτήκοος 

μάρτυρας έχει το δικαίωμα να το 

καταγγείλει στις αρμόδιες αρχές. 

Ο βασανισμός ζώου και η φόλα τι-

μωρείται με ποινή φυλάκισης που 

δεν εξαγοράζεται και με χρηματι-

κή ποινή έως 30.000 ευρώ. 

Όταν το ζώο έχει ιδιοκτήτη, γίνε-

ται επιπλέον μήνυση για φθορά 

ιδιωτικής περιουσίας και αγωγή 

για παράνομη ζημίωση καθώς και 

αίτηση για αποκατάσταση ηθικής 

βλάβης. Αλλά τι άλλο μπορεί να 

επιδιώκει ένας θρασύδειλος δο-

λοφόνος από το να βασανίσει ένα 

ανυπεράσπιστο ζώο και να προ-

καλέσει ηθική βλάβη στον ιδιο-

κτήτη; Ίσως το να προκαλέσει στη 

σκέψη των γειτόνων του - πως 

στην πραγματικότητα δεν είναι 

τόσο ασήμαντος έως ανύπαρκτος 

όπως όλοι υποθέτουν;

Παρακαλείται όποιος γνωρίζει 

περισσότερα στοιχεία για τον δο-

λοφόνο να επικοινωνήσει με το 

αστυνομικό τμήμα της περιοχής 

της Αγ. Τριάδας ή την εφημερίδα 

«Αναγνώστης» τηλ: 27520-22257 

(Δευτέρα έως Παρασκευή 10:30-

13:30). Σε περίπτωση που τα στοι-

χεία του οδηγήσουν στον δολο-

φόνο θα υπάρξει αμοιβή. 
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Ελεύθερα και αδέσμευτα

Ανατροπή με ποιες προοπτικές
του Βασίλη Κ.Δωροβίνη 
(08-05-12)
Πραγματικά ιστορικό το αποτέλεσμα των εκλογών της 6 

Μαΐου. Στη μόνη και μοναδική περίπτωση που το λεγόμε-

νο αντιπροσωπευτικό σύστημα του δίνει την ευχέρεια να 

καθορίσει τη ροή της πολιτικής ζωής, ο Έλληνας πολίτης 

ψήφισε με αποφασιστικότητα και σύνεση, αν και με συσ-

σωρευμένο θυμό, και θεωρώ ότι τα χαρακτηριστικά αυτά 

αντανακλούν το μεγαλύτερο ποσοστό, με την πιό βαρύ-

νουσα σημασία.

Στην αγαπητή «Καθημερινή» της 7 Μαΐου κατέληγε πρω-

τοσέλιδα ο Α. Παπαχελάς ότι «αυτός ο λαός τα έκανε όλα 

μπάχαλο», ενώ ο Μ. Ξυδάκης, σε άλλο άρθρο του, τόνιζε 

ότι «η Ελλάδα προβάρει την Ιστορία του 21ου αιώνα»,και 

ο Π.Μπουκάλας έγραφε ταυτόχρονα ότι «πριν τις εκλογές 

αδυνατούσαν να κατανοήσουν(τα δύο τότε μεγάλα κόμμα-

τα) ότι ο εκβιασμός τους(«ή εμάς ή αυτοκαταστρέφεσθε»)

ασκείτο σε ανθρώπους που αυτά τους είχαν οδηγήσει 

στην καταστροφή». Την επομένη, το κύριο άρθρο της «Κ» 

ξεκινούσε με τη φράση,»0 τόπος βαδίζει με μεγάλη ταχύ-

τητα στην καταστροφή», ενώ ταυτόχρονα, σε αναδημο-

σίευση άρθρων συνδεόμενων με το διεθνές (αεριτζίδικο) 

χρηματοπι στωτικό κεφάλαιο, επικρατούσαν οι λέξεις χάος 

και αδιέξοδο, τη στιγμή που η κ. Λαγκάρντ εκτόξευε, εντε-

λώς ανόητα ότι στην Ελλάδα πρέπει να γίνει και νέα μείωση 

μισθών·

Η μεγάλη ανατροπή
Δίχως δράματα και μεγαλοστομίες ,οι Έλληνες πολίτες, 

κατά βάση και πέρα από κατευθύνεις ψήφων προς νε-

κρόφιλους χώρους, έθεσαν τέρμα σε μία μεγάλη περίο-

δο η οποία κατέληξε στη φαλκίδευση του δημοκρατικού 

πολιτεύματος. Διότι η απόλυτη κυριαρχία δύο κομμάτων 

εξουσίας, σε «μογομπλόκ», έφθειρε τους βασικούς κανόνες 

αυτού του πολιτεύματος, στην ήδη φθαρμένη, αντιπροσω-

πευτική μορφή του, και υπήρξε η αφετηρία μιάς μακράς 

πορείας προς τη σπατάλη, τη διαφθορά, την αφύσικη διό-

γκωση του κράτους, με ταυτόχρονη υστέρησή του να επι-

τελεί τον σημαντικότατο ρόλο του (και το τονίζω αυτό),τον 

ξεπεσμό προς την απλή διαχείριση ενός πελατειακού συ-

στήματος. Ενός συστήματος που από το τέλος του Ι9°υ αι-

ώνα και παρά τη ριζική παρεμβολή ενός Ελευθ. Βενιζέλου 

και κάποιων άλλων, με τη «βοήθεια» βέβαια ανώμαλων κα-

ταστάσεων τριτοκοσμικού τύπου, επέζησε και εξαπλώθηκε 

ακόμα περισσότερο. Διαβάστε κείμενα του Εμμ. Ροΐδη και 

θα καταλάβετε πόσο επίκαιρα, δυστυχώς, είναι και σήμερα.

Το να αναζητάμε αν τα δύο κόμματα οδήγησαν στην πα-

ρακμή τη σύνολη κοινωνία ή αν αυτή η κοινωνία διαμόρ-

φωσε και αυτά τα κόμματα προς την παρακμή είναι σαν να 

θέλουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα αν η κότα έκαμε το 

αβγό ή το αβγό την κότα. Η ουσία είναι ότι δίχως κότα δεν 

υπάρχει αβγό καί δίχως αβγό δεν υπάρχει κότα. Οι ευθύνες, 

λοιπόν, είναι μοιρασμένες. Διότι αν πολλοί πολίτες ’’έπαιξαν 

το παιχνίδι» και αν δεχθού με ότι δεν μαστίζονταν από βλα-

κεία ή. από γενετήσια διαφθορά, τότε πρέπει να δεχθούμε 

ότι και αυτοί φέρουν μέρος της ευθύνης.

Το «μπάχαλο», λοιπόν, υπήρχε εδώ και πολύ καιρό. Όσοι 

μάλιστα και επαγγελματικά ασχολούμαστε με τις ανεπάρ-

κειες, την ασυναρτησία, τον παραλογισμό και ,τελικά, τη δι-

αφθορά ταμάτων ή εκπροσώπων της δημόσιας Διοίκησης 

γνωρίζουμε καλά ότι ακυβερνησία ουσιαστικά υπήρχε και 

διαιωνιζόταν αδιάπτωτα. Οι χιλιάδες βλέποντες «τυφλοί», 

οι απίστευτοι μισθοί ανειδίκευτων στις ΔΕΚΟ, οι δεκάδες 

σύμβουλοι «παρά τοις υπουργοίς», οι απίστευτες γιά ευ-

νομούμενο κράτος τροπολογίες της τελευταίας στιγμής σε 

άσχετα νομοσχέδια γιά εξυπηρέτηση κατά κανόνα άνομων 

συμφερόντων{συνεχίστηκαν μέ χρι και την προκήρυξη των 

εκλογών) και τόσα άλλα δείχνουν το μέγεθος του πραγμα-

τικού μπάχαλου. Γι αυτό και δεν πρέπει διόλου να αυτοε-

νοχοποιείται ο έντιμος ψηφοφόρος και συνειδητός πολίτης 

γιά την τιμωρητική ψήφο που έδωσε. Εξετέλεσε με συνέ-

πεια το καθήκον του.

Τα δύο κόμματα κατέληξαν γερά-

σμένα και άβουλα, με μοναδική 

βούληση την επιβίωσή τους και την 

λειτουργία του πελατειακού συ-

στήματος. Άβουλα γιά τα ουσιώδη, 

διαχείρίστικά της μιζέριας, άλλος 

δρόμος δεν τους είχε απομείνει από 

την ανενδοίαστη εξαπάτηση των πο-

λιτών.

Άβουλα! έπρεπε ν αρχίσουν να πέ-

φτουν οι ευρωπαϊκές καρπαζιές 

ώστε ν` αρχίσει περιορισμός των 

ατασθαλιών και η παραπομπή κά-

ποιων ενόχων. Άβουλα ως προς την 

παντελή έλλειψη διαπραγματευτι-

κής προσπάθειας, πριν την αντισυ-

νταγματική, υιοθέτηση των μνημονίων. Άβουλα ως προς 

τη διεκδίκηση των οφειλομένων γερμανικών επανορθώ-

σεων(κατά μέτριους υπολογισμούς^ ξεπερνούν τα 200 δις 

ευρώ),άβουλο και το ρομπότ Παπαδήμος, που απέφυγε 

να εμφανιστεί στη Βουλή κατά τη σχετική συζήτηση. Και 

εξαπάτηση μέχρι και σήμερα ακόμα, όταν κρύβουν το ότι 

το μέγιστο μέρος των όσων παίρνουμε ως δάνεια εξυπηρε-

τούν τους τόκους προηγούμενων δανείων(μαζί με τα χρή-

ματα των φορολογούμενων πολιτών).

Οι ευθύνες του ΠΑΣΟΚ
Από το 1981 το ΠΑΣΟΚ έπαιζε κυριαρχικό, ρόλο στα πο-

λιτικά πράγματα^ στην πολιτική, ζωή της χώρας, ακόμα 

και- όταν γιά μικρά διαστήματα ήταν στην αντιπολίτευση. 

Σφυρηλάτησε κοινωνικά πρότυπα και προήγαγε διαχει-

ριστικές μεθόδους.0 Αν. Παπανδρέου, ευφυέστατος και 

μορφωμένος, αλλά κατατρεχόμενος από βαθριά προσω-

πική ανασφάλεια και όντας κατά βάση. αμοράλ,σφράγισε 

ανεξίτηλα την πορεία του κόμματος. Αν στη συνέχεια του 

Κων. Καραμανλή έθεσε τέρμα στις θεσμικές εκκρεμότητες 

από τον Εμφύλιο Πόλεμο,πολύ σύντομα τράπηκε στη δί-

χως όρια δημαγωγία ενώ,αν και εμπειρότατος οικονομο-

λόγος,έστρεφε μία ήδη σε κρίση εθνική οικονομία προς 

τον ανεξέλεγκτο δανεισμό και τη σπατάλη δίχως όρια. Οι  

ευθύνες, λοιπόν, είναι κομβικές.

Η δική του ασφάλεια τον ώθησε να αποξενωθεί από άξια 

και έντιμα στελέχη,όπως οι Σ. Καράγιωργας,Μ. Δρεττάκης 

και Λάζαρης και τόσοι άλλοι,ενώ προώθησε μετριότητες 

μ£ ήδη γνωστά τα «βαρίδια» τους,όπως οι Κατσιφάρας, 

Άκης και τόσοι άλλοι,άτομα μηδενική παρουσία στην κοι-

νωνία,στην ουσία άεργοι και με μόνην απασχόληση την 

κομματική ίντριγκα. Μέσα από την συνομοταξία τέτοιων 

ανθρώπων βγήκαν τα διαβόητα ‘λαμόγια’. Με κατάληξη 

τα γνωστά Πιτουρίνια των ημερών μας,της ημιμάθείας,της 

αλητείας και της διαστρέβλωσης.

Δημιούργημα του κ. Σκανδαλίδη είναι και ο ισχύων εκλογι-

κός νόμος, που φτιάχθηκε γιά πέσουν στο λάκκο άλλοι,αλ-

λά που κατάπιε το ίδιο το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό λιγότερο 

εκείνου των πρώτων εκλογών του Ι974.Τώρα βγαίνουν τό-

σοι και τόσοι και διαλαλούν το πόσο τρελός είναι ο νόμος 

αυτός.

Η πραγματικότητα είναι ακόμα χειρότερη: με αποχή στο 

35% και με ψηφοφόρους που κατά 20% ψήφισαν διάφορα 

‘μικρά’ κόμματα, έχουμε τελικά ένα συντριπτικό 55 % που 

δεν εκπροσωπείται στη βουλή— πλησιάζουμε τα ρεκόρ 

των ΗΠΑ.

Δημιούργημα του ΠΑΣΟΚ είναι η φορομπηχτική νομοθεσί-

α,που κτυπά κυρίως τα μεσαία και κατώτερα στρώματα,με 

το διαβόητο χαράτσι και τόσα άλλα. Περιμένετε αυτές τις 

μέρες και θα δείτε να έρχονται νέοι φόροι και εκκαθαρι-

στικά.

Τέλος,ζούμε στο νομό μας τόσους και τόσους εμπαιγμούς 

ως προς τον σιδηρόδρομο(που “κατάπιε” γιά το τίποτα 30 

εκ.ευρώ), γιά τα νερά και την καταχρηστική και αστεία εστί-

αση στον Ανάβαλο,γιά την εγκατάλειψη της αρχιτεκτονικής 

μας κληρονομιάς, που έφτασε να πετροβολά ο κάθε αστοι-

χείωτος,γιά δημόσια έργα της συμφοράς και δεκάδων προς 

πέταγμα εκατομμυρίων ευρώ(όπως ο δήθεν παρακαμπτή-

ριος των Δερβενακίων αλλά και ο δήθεν παρακαμπτήριος 

των Διδύμων). Οι εμπαιγμοί συμπληρώνονται με κάτω από 

το τραπέζι ανίερες συμμαχίες σε δημοτικές εκλογές,αλλά 

και εμπαιγμός θα πρέπει να θεωρηθεί, η “μετακίνηση” πρώ-

ην στελεχών σε νεκρόφιλους χώρους.

Ποιές προοπτικές;

Τα αποτελέσματα σεισμών δίχως, εμφανείς υλικές, κα-

ταστροφές δεν γίνονται αμέσως αισθητά και δεν συνε-

τίζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Ίσως να χρειαστεί 

και....»επανάληψη μαθημάτων”.Ο μέσος, έντιμος, φορο-

λογούμενος και όχι φοροφυγάδας,αλλά και σκεπτόμενος 

πολίτης τίποτα,μα τίποτα δεν θα έχει να χάσει δίνοντας και 

άλλο ένα «μάθημα”. Αντίθετα, αυτό θα είναι χρησιμότατο 

γιά τον σημερινό ανεπίδεκτο πολιτικό.

Αλλά και όσοι εμμένουν σε προοδευτικές πολιτικές και 

έχουν καταλάβει ότι σε μία παγκοσμιοποιημένη, πιά, οικο-

νομία δεν βρίσκει θέση μία «μικρά και έντιμος» Ελλάδα,των 

οπισθοδρομικών του I908-1909, αλλά δεν είναι δυνατό 

παρά να συμπλέει με συγγενείς λαούς, κοινών πολιτισμι-

κών και ιστορικών καταβολών και μάλιστα με την Ευρώπη, 

οφείλουν να προβούν και σε ριζικές αναθεωρήσεις 

μουχλιασμένων ιδεών και να καταλάβουν ότι πάντα καινο-

τομούσαμε και μεγαλουργούσαμε σε ανοικτά πελάγη και 

όχι σε μίζερες γωνιές. Η σημερινή αργολιδική συρρίκνωση 

σε όλους τους τομείς ανάλογα, άλλωστε,εξηγείται.

Η πρώτη ριζική θεώρηση είναι να αποκρυνθούμε από 

άυλες,μη λειτουργικές έννοιες,που κάποιοι επιμένουν δι-

αστρεβλωτικά να αποκαλούν ιδεολογίες. Οφείλουμε σε 

όλα να ξεκινάμε από τον ανθρωπολογική γνώση,που άλ-

λωστε μας κληροδοτήθηκε από τον μεγάλο Θουκυδίδη και 

τόσους άλλους. Οφείλουμε να καταλάβουμε πού οδηγούν 

τα τυφλά μίση και ποιές στυγνές,ατομικές ανικανότητες κα-

λύπτουν ή προσπαθούν να καλύψουν. Οφείλουμε να σκε-

φθούμε σοβαρά,σε γενικότερο επίπεδο,πού μας οδήγησε 

ένα αεριτζίδικο σύστημα δίχως κανένα ουσιαστικό έρεισμα 

και οφείλουμε να μάθουμε να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες 

μας.

Τούτος ο τόπος αξίζει καλύτερη τύχη. Είναι καιρός να δού-

με κατάματα κάποια δομικά ελαττώματά μας,τις φύρες 

μας,και να λογαριαστούμε μαζί τους.

Κατά τα λοιπά,όχι,δεν ψηφίστηκε κανένα μπάχαλο. Αντίθέ-

τα,ψηφίστηκε να τερματιστεί το μπάχαλο!

Σημείωση: Βασική παράλειψή μου η αναφορά στην προ-

στασία του περιβάλλοντος. Μετά την καινοτόμα πολιτική 

των Μάνου- Τρίτση,ήρθε η εποχή των Κουλουμπή,Λαλιώ-

τη,Β. Παπανδρέου και,πριν ένα χρόνο,του ανεκδιήγητου δι-

δύμου Παπακωνσταντίνου- Σηφουνάκη. Ούτε επί Σουφλιά 

δεν σημειώθηκαν τόσα κατά του περιβάλλοντος,όσο επί 

των δύο τελευταίων. Με τη βοήθεια των όποιων κ.Παμπού-

κη. και λοιπόν, προχώρησαν και στην “προετοιμασία του 

εδάφους” γιά την αρχή εκποίησης της Δημόσιας Κτήσης 

της χώρας μας. Ο Γ.Παπακωνσταντίνου στάλθηκε στο σπίτι 

του από τους πολίτες της Αθήνας.
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Πολιτιστικό κέντρο το Ναύπλιο

Σε πολιτιστικό κέντρο θα επιχειρήσει να 

μετατρέψει το Ναύπλιο, ο δήμαρχος Δη-

μήτρης Κωστούρος. Αυτό διαφάνηκε από 

την συνάντησή του με τον Βέλγο Πρέσβη 

Μαρκ Βαν Ντεν Ρικ, που βρέθηκε στο Ναύ-

πλιο. Στην συνάντηση αυτή δόθηκε ιδιαί-

τερη έμφαση στους τομείς του πολιτισμού. 

Ο κ. Κωστούρος ενημέρωσε αναλυτικά τον 

Βέλγο διπλωμάτη για τις δυνατότητες ανά-

πτυξης της περιοχής επισημαίνοντας ότι 

το Ναύπλιο αποτελεί κέντρο πολιτιστικό, 

μιας ευρύτερης γεωγραφικής ενότητας. 

«Η συνεργασία θα είναι συνεχής και 

θα επικεντρωθεί κυρίως στον πολιτι-

στικό τομέα», ανέφερε σε δηλώσεις 

του μετά τη συνάντηση ο δήμαρχος. 

ο πρέσβης με δηλώσεις του τόνισε: «Βρί-

σκομαι στο Ναύπλιο όπου έχουμε μια αξι-

όλογη πολιτιστική εκδήλωση σήμερα το 

βράδυ και με την ευκαιρία επισκέπτομαι 

το Δήμαρχο προκειμένου να συζητήσου-

με για όσα μας συνδέουν μα κυρίως γιατί 

θέλω να μεταφέρω  την αλληλεγγύη του 

Βελγικού λαού προς τον ελληνικό λαό 

γνωρίζοντας τις δύσκολες ώρες που περ-

νάει»

Φυσική σκιά για το καλοκαίρι στο Τολό

Σκιά από αρμυρίκια στις παραλίες

Δενδροφύτευση 
στον δήμο Επιδαύρου
Δενδροφύτευση στην περιοχή της 

Δήμαινας, στον Αγ. Δημήτριο, κα-

τόπιν στο Αδάμι και στην Δημοτική 

Κοινότητα Ασκληπιείου, πραγματο-

ποίησε ο δήμος Επιδαύρου, και σε 

συνεργασία με τον Σύλλογο Γιαννου-

λέικων – Κοκκινάδων «Αγ. Γεώργιος» 

στις Κοκκινάδες.

Στη διαδικασία αυτή συμμετείχε και 

το Δημοτικό Σχολείο Ασκληπιείου με 

επικεφαλείς τους δασκάλους κα. Ευ-

γενία Μελά και κ. Παναγιώτη Χρόνη.

Τα 10.000 δενδρύλια παραχωρή-

θηκαν δωρεάν από το Δασαρχείο 

Λιβαδειάς.

Μέσω τέτοιων πρωτοβουλιών 

και ενεργειών, μικροί και μεγάλοι 

ευαισθητοποιούνται σε θέματα που 

αφορούν το περιβάλλον, αποκτούν 

οικολογική συνείδηση και αρχίζουν 

να νοιάζονται πραγματικά γι αυτό, 

κατανοώντας την αξία του για τον 

άνθρωπο και την συμβολή του στην 

εξέλιξη της Επιστήμης.

Σε έκθεση παραγωγοί 
της Επιδαύρου
Στην Ανθοκομική έκθεση που γίνεται 

στην Κηφισιά συμμετείχε ο δήμος Επι-

δαύρου, με εννέα παραγωγούς από την 

περιοχή.

Συμμετέχουν οι: Ελαιουργία Επιδαύρου – 

Μπέκας, Καφτάνη Χρυσούλα, Μπλάτσου 

Αναστασία, Δρόσου Ελένη, Γεωργούση 

Φωτεινή, Παπαργύρη Χαρίκλεια, Τόλια 

Πηνελόπη, Καλύβα Ματίνα, Γιδάρης Κων-

σταντίνος.

Η έκθεση έγινε  στο Άλσος Δημήτρης 

Ζωμόπουλος και ολοκληρώθηκε την Κυ-

ριακή.

Οι παραγωγοί είχαν την δυνατότητα προ-

βολής των τοπικών προϊόντων του Δή-

μου Επιδαύρου όπως: λάδι, μέλι, γλυκά 

του κουταλιού, βιολογικά καλλυντικά και 

κοσμήματα από σπόρους και παράλληλα 

τονίζεται η ταυτότητα της περιοχής.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των παράλληλων 

εκδηλώσεων, παραδοσιακά χορευτικά 

τμήματα από το Δήμο Επιδαύρου πα-

ρουσίασαν το πρόγραμμά τους.

Φυσική σκιά από αρμυρίκια, βάλθηκαν να 

δημιουργήσουν για το καλοκαίρι, οι ντόπιοι 

στην παραλία του Τολού.

Η εθελοντική ομάδα πρασίνου, που δη-

μιουργήθηκε από μέλη του Συλλόγου 

Επαγγελματιών και μέλη του Πολιτιστικού 

Συλλόγου, με την αρωγή της Δημοτικής 

Ενότητας Ασίνης του Δήμου Ναυπλιέων 

βρέθηκαν στην Ψιλή Άμμο και φύτεψαν πε-

ρισσότερα από 100 αρμυρίκια κατά μήκος 

της παραλίας.

Σκοπός αυτής της συλλογικής προσπάθει-

ας εθελοντισμού είναι η φυσική σκίαση της 

παραλίας και η αναβάθμιση της ευρύτερης  

περιοχής με δέντρα  που δίνει η ελληνική 

φύση, ταιριαστά στο μεσογειακό περιβάλ-

λον.

Στο κάλεσμά τους ανταποκρίθηκαν  φορείς, 

δημότες και μαθητές του Δημοτικού Σχολεί-

ου Τολού , οι οποίοι πήραν το μήνυμα της 

κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντι-

σμού, στοιχεία που δείχνουν την κουλτούρα 

του ατόμου και της κοινωνίας γενικότερα.

Η εθελοντική ομάδα πρασίνου Τολού και ο 

Δήμος Ναυπλιέων θα συνεχίσουν με τη δε-

ντροφύτευση του περιφερειακού δρόμου 

του Τολού, και θα ακολουθήσουν ο χώρος 

του Βιολογικού Σταθμού και το Δημοτικό 

Σχολείο. 

Αλλά και τις επόμενες μέρες συνεχίστηκε η 

δενδροφύτευση τουλάχιστων 300 δενδρυ-

λίων.

Τη δράση παρακολούθησε από κοντά ο 

δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτριος Κωστού-

ρος ενώ μεταξύ των άλλων παρόντες ήταν 

η Αντιδήμαρχος Μαργαρίτα Κούτσελα    και 

η Πρόεδρος της Κοινότητας Μαρίκα Κατσι-

μίχα. Ιδιαίτερα καθοριστική   στην επιτυχία 

της δενδροφύτευσης ήταν η παρουσία της 

Εθελοντικής ομάδας πρασίνου Τολού και 

του Συλλόγου Επαγγελματιών Τολού.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται και η επόμενη 

δράση έχει προγραμματιστεί στην Τοπική 

Κοινότητα Ιρίων.
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Στους δρόμους και πάλι βγαίνουν τα ποδήλατα σε όλο τον νομό στις 13 Μαΐου

Πανελλαδική ποδηλατοπορεία
Για μια ακόμα χρονιά, ο ποδη-

λατικός σύλλογος Αργολίδας 

Ορθοπεταλιές καλεί τα μέλη 

του να συμμετέχουν στις κατά 

τόπους ποδηλατοπορείες που 

διοργανώνονται σε Άργος, 

Ναύπλιο, Κρανίδι, την Κυριακή 

13 Μαΐου, ανεξαρτήτως φορέα 

διοργάνωσης.

Στο Άργος η εκκίνη-

ση θα δοθεί στις 10 

το πρωί στην λαϊκή 

Αγορά (διοργάνω-

ση Ορθοπεταλιές), 

στο Ναύπλιο στις 12 

το μεσημέρι στην 

πλατεία Φιλελλήνων 

(διοργάνωση ποδη-

λάτες Ναυπλίου) και 

στο Κρανίδι στην κε-

ντρική-άνω πλατειά 

στις 10 πμ. (Ορθοπε-

ταλιές και φίλοι του 

ποδηλάτου Ερμιονί-

δας).

Η συμμετοχή γίνεται 

με ατομική προσωπική ευθύ-

νη και οι γονείς ευθύνονται για 

την συμμετοχή των παιδιών 

τους.

Στο τέλος της πορείας στο Άρ-

γος θα διαβαστεί ψήφισμα και 

θα ξανατονιστεί η αναγκαι-

ότητα χρησιμοποίησης του 

ελεύθερου χώρου δίπλα απ 

την σιδηροδρομική γραμμή 

για την δημιουργία ενός κε-

ντρικού ποδηλατοδρόμου που 

θα συνδέει τις δύο μεγάλες 

πόλεις του νομού, τους αρχαι-

ολογικούς χώρους Μυκηνών, 

Άργους, Τίρυνθας, Ναυπλίου 

και την προοπτική επέκτασής 

του προς την Επίδαυρο και την 

Ερμιονίδα.

Η Πανελλαδική Ποδηλατο-

πορεία δεν είναι άλλη μια, 

μεγαλύτερη σίγουρα, ποδη-

λατόβολτα. Είναι η κορυφαία 

συλλογική πράξη διεκδίκησης 

της ποδηλατικής κοινότητας 

για το αυτονόητο: μια αξιοπρε-

πή ποιότητα ζωής στις πόλεις 

μας, που θα βασίζεται στην αλ-

λαγή του τρόπου με τον οποίο 

βλέπουμε τις μετακινήσεις. Το 

ποδήλατο, σε συνδυασμό φυ-

σικά με τα Μέσα Μαζικής Με-

ταφοράς, μπορεί να συμβάλλει 

στην κατεύθυνση αυτή. Η ση-

μερινή κατάχρηση του αυτοκι-

νήτου είναι αποδεδειγμένα κα-

ταστροφική τόσο για 

τον άνθρωπο όσο και 

για το περιβάλλον. Ως 

εκ τούτου κάθε πολι-

τική που συμβάλλει 

ή διατηρεί την κατά-

χρηση αυτή μας βρί-

σκει αντίθετους.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ αν-

θρώπινες πόλεις με 

αναβάθμιση συγκοι-

νωνιών - κατασκευή 

ποδηλατόδρομων - 

πεζοδρομήσεις

Ένα πλυμένο και καλοσυντηρη-

μένο ποδήλατο «πάει» σίγουρα 

πιο γρήγορα. Δε χρειάζεστε να 

είσαστε επαγγελματίες, ούτε να 

έχετε κάποιες ειδικές γνώσεις, 

ούτε βέβαια να ξοδέψετε μια πε-

ριουσία. Φούσκωσε

O πιο εύκολος, αλλά και ο πιο 

σημαντικός τρόπος για να ανε-

βάσεις τη ταχύτητά σου είναι να 

έχεις τη σωστή πίεση στα λάστι-

χα. Ένα λάστιχο κούρσας που 

δεν έχει φουσκωθεί σωστά σου 

κατεβάζει τη ταχύτητα ακόμα 

και 6χλμ/ώρα. Αν η πίεση του εί-

ναι στα 70psi αντί στα 100-120, 

εκτός του οτι θα καταναλώνεις 

περισσότερη δύναμη, θα κατα-

στρέψεις και το λάστιχο γρηγο-

ρότερα. 

Όμως στο χώμα τα πράγματα 

δεν είναι τόσο σαφή. Αν τα λά-

στιχά σου είναι πολύ φουσκω-

μένα τότε η ρόδα σου θα χο-

ροπηδά σε κάθε εμπόδιο και η 

πρόσφυσή της θα μειωθεί δρα-

ματικά. Έτσι θα πρέπει να μειώ-

σεις τη πίεση. Άρχισε με περίπου 

45psi. Όσο πιο τεχνική είναι η 

διαδρομή τόσο λιγότερη πίεση 

χρειάζεται. Κάποιοι ελαφριοί 

α ν α β ά τ ε ς 

μπορούν να 

έχουν ακόμα 

και 30psi. 

Ε ρ γ α λ ε ί ο : 

τρόμπα

Δυσκολία: 1

Χρόνος: 2-3’

Αύξησε την 

απόδοση των 

φρένων σου

Α κ ο ύ γ ε τ ε 

ίσως περίερ-

γο, αλλά είναι πέρα για πέρα 

αληθινό. Αν θέλεις να πας γρή-

γορα, πρέπει και να έχεις καλά 

φρένα. Τα καλά φρένα σε βά-

ζουν σωστά στις στροφές, άρα 

βγαίνεις και γρηγορότερα. Τα 

βρώμικα στεφάνια και τα μισο-

λιωμένα τακάκια σίγουρα δε βο-

ηθούν. O πιο απλός τρόπος για 

να αυξήσεις την απόδοσή τους: 

καθάρισε τα στεφάνια, χρησιμο-

ποιώντας ένα καθαρό πανί. Το 

ίδιο κάνε και στα τακάκια, αφού 

κι αυτά μαζεύουν βρωμιά. Και 

φυσικά, άλλαξέ τα όταν πια φα-

γωθούν.

Εργαλεία: πανί

Δυσκολία: 1

Χρόνος: 5-10’

Καθαρό σαζμάν

Κανένας συνήθως δε τους δί-

νει σημασία, αλλά είναι ικανά 

να σου κόψουν ταχύτητα: τα 

ροδάκια του πίσω σαζμάν. H 

αλυσίδα τα κάνει να γυρίζουν 

πολύ γρήγορα και να φθείρο-

νται, ενώ αφήνει επάνω τους και 

ένα μίγμα από λάδι και σκόνη. 

Όταν λοιπόν πλένετε το ποδή-

λατό σας, βγάλτε την αλυσίδα 

και δείτε πόσο «ελεύθερα» τρέ-

χουν τα ροδάκια. Αν όχι βγάλτε 

τα χρησιμοποιώντας ένα άλλεν, 

καθαρίστε τα με ένα πανί και 

ένα κατσαβίδι και λιπάνετε 

-στάζοντας λίγες σταγόνες 

λιπαντικό- τα ρουλεμάν 

τους ή στη χειρότερη περί-

πτωση τα κουζινέτα τους.  

Εργαλεία: πανί, άλλεν, κα-

τσαβίδι.

Δυσκολία: 2

Χρόνος: 15’

Κέντρα

Τα κέντρα που δεν είναι 

σωστά ρυθμισμένα, όχι 

μόνο καταστρέφονται, και είναι 

επικίνδυνα, αλλά φυσικά κοστί-

ζουν και σε ταχύτητα. Πιάστε με 

το ένα χέρι τη ρόδα από ψηλά 

και με το άλλο το σκελετό και 

σπρώξτε τα αντίθετα. Αν νοι-

ώσετε το παραμικρό παίξιμο 

χρειάζονται ρύθμισμα. Για να 

τα ρυθμίσετε θα χρειαστείτε 

δύο κωνόκλειδα. Το ένα πηγαί-

νει στο εξωτερικό παξιμάδι που 

κρατά στη θέση του το κώνο και 

το άλλο στο κώνο που κρατά 

στη θέση τους τις μπίλιες (ή το 

ρουλεμάν) και συγχρόνως ορί-

ζει το πόσο σφιχτά ή χαλαρά θα 

είναι. Γυρίζοντας το κώνο με τη 

φορά του ρολογιού τα σφίγγε-

τε, με την αντίθετη φορά τα χα-

λαρώνετε. H δουλειά αυτή δεν 

είναι κάτι το πολύπλοκο, αλλά 

θέλει καλό χέρι για να πετύχετε 

το τέλειο: οι μπίλιες πρέπει να εί-

ναι ακριβώς στη θέση τους ούτε 

σφιχτές, ούτε χαλαρές και να 

«παίζουνε». Συμβουλή: Σφίξτε ή 

χαλαρώστε γυρίζοντας το κωνό-

κλειδο κάθε φορά κατά 1/16 του 

κύκλου, δηλαδή την απόσταση 

από τη μια ακτίνα στη διπλανή 

της (αν η ρόδα σας έχει 32 ακτί-

νες). Αυτό θα σας βοηθήσει να 

«νοιώσετε» το πόσο σφίγγετε ή 

χαλαρώνετε. Όταν τα ρυθμίσε-

τε, τότε κρατώντας σταθερό το 

κώνο, σφίγγετε το εξωτερικό 

παξιμάδι. Για να δείτε αν τα ρυθ-

μίσατε σωστά πιάστε τη ρόδα με 

τα δυο χέρια από τον άξονα και 

γυρίστε την. Πρέπει να «τρέχει» 

χωρίς να παίζει. Αν είναι σφιχτή 

θα δυσκολευτείτε να κρατάτε 

τον άξονα σταθερό.

Εργαλεία: Δύο κωνόκλειδα

Δυσκολία: 3

Χρόνος: 20-30’.

Πηγή: http://www.planetbike.gr

4 Τρόποι να κάνετε το ποδήλατό σας να πηγαίνει γρηγορότερα.
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Του Άγγελου 
Τράκα, Λογοθερα-
πευτής, Επιστημο-
νικός Συνεργάτης 
Κέντρου Έρευνας 
και Εφαρμογής 
Σύγχρονων Προ-
γραμμάτων Ειδι-
κών Θεραπειών

Στον έλεγχο των 

λεπτών κινήσε-

ων παρατηρείται μια βαθμιαία 

εξελικτική πορεία. Στην γραφή 

και την ζωγραφική π.χ. στο 2ο 

έτος το παιδί μπορεί να κρατά-

ει το μολύβι και τα χρώματα και 

να ζωγραφίζει κάθετες γραμμές, 

αργότερα οριζόντιες και τελικά 

διαγώνιες. Στο 3ο  έτος μπορεί 

να αντιγράψει έναν κύκλο, στο 

4ο έτος ένα τετράγωνο και στο 7 

ο έτος ένα ρόμβο. Τα αυθόρμητα 

ζωγραφικά του σχέδια παρουσι-

άζουν μια αναπτυξιακή πορεία: 

Το νήπιο με «ορνιθοσκαλίσμα-

τα», τα οποία πολύ σύντομα αρ-

χίζει να τα κατονομάζει και τους 

δίνει περιεχόμενο(ζωγραφίζει 

και χρησιμοποιεί τις ζωγραφιές 

του ως σύμβολα για κάτι που 

σκέπτεται). Π.χ. σύρει ορισμένες 

γραμμές σε μια κόλλα χαρτί και 

την μια φορά λέει «το αυτοκί-

νητο του μπαμπά» και την άλλη 

«το χριστουγεννιάτικο δέντρο», 

κατονομάζει τις ζωγραφιές του 

εκφράζοντας την παράσταση 

που την στιγμή εκείνη κυριαρ-

χεί στην σκέψη του. Αργότερα 

τα «ορνιθοσκαλίσματα» του γί-

νονται με περισσότερο έλεγχο, 

ακολουθούν την επιθυμητή κα-

τεύθυνση, όπως π.χ. διαγωνίως, 

κυκλικώς κ.τ.λ. Στο 4ο  έτος τα 

νήπια αρχίζουν να προσπαθούν 

να απεικονίσουν κάτι που βλέ-

πουν. Συνήθως από το ανθρώπι-

νο σώμα το πρώτο που αρχίζουν 

να παριστάνουν είναι το κεφάλι, 

στο οποίο προσθέτουν μάτια, 

μύτη, αυτιά, στόμα, δόντια, όχι 

όμως στην σωστή τους θέση. 

Στο 5ο έτος αρχίζει η παρουσία-

ση ολόκληρου του σώματος.

Βαθμιαία πρόοδος επίσης παρα-

τηρείται και διάφορες δεξιότη-

τες αυτοεξυπηρετήσεως, όπως 

π.χ. στην λήψη τροφής, ένδυση, 

υπόδηση, χρήση τουαλέτας, κα-

θαριότητας και περιποίηση του 

σώματος.

 Της Δήμητρας 

Τούντα, Διαιτολόγος, 

Διατροφολόγος, 

www.tountadiet.gr

Τι είναι η χοληστε-

ρόλη;

Η χοληστερόλη ή 

χοληστερίνη είναι 

μια λιπαρή ουσία, 

απαραίτητη για τη 

λειτουργία των κυτ-

τάρων, όπως και για 

την παραγωγή και τον μεταβολισμό των 

ορμονών. Η χοληστερόλη που υπάρχει 

στον οργανισμό μας προέρχεται από δύο 

πηγές: την τροφή και το συκώτι, το οποίο 

παράγει την απαραίτητη ποσότητα χολη-

στερόλης που χρειαζόμαστε. Η επιπλέον 

ποσότητα χοληστερόλης στο αίμα μας, 

που δημιουργεί και τα προβλήματα, σχε-

τίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη διατροφή 

μας, την οποία μπορούμε να βελτιώσουμε.

Τι είναι η «καλή» και η «κακή» χοληστε-
ρόλη;
Υπάρχουν δύο είδη χοληστερόλης:

Η HDL (υψηλής πυκνότητας λιποπρω-

τεϊνη) λέγεται και «καλή» χοληστερίνη 

γιατί απομακρύνει τη χοληστερόλη από 

τις αρτηρίες και την οδηγεί στο συκώτι 

όπου αποβάλλεται από τον οργανισμό. 

Άτομα που έχουν υψηλά επίπεδα HDL 

χοληστερόλης έχουν μικρότερο κίνδυνο 

να πάθουν έμφραγμα ή να εμφανίσουν 

στεφανιαία νόσο.

Η LDL (χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊ-

νη) λέγεται και «κακή» χοληστερίνη γιατί 

ευθύνεται για τη μεταφορά της χοληστε-

ρόλης από το συκώτι στους ιστούς του 

σώματος και την τοποθέτησή της στα 

τοιχώματα των αρτηριών, εμποδίζοντας 

την κυκλοφορία του αίματος. Γι’ αυτό, θε-

ωρείται η βασική αιτία για τη δημιουργία 

αρτηριοσκλήρυνσης και για τη στένωση 

ή την απόφραξη των αρτηριών και πρέπει 

να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ 

Αποφύγετε: 

• Το πλήρες γάλα και τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα από πλήρες γάλα όπως: ρυζόγα-

λο, κρέμες, κρέμα γάλακτος, σαντιγύ.

•Μην χρησιμοποιείτε βούτυρο ζωικής προ-

έλευσης στα φαγητά σας. Προτιμάτε την 

συνιστώμενη δόση ελαιολάδου ή φυτικής 

μαργαρίνης.

•Μειώστε την καταναλώσει κόκκινου κρέα-

τος 1 φορά κάθε 10 μέρες. Προτιμάτε το 

ψάρι, το κοτόπουλο, το κουνέλι.

•Αποφύγετε ελιές, ξηρούς καρπούς

•Αποφύγετε αλκοολούχα ποτά και αναψυ-

κτικά 

•Η αυξημένη πρόσληψη ζάχαρης, μελιού, 

μαρμέλαδας, γλυκών ανεβάζει τα ποσοστά 

των τριγλυκεριδίων. Επίσης αποφεύγετε τα 

γλυκά, παγωτά

•Αποφύγετε τους κρόκους αυγών. Μπορεί-

τε να αντικαταστήσετε 30γ κρέατος με 2 

ασπράδια αυγών βραστά

•Να μην τσιγαρίζετε & τηγανίζετε το 

φαγητό σας. Μπορείτε να φτιάξετε όλες τις 

άλλες μαγειρικές παρασκευές όπως κοκκι-

νιστά ή λεμονάτα αλλά να προσθέσετε στο 

τέλος την ποσότητα λαδιού.

 

Ποιες τροφές είναι σημαντικές στον 

πόλεμο ενάντια στη χοληστερίνη; 

•Λαχανικά και φρούτα, λόγω των φυτικών 

ινών που περιέχουν 

•Βρώμη (μέσα από τροφές όπως κουάκερ, 

νιφάδες βρώμης πρωινού, παξιμάδια βρώ-

μης) λόγω των διαλυτών ινών που περιέχει 

•Λιπαρά ψάρια (λόγω της παρουσίας των 

ω-3 λιπαρών οξέων που βρέθηκε ότι μειώ-

νουν τη χοληστερίνη) 

•Ελαιόλαδο (πηγή μονοακόρεστων λιπα-

ρών οξέων και κυρίως του ελαϊκού οξέος) 

το οποίο όπως βρέθηκε συγκρινόμενο με 

τα κορεσμένα λιπαρά οξέα, μειώνει την 

ολική και την κακή χοληστερίνη, ενώ δεν 

επηρεάζει σημαντικά την καλή χοληστε-

ρίνη. 

•Αλκοόλ και κρασί (η μέτρια κατανάλωση 

αλκοόλ και ιδιαίτερα κόκκινου κρασιού, 

που περιέχει αντιοξειδωτικές ουσίες) 

αυξάνουν την καλή χοληστερίνη. 

•Οι φυτοστερόλες που βρίσκονται σε 

τρόφιμα αποκλειστικά φυτικά όπως σου-

σάμι, ηλιόσποροι, φιστίκια, σόγια, αρακάς 

πίτουρο και αντίστοιχα λάδια, αλλά και 

κατάλληλα εμπλουτισμένες μαργαρίνες.

Χοληστερίνη και διατροφή Ψυχοκινητική ανάπτυξη
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Αφίξεις με τουρίστες από τις περιοχές της Μαύρης Θά-

λασσας αναμένονται στο επόμενο διάστημα στο Ναύ-

πλιο, αφού πολλοί ήταν οι ξενοδόχοι που έσπευσαν να 

κλείσουν δωμάτια, με πράκτορες που παραβρέθηκαν 

στην διημερίδα που οργανώθηκε με θέμα «ARGO II 

Black Sea Tourism Forum & Workshop».

Στόχος ήταν η επαγγελματική δικτύωση των εκπροσώ-

πων του τοπικού τουριστικού τομέα με νέες τουριστικές 

αγορές και η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα του 

τουρισμού με την ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θά-

λασσας. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Ναυπλίου Δημήτρης 

Κωστούρος «η Αργολίδα και η Πελοπόννησος γενικότε-

ρα  αποτελούν έναν σταθερό τουριστικό προορισμό, ο 

οποίος όμως μπορεί να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί ου-

σιαστικά, αν  αναδείξουμε  τον φυσικό πλούτος τους και 

βελτιώσουμε την εικόνα και τις υπηρεσίες που αφορούν 

στο πολιτιστικό απόθεμα. Ο πολιτισμός και ο τουρισμός 

αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα, στα οποία μπο-

ρεί να βασιστεί η μελλοντική ανάπτυξη της Ελλάδας.

Στόχος μας είναι, να συμβάλλουμε ουσιαστικά, στην 

απαραίτητη αλλαγή, στο αναπτυξιακό πρότυπο της 

χώρας, της περιφέρειας του Δήμου, κάτι που αποτελεί 

ικανή και αναγκαία συνθήκη για την υπέρβαση της ση-

μερινής δύσκολης συγκυρίας, μιας κρίσης που δεν είναι 

μόνον οικονομική, είναι και πολιτιστική και βαθιά αξια-

κή.  

Καθώς προχωρούμε μπροστά, είμαστε αποφασισμένοι 

να στηρίξουμε τις προσπάθειες ανάπτυξης και προώ-

θησης του τουριστικού προϊόντος, προς νέες αγορές, οι 

οποίες πιστεύουμε ότι θα  διευρύνουν τις πηγές ζήτησης 

για τα τουριστικά προϊόντα μας.

Το Ναύπλιο, η Ασίνη, το Τολό, η Τίρυνθα, η Μιδέα  μπο-

ρούν και θα  παίξουν κυρίαρχο ρόλο στην προσπάθεια 

αυτή».
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Ξεκίνησε το πρόγραμμα για τους δικαιούχους

Αιτήσεις για κοινωνικό τουρισμό
Στις 25 Μαΐου ολοκληρώνεται η υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Του-

ρισμού και Εκδρομών του ΟΓΑ/ΛΑΕ για το έτος 2012. 

Οι αιτήσεις για τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας γίνονται μέσω 

των ΚΕΠ και περιλαμβάνουν: α) προγράμματα τουρισμού με δύο επιλογές:

8ημερες διακοπές και 3ήμερες εκδρομές, β) δωρεάν παροχή βιβλίων. 

Δικαιούχοι των ανωτέρω προγραμμάτων είναι: α) όλοι οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, β) οι 

ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που είναι ασφαλιστικά ενήμε-

ροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, γ) τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω 

προσώπων (σύζυγοι- παιδιά) που είναι έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ, δ) δικαιούχοι 

σύνταξης επιζώντων.

Ο Δικαιούχος που προσέρχεται στο Κ.Ε.Π. προκειμένου να δηλώσει συμμετοχή στα 

προγράμματα της Αγροτικής Εστίας έτους 2012, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκο-

μίσει:

α) Τα Βιβλιάρια Υγείας Ο.Γ.Α. (ατομικό και των προστατευομένων μελών, τα οποία θέ-

λει να συμμετέχουν στις διαθέσιμες παροχές μαζί του), θεωρημένα- σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

β) Απόκομμα πληρωμής σύνταξης (εφόσον υπάρχει) ή απόκομμα καταβολής εισφο-

ρών.

γ) Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς του.

δ) Τα άτομα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου 

του ΟΓΑ- χήρες ή και ορφανά, θα πρέπει να προσκομίσουν και την επιστολή που τους 

έχει αποστείλει ο ΟΓΑ.

Περισσότερες πληροφορίες στα κατά τόπους Κ.Ε.Π.., εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προπωλήσεις δωματίων σε πράκτορες

Τουρίστες από τη Μαύρη Θάλασσα στο Ναύπλιο
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Δελτία Μετακίνησης σε ΑΜΕΑ
Ξεκίνησαν να χορηγούνται τα Δελτία Μετακίνησης 

σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2012.

Οι δικαιούχοι μόνιμοι κάτοικοι του Νομού  μπορούν 

να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 

και Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Μπουμπουλίνας  6 – Ναύπλιο, στον 1ο 

όροφο, τηλέφωνο 2752362230.

Στα άτομα με αναπηρίες παρέχεται το δικαίωμα της 

μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε 

όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών 

λεωφορείων των ΚΤΕΛ.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να 

υποβάλλουν είναι:  

-  Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα 

αναγράφεται απαραίτητα το παθολογοανατομικό 

ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) και η 

διάρκεια ισχύος της ή απόφαση χορήγησης 

αναπηρικής σύνταξης ασφαλιστικού φορέα

-  Όσοι παίρνουν σύνταξη από τον Ο.Γ.Α. να 

προσκομίζουν την εκκαθαριστική βεβαίωση 

χορήγησης αναπηρικής σύνταξης του έτους 2011  

σε περίπτωση που δεν διαθέτουν κάποιο άλλο 

δικαιολογητικό για την αναπηρία τους ( δηλαδή 

βεβαίωση συνταξιοδότησης αναπήρου, Απόφαση 

Υγειονομικής Επιτροπής)

-     Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα) 

από τη Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας, μπορούν 

να προσκομίζουν αντί γνωμάτευσης, το Βιβλιάριο 

Οικονομικής Ενίσχυσης 

-     Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. με δείκτη νοημοσύνης 30 και 

κάτω, που είναι γραμμένοι στα αντίστοιχα Μητρώα 

της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας, δικαιούνται 

Δελτίο Μετακίνησης και για τους συνοδούς τους. 

Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. που δεν είναι γραμμένοι στα 

Μητρώα της  Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας, 

για να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται 

η προσκόμιση γνωμάτευσης Πρωτοβάθμιας 

Υγειονομικής Επιτροπής 

-    Πρόσφατη γνωμάτευση δεν απαιτείται για τα 

ΑμεΑ που το ποσοστό αναπηρίας τους προέρχεται 

από ακρωτηριασμό των άνω ή των κάτω άκρων

-      Για τους υπηκόους κρατών εκτός  Ε.Ε. που 

έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από 

εργατικό ατύχημα σε Ελληνικό έδαφος, εφόσον 

κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και 

έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 

τουλάχιστον 67%, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση 

Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα 

βεβαιώνεται η νοσηλεία από το ατύχημα

-    Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες (απαιτούνται για 

έκδοση ή αντικατάσταση). Σε περίπτωση έκδοσης 

κάρτας συνοδού (τυφλοί ή Β.Ν.Κ.) απαιτούνται τρεις 

(3) φωτογραφίες

-     Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, και στην 

περίπτωση  πολιτών Κράτους-Μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπηκόων τρίτης χώρας το 

ισχύον διαβατήριο και τη θεώρηση εισόδου ή την 

άδεια διαμονής που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει 

και διαμένουν νόμιμα στη χώρα 

-       Προσκόμιση Βιβλιαρίου Ιατροφαρμακευτικής 

Περίθαλψης  Ασφαλιστικού Φορέα

 -    Όσοι κάτοχοι δελτίου μετακίνησης  το έχουν 

απολέσει, θα πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση της 

Αστυνομικής Αρχής στην οποία έχει δηλωθεί η απώ

λεια.                                               

Πώς θα γίνουν μικροεξαγωγικές 

οι μικροεισαγωγικές επιχειρήσεις
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού 

Εμπορίου συμμετέχει στην Κοινή 

Ομάδα Εργασίας για την επιτάχυν-

ση της εφαρμογής του νέου συστή-

ματος ελέγχου εξαγωγών, μέσω του 

οποίου, θα μπορέσει η ελληνική μι-

κρομεσαία εμπορική επιχείρηση από 

μικροεξαγωγική να λειτουργήσει 

και ως μικροεξαγωγική και μάλιστα 

ανταγωνιστικά σε σύγκριση με τις 

άλλες ευρωπαϊκές.

Σήμερα, το μέσο κόστος που απαι-

τείται για εξαγωγή προϊόντων από τη 

χώρα μας διαμορφώνεται στα 1.153 

δολάρια, έναντι 1.043 στην Ε.Ε., ενώ 

ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίω-

σης της διαδικασίας εκτιμάται σε 20 

ημέρες, έναντι 11 ημερών σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες που μάλιστα στε-

ρούνται τη δυνατότητα θαλάσσιων 

μεταφορών. Ο αριθμός των συνο-

δευτικών εγγράφων είναι 5 και κατά 

περίπτωση 6 στη χώρα μας, έναντι 4 

στις άλλες χώρες της  Ευρωζώνης.    

Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουμε 

για το νέο σύστημα ελέγχου εξαγω-

γών σε γενικές γραμμές είναι: 

Το νέο ολοκληρωμένο Πληροφορι-

ακό Σύστημα Τελωνείων (ECSnet) 

τέθηκε σε ισχύ στις 03/04/2012 και 

αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λει-

τουργία μέχρι το τέλος του έτους. 

Εμπεριέχει ριζικές αλλαγές σε σχέση 

με το προηγούμενο και βασίζεται σε 

λειτουργία αποκλειστικά ηλεκτρονι-

κής λογικής, χωρίς έγγραφα και αν-

θρώπινη μεσολάβηση.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι νομικής μορ-

φής περιορισμοί που απορρέουν 

από την κοινοτική νομοθεσία.

Στόχος του είναι να αποτελέσει το ερ-

γαλείο για:

 Τη δημιουργία ενός απλού, αποτελε-

σματικού και σύγχρονου    περιβάλ-

λοντος όπου θα ενισχύσει τις εξαγω-

γές, με συνεχή βελτίωση.

 Τη μείωση των απαιτούμενων γρα-

φειοκρατικών διαδικασιών και των  

χρόνων ολοκλήρωσης μιας εξαγωγι-

κής προσπάθειας κατά 80%.

 Την καλύτερη παρακολούθηση των 

εξαγωγών και τη βελτίωση των ελέγ-

χων των τελωνείων καθώς και την 

καλύτερη οργάνωσή τους.

  Τη μείωση των διαδικασιών διασά-

φησης και την εξάλειψη 8 αχρεία-

στων σταδίων ταλαιπωρίας και προ-

στριβών.

 Την ενίσχυση της διαφάνειας χωρίς 

συναλλαγές και χειραψίες, καθώς και 

της ανταγωνιστικότητας της οικονο-

μίας. 

 Τη δημιουργία αντίστοιχης διαδικα-

σίας και για τις εισαγωγές.

 Τη δυνατότητα ποσοτικής αποτίμη-

σης του όλου εγχειρήματος (πόσο 

απέδωσε δηλαδή η εφαρμογή του 

νέου προγράμματος).

Η βασική φιλοσοφία του προγράμ-

ματος στηρίζεται στα παρακάτω:

Ηλεκτρονική Υποβολή όλων των τε-

λωνειακών παραστατικών.

Ηλεκτρονική πληρωμή των τελωνει-

ακών υπηρεσιών.

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων 

αδειών.

Ηλεκτρονική γνωστοποίηση της 

απόφασης και της έγκρισης.

Συνεχή πληροφόρηση και ενημέρω-

ση όλο το 24ωρο και όλες τις μέρες 

του χρόνου με «single window» υπη-

ρεσίες. 

Υιοθέτηση τρόπου λειτουργίας και 

νοοτροπίας  ίδια με αυτή του taxis.

Εφαρμογή αυτόματης επιστροφής 

και συμψηφισμού ΦΠΑ με άλλες κρα-

τικές επιβαρύνσεις και φόρους των 

εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 

75% από την Ε.Ε. και στοίχισε περί τα 

5,4 εκατομμύρια ευρώ. Δεν παρουσι-

άστηκαν αξιοσημείωτα προβλήματα 

κατά τις πρώτες μέρες λειτουργίας 

του, ενώ ο εμπορικός κόσμος φαίνε-

ται να το εμπιστεύεται.

Οι θέσεις  και οι προσπάθειες  της 

ΕΣΕΕ για το εξαγωγικό, το διαμετακο-

μιστικό και το εφοδιαστικό εμπόριο 

είναι γνωστές. Οι εξαγωγές μπορεί 

να παρουσιάζονται εδώ και μήνες ως 

μια από τις  ελπίδες επιβίωσης της 

ελληνικής οικονομίας, όμως δεν μπο-

ρούμε να παραβλέψουμε το γεγονός 

ότι οι βασικές εξαγωγές μας είναι η 

βενζίνη και τα ορυκτέλαια σε τρίτες 

χώρες, πριν μάλιστα το Ιράν διακόψει 

το 25% του συνόλου της  τροφοδο-

σίας της ελληνικής αγοράς με πετρέ-

λαιο. Σε εξαγωγική αξία έπονται τα 

μέταλλα, φάρμακα, τα χημικά προϊό-

ντα και τα  ορυκτά.

Κοινός παρονομαστής των εξαγω-

γών είναι η ανταγωνιστικότητα του 

κλάδου, αλλά θα χρειαστούμε τουλά-

χιστον δυο χρόνια να αναπτύξουμε 

την απαιτούμενη ανταγωνιστικότητα 

στην αγροτική παραγωγή που απο-

τελεί και τη μεγαλύτερη εξαγωγική 

πρόκληση.

Στην ΕΣΕΕ δεν βιαζόμαστε να παρου-

σιάζουμε εξαγωγικά στοιχεία. Εάν 

πρώτα δεν παράξουμε φθηνά και 

ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, όλα τα 

σημερινά θετικά πρόσημα  θα έχουν 

περιστασιακά και όχι μόνιμα αποτε-

λέσματα, αφού σύντομα θα εξαντλη-

θούν τα αποθεματικά αγαθά που 

εξάγουμε και θα πρέπει να κοστολο-

γήσουμε την νέα εξαγώγιμη παρα-

γωγή βάσει των τιμών της πρώτης 

ύλης που θα πρέπει να αγοράσουμε 

ακριβότερα και μετρητοίς.

Η μεγαλύτερη αύξηση στις νέες πα-

ραγγελίες προέρχεται από βιομη-

χανικούς κλάδους όπως, τα βασικά 

μέταλλα 25,3%, τα φάρμακα 6%, τα 

χημικά προϊόντα 2,7%, το μηχανο-

λογικό εξοπλισμό 15,1% και το ηλε-

κτρολογικό υλικό 1,9%.

Στην λίστα των 100 πιο εξαγώγιμων 

προϊόντων καταγράφονται 15 νέοι 

είσοδοι, κυρίως σε προϊόντα  αλου-

μινίου, δομικά υλικά, λιπάσματα και 

συσκευές μεταφοράς δεδομένων. 

Άξιες αναφοράς είναι οι αυξημένες 

εξαγωγές σε φράουλες, καπνιστά 

ψάρια και εμφιαλωμένο νερό. Πολύ 

σημαντική είναι η συμβολή της πο-

ντοπόρου ελληνικής ναυτιλίας στην 

αύξηση για τρίτη χρονιά στους εφο-

διασμούς πλοίων προς τρίτες χώρες.

Η αύξηση του γενικού δείκτη παραγ-

γελιών της εξωτερικής αγοράς είναι 

8,6%. Της Ευρωζώνης 8,3% και  εκτός 

ευρωζώνης 12,9%. Σε μέσο δωδε-

κάμηνο επίπεδο οι εξαγωγές του 

2010 σε σύγκριση με αυτές του 2011 

παρουσίασαν αύξηση 4,4% έναντι 

μείωσης 10,8% πέρυσι, γεγονός που 

δείχνει χαρακτηριστικά την κόπωση 

των ελληνικών εξαγωγών.

Επιπλέον, οι ζημιές και η μείωση τζί-

ρου-κερδών έχει στρέψει πολλές μι-

κρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις 

στις εξωτερικές αγορές. Πολλές μι-

κροεισαγωγικές επιχειρήσεις επιχει-

ρούν να γίνουν μικροεξαγωγικές, γι’ 

αυτό και δεν είναι σωστό να διασπά 

κανείς την εμπορική αλυσίδα σε εξα-

γωγική, λιανική, χονδρική, εισαγω-

γική, διαμετακομιστική. Κάτι τέτοιο 

δεν αποδίδει ούτε δημοσιονομικά 

ούτε αναπτυξιακά.

Τα 8 πιο εξαγώγιμα ελληνικά προϊό-

ντα το 2011 ήταν τα ορυκτέλαια  6,4 

δις, το αργίλιο 563 εκατ., τα  εμπι-

στευτικά είδη 530 εκατ., τα φάρμα-

κα 476 εκατ., τα ψάρια 453 εκατ., ο 

σίδηρος και ο χάλυβας 357 εκατ., οι 

σωλήνες 341 εκατ. και τα λαχανικά 

264 εκατ..

Οι 8 μεγαλύτεροι προορισμοί ελλη-

νικών προϊόντων Ιταλία 2,12 δις, Γερ-

μανία 1,76 δις, Τουρκία 1,75 δις, Κύ-

προς 1,4 δις, εφοδιασμοί πλοίων 1,35 

δις, Βουλγαρία 1,24 δις, ΗΠΑ 1,19 δις, 

Βρετανία 0,9 δις, άνοδος 37% των 

ελληνικών εξαγωγών το 2011, φθά-

νοντας τα 22,45 δις έναντι 16,4 δις το 

2010.

Η ΕΣΕΕ θα επιμείνει στη διεθνο-

ποίηση της δραστηριότητας των 

μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρή-

σεων, αλλά κρίνει επιβεβλημένη την 

απλοποίηση όλων των μέχρι σήμερα 

γραφειοκρατικών και χρονοβόρων 

διαδικασιών των εισαγωγών και εξα-

γωγών από και προς τη χώρα μας. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ-
ΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ-
ΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΔΡΟ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ναύπλιο 07 - 05 – 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την  υπ’ αρίθ. Πρωτ. 

3081/2011/16-03-2012 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα 

της Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης Πελοποννήσου , Δυτικής 

Ελλάδος & Ιονίου, Εγκρίθηκε 

η τροποποίηση ως προς τον 

φορέα της  υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 

1348/11-04-2005 Απόφασης 

για έγκριση περιβαλλοντικών   

Όρων  του έργου  με τα παρα-

κάτω στοιχεία:

Ονομασία – Είδος έργου: 

«Τροποποίηση ως προς τον 

φορέα της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 

Οικ.1348/11-04-2005  Απόφα-

σης Έγκριση Περιβαλλοντικών 

Όρων (Ε.Π.Ο.) όπως τροπο-

ποιήθηκε από την  υπ΄ αριθμ. 

Πρωτ. 225/24-01-2008 Από-

φαση για τη μονάδα υδατο-

καλλιέργειας της εταιρείας «Μ. 

Φραγκέδης – Γ. Γραμματικός & 

ΣΙΑ Ο.Ε» συνολικής δυναμικό-

τητας 230 τόνων ετησίως σε 

θαλάσσια περιοχή έκτασης 20 

στρεμμάτων στη θέση «Λιμα-

νάκια» της Νήσου Πλατειάς , 

Π.Ε. Αργολίδας  ».

-Φορέας υλοποίησης του έρ-

γου: «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΜΗΤΣΑΚΟΣ Ο.Ε »

-Αρμόδια σε θέματα περι-

βάλλοντος Υπηρεσία: ΑΠΟ-

ΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ , ΓΕΝΙΚΗ 

Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕ-

ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

– Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , ΠΕΛ/

ΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙ-

ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

-Αρμόδια υπηρεσία για την πα-

ροχή στοιχείων: ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/

ΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

-Εφημερίδα δημοσίευσης της 

ανακοίνωσης: ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
α.α

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΕΙΒΙΔΟΠΟΥ-
ΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από τη Διεύθυνση Δασών 

Νομού Αργολίδας ανακοινώ-

νεται ότι έχει εκδοθεί το υπ’ 

αριθμ. 3588/12-8-1994 πλη-

ροφοριακό έγγραφο (πράξη 

χαρακτηρισμού), μετά από 

αίτηση που υποβλήθηκε από 

την κ. Μπουργιελ Αγγελική, για 

έκταση συνολικού εμβαδού 

6.012,00 τμ, κείμενη στη θέση 

«Χαραλαμπου ή Ρεματιές» πε-

ριφέρειας τοπικής κοινότητας 

Λευκακίων, του Δήμου Ναυ-

πλιέων, με το οποίο κρίθηκε 

ότι η έκταση δεν εποπτευόταν 

ποτέ ούτε εποπτεύεται σήμε-

ρα από την δασική υπηρεσία 

στα πλαίσια της Δασικής νο-

μοθεσίας.

Η παρούσα ανακοίνωση γί-

νεται μετά από αίτηση που 

υποβλήθηκε από την Μπουρ-

γιελ-Ρόδη Αγγελική και αφορά 

επιφάνεια εμβαδού 6.152,96 

τμ, (κατόπιν νεότερης καταμέ-

τρησης), στην οποία αναφέ-

ρεται στο υπ’ αριθμ. 3588/12-

8-1994 έγγραφο της Δνσης 

Δασών Αργολίδας, και γίνεται 

κατ’ εφαρμογή της 88416/579 

π.ε./1-12-2000 εγκυκλίου δι-

αταγής του Υπ. Γεωργίας και 

της 1038/88 απόφασης Σ.τ.Ε. 

προκειμένου να δημοσιοποι-

ηθεί στο ευρύ κοινό το περιε-

χόμενο του ως άνω εγγράφου 

(3588/12-8-1994) της Διεύθυν-

σης Δασών Νομού Αργολίδας, 

ούτως ώστε να τηρηθούν οι 

διατυπώσεις δημοσιότητας, 

άρθρο 14 του Ν. 998/79 «περί 

προστασίας δασών και των 

δασικών εν γένει εκτάσεων της 

χώρας» και οριστικοποιηθεί 

τελεσίδικα ο χαρακτηρισμός 

της έκτασης.

Το επισπευτικό της πράξης 

χαρακτηρισμού έγγραφο μας, 

αρ. πρωτ. 430/3-Φεβ-12, και το 

πληροφοριακό έγγραφο χαρα-

κτηρισμού έκτασης 3588/12-

8-1994, μετά των συνημμένων 

τοπογραφικών διαγραμμάτων, 

θα είναι αναρτημένο επί ένα 

μήνα στον πίνακα ανακοινώ-

σεων του Δήμου Ναυπλιέων 

και όποιος έχει έννομο συμ-

φέρον μπορεί να υποβάλλει 

αντιρρήσεις εντός δύο (2) 

μηνών από την κοινοποίηση 

ή την τελευταία δημοσίευση 

ενώπιον της Πρωτοβάθμιας 

Επιτροπής Επίλυσης Δασικών 

Αμφισβητήσεων Νομού Αργο-

λίδας (άρθρο 10 Ν. 998/79).

Επίσης η παραπάνω πράξη 

αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και 

έλαβε ΑΔΑ: ΒΟΖΞΟΡ1Φ-ΡΔΙ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΔΕΡΦΟ-
ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
(ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΑΝΕΓΝΩΣΡΙΣ-
ΜΕΝΟΝ)
ΩΣ ΕΙΔΙΚΩΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙ-
ΚΟΝ
Περίληψη διακηρύξεως Επα-
ναληπτικής Πλειοδοτικής 
Δημοπρασίας
Το Σωματείο ΦΙΛΑΝΘΡΩ-
ΠΟΣ ΑΔΕΡΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ 
ΝΑΥΠΛΙΟΥ διακηρύσσει ότι:

1)Εκθέτει ως πλειοδοτική δη-

μοπρασία προς εκμίσθωση, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του 

από 30/11/4/23/39Β Δ/τος ένα 

ισόγειο κατάστημα εμβαδού 

100 τ.μ. σε διατηρητέο κτήριο 

επί της οδού Συγγρού 7 στο 

Ναύπλιο.

2)Η επαναληπτική δημοπρα-

σία θα διεξαχθεί με το σύστη-

μα των ανοιχτών προσφορών 

μετά συνεχίσεως δια προφο-

ρικών θα είναι πλειοδοτική 

και θα γίνει στα γραφεία του 

Σωματείου Φιλάνθρωπος 

Αδελφότης Κυριών Ναυπλίου 

επί της οδού 25ης Μαρτίου 

49 στην Πρόνοια Ναυπλίου 

(δίπλα στο ΙΚΑ) την 13-5-2012 

(ημέρα Κυριακή και ώρα 10-12 

π.μ.).

Δικαίωμα συμμετοχής στη δη-

μοπρασία έχει κάθε Έλληνας 

φορολογούμενος πολίτης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεκτοί 

θα γίνουν στη δημοπρασία αυ-

τοί που θα καταθέσουν στην 

επιτροπή γραμμάτιο του Τα-

μείου Παρακαταθηκών ή ανα-

γνωρισμένης Τραπέζης ποσόν 

(3.500) τρεις χιλιάδες πεντακό-

σια ευρώ. Επίσης είναι υποχρε-

ωμένοι αξιόχρεου εγγυητού, ο 

οποίος θα συνυπογράψει μετά 

του τελευταίου πλειοδότη, 

πρακτικό της επιτροπής Δημο-

πρασίας. Το ελάχιστο όριο της 

πρώτης προσφοράς ορίζεται 

το ποσό των 1.250 ευρώ. Κάθε 

προσφορά θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη κατά ποσοστό 2% 

τουλάχιστον από την προη-

γούμενη.

Ναύπλιο 7 Μαΐου Απριλίου 
2012

Ο πρόεδρος της Διαχ/κης
Επιτροπής Αργολίδας 

Ο Μητροπολίτης Αργολίδος 
Ιάκωβος

Τα βρήκαν ΠΕΔ και Περιφέρεια για τα σκουπίδια

Κλείνουν οι ΧΑΔΑ τον Ιούνιο

Τι προβλέπει για 

την Αργολίδα ο Τατούλης

Ειδική αναφορά στην Αργολίδα έκανε ο περιφερειάρχης 

Πέτρος Τατούλης στο τελευταίο περιφερειακό συμβούλιο 

που συνεδρίασε πριν τις εκλογές, ισχυριζόμενος ότι με σει-

ρά πολλών και σημαντικών παρεμβάσεων βελτιώνεται ου-

σιαστικά η ποιότητα ζωής των πολιτών και η ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας.

«Χαρακτηριστικό παράδειγμα το εργοστάσιο διύλισης του 

Αναβάλλου, το οποίο ενώ για πολλά χρόνια γίνονταν προ-

σπάθειες υλοποίησής του, εμείς επιτύχαμε την υλοποίησή 

του και την αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού από 5 σε 

12.8000.000 ευρώ, περιλαμβάνοντας εκτός της ύδρευσης 

της Αργολίδας και περιοχές της Βόρειας Κυνουρίας», δήλω-

σε.

Άλλη σημαντική παρέμβαση είναι η κατασκευή του τμήμα-

τος Δερβενάκια – Εκκλησιαστικά, αλλά και η υλοποίηση του 

Νοτιοανατολικού παραλιακού άξονα από την Κόρινθο μέ-

χρι την Καρδαμύλη, ο οποίος έχει ενταχθεί στα διευρωπαϊ-

κά δίκτυα και έχει ήδη χαρακτηριστεί έργο σημαία για την 

Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Επίσης, από τα βασικά ζητήματα που έθιξε ο Περιφερειάρ-

χης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ήταν η μεταφορά των 

αρμοδιοτήτων από την κεντρική κυβέρνηση προς τις Περι-

φέρειες.

Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι αδιανόητο να μεταφέρο-

νται αρμοδιότητες προς τις αιρετές Περιφέρειες χωρίς την 

ταυτόχρονη μεταφορά των αντίστοιχων κωδικών, όπως έγι-

νε για παράδειγμα με την απόφαση του Σουφλιά για τη συ-

ντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου. Εμείς αποδείξαμε 

με τη δράση μας και το σχέδιό μας ότι αντιμετωπίσαμε μια 

τόσο δύσκολη κατάσταση χωρίς την ανάλογη χρηματοδό-

τηση, παρά το γεγονός μάλιστα ότι οι ΚΑΠ για το 2012 είναι 

κατά 40 % μειωμένοι. Κάναμε μάλιστα τεράστια οικονομία 

στα λειτουργικά κόστη των τέως νομαρχιακών αυτοδιοική-

σεων, οι οποίες δαπανούσαν για πανηγύρια μόνο πάνω από 

1 και 1,5 εκατομμύρια ευρώ».

Σύμφωνα με ανακοίνωση 

της Περιφέρειας Πελοπον-

νήσου, την στήριξη του 

προεδρείου της ΠΕΔ στο 

σχεδιασμό της Περιφέρει-

ας Πελοποννήσου για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων 

εξέφρασαν με δηλώσεις 

τους ο Πρόεδρος της ΠΕΔ 

Δήμαρχος Καλαμάτας κ. 

Νίκας, ο δήμαρχος Άργους 

– Μυκηνών κ. Καμπόσος και 

άλλα μελη της ΠΕΔ, μετά 

τη συνάντηση τους με τον 

Περιφερειάρχη Πελοποννή-

σου κ. Πέτρο Τατούλη για το 

ζήτημα της διαχείρισης των 

στερεών αποβλήτων.

Ο κος Νίκας σε δηλώσεις του 

εξέφρασε την ικανοποίησή 

του για την εξέλιξη, με την 

προϋπόθεση ότι οι δεσμεύ-

σεις θα τηρηθούν και στο 

επίπεδο του μηχανολογικού 

εξοπλισμού, αλλά και στο 

επίπεδο του χρόνου απο-

στολής και έγκρισης.

Η Περιφέρεια έχει ανακοι-

νώσει ότι θα εφαρμόσει την 

Ευρωπαϊκή οδηγία για το 

κλείσιμο όλων των ΧΑΔΑ μέ-

χρι τις 30/6/2012. μάλιστα, 

ο κος Τατούλης, δήλωσε ότι 

«η κατάσταση στον ένα αυτό 

περίπου χρόνο είναι σαφώς 

καλύτερη. Έχουν γίνει βήμα-

τα και είμαι αισιόδοξος γιατί 

έχει ολοκληρωθεί η πρώτη 

φάση του διεθνούς διαγωνι-

σμού για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων και την οριστική 

λύση αυτού του προβλήμα-

τος». 

Αναφερόμενος στην μετα-

βατική περίοδο μέχρι την 

οριστική λύση του ζητή-

ματος ο Περιφερειάρχης 

δήλωσε «Ο Δήμος Τρίπολης 

λύνει εξαιρετικά και σύμ-

φωνα με το σχεδιασμό της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

το πρόβλημα με την εγκα-

τάσταση δεματοποιητή, κο-

μποστοποιητή και ΚΔΑΥ, το 

ίδιο συμβαίνει με την Κόριν-

θο, το Λουτράκι, τη Νεμέα, 

τη Λακωνία, το Άργος, το 

Ναύπλιο».
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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 – 

κασέλες - ντουλάπες – φωτιστικά κ.ά. 

Με όλες τις ηλεκτρικές και βοηθητι-

κές συσκευές Με είδη εστίασης και 

είδη οικιακής χρήσης Διαθέτει στοι-

χεία εσωτερικής διακόσμησης όπως 

πάσο (bar) - ξυλεπενδύσεις – ψευδο-

ροφές – διακοσμ. πέργκολα, έγχρω-

μα 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



Τι είναι πολιτική; 
 Αν δεν κάνω λάθος είναι η τρίτη φορά 

που το δημοσιεύω κατ απαίτηση των 

αναγνωστών μας πάντα. Φαίνεται πως 

κάποιοι κατάλαβαν το μάθημα ενώ 

κάποιοι άλλοι το πήραν για αστείο 

αλλά επειδή ξανάρχονται εκλογές το 

επαναλαμβάνω.

Ένα δωδεκάχρονο 

παιδάκι βλέποντας τις 

ειδήσεις ρωτάει τον 

μπαμπά του:  

- Μπαμπά, τι είναι 

πολιτική;  

Ο πατέρας, που είναι 

φανερά ικανοποιημένος 

που ο γιος του δείχνει 

σημάδια ωριμότητας, 

του απαντάει με ένα 

παράδειγμα:  

- Κοίταξε παιδί μου... 

Μια χώρα είναι σαν μια οικογένεια. Πάρε 

για παράδειγμα τη δική μας.  

Η μαμά, είναι σαν την κυβέρνηση, 

κανονίζει τα πάντα μέσα στο σπίτι. Εγώ, ο 

πατέρας, είμαι σαν το μεγάλο κεφάλαιο, 

στηρίζω την οικονομία του σπιτιού.  

Η υπηρέτρια, είναι σαν την εργατική 

τάξη, κάνει όλες τις εργασίες που πρέπει 

να γίνουν.  

Εσύ, είσαι η κοινή γνώμη που παρατηρεί 

τα όσα συμβαίνουν γύρω της. Τέλος, το 

μωρό που έχουμε σπίτι συμβολίζει το 

μέλλoν της χώρας.  

Σκέψου τα όλα αυτά το βράδυ, και αύριο 

θα συζητήσουμε για τα συμπεράσματα 

που έβγαλες, εντάξει;  

- Εντάξει μπαμπά, απαντάει ο μικρός, και 

σκεφτικός πηγαίνει στο κρεβάτι του.  

Στη διάρκεια της νύχτας και ενώ 

σκεφτόταν τα σοφά λόγια του πατέρα, 

ακούει κλάματα από την κούνια του 

μωρού. Σηκώνεται πάνω, πλησιάζει 

την κούνια και βλέπει ότι το μωρό έχει 

λερωθεί...  

Πηγαίνει στην κρεβατοκάμαρα να το πει 

στην μητέρα του, ανοίγει την πόρτα και 

βλέπει μόνο τη μητέρα 

του στο κρεβάτι να 

κοιμάται.  

Ο πατέρας άφαντος! Τον 

πιάνει πανικός!  

Από την μισάνοιχτη πόρτα 

του δωματίου υπηρεσίας, 

ακούει ύποπτους 

θορύβους... Πλησιάζει, 

κοιτάει και βλέπει τον 

πατέρα του με την 

υπηρέτρια στα τέσσερα! 

Κάγκελο ο πιτσιρίκος!!!  

«Τι να κάνω;», σκέφτεται, «να ξυπνήσω 

την μαμά; Θα δει τον μπαμπά με την 

υπηρέτρια. Να διακόψω τον μπαμπά; 

Ντρέπομαι, και ποιος θα αλλάξει το 

μωρό;;; Εγώ δεν ξέρω να το κάνω...»  

Αποφασίζει, λοιπόν να κάνει την πάπια 

και πάει για ύπνο. Το επόμενο μεσημέρι, 

μετά το φαγητό, λέει ο πατέρας στον γιο:  

- Λοιπόν; Σκέφτηκες αυτά που σου είπα 

εχθές;  

- Ναι πατέρα, τα σκέφτηκα.  

- Και τι συμπέρασμα έβγαλες;  

- Όταν η κυβέρνηση κοιμάται, το μεγάλο 

κεφάλαιο πηδάει την εργατική τάξη, η 

κοινή γνώμη αδιαφορεί, και το μέλλον 

της χώρας είναι βυθισμένο στα σκατά !! 

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Στην επιστροφή στην δεκαετία 

του 60 μας οδηγεί το ΔΝΤ

Κρέμα 
για τα χέρια 

Πάει ένας τύπος σε ένα 

φαρμακείο. Μπαίνει 

μέσα τρίβοντας τα 

χέρια του, τον βλέπει ο 

φαρμακοποιός και του 

λέει:  

 

- «Γεια σας, κρέμα για τα 

χέρια θέλετε?»  

 

- «Όχι,θα ήθελα ένα κουτί 

viagra γιατί θα έρθουν 

κάτι ρωσιδάκια σήμερα 

σπίτι και έχει να γίνει 

χαμός!!!».»  

 

- Μπράβο ρε φίλε!», 

λέει ο φαρμακοποιός 

και του δίνει το κουτί, 

«Άντε,σου δίνω και άλλο 

ένα κουτί δώρο επειδή 

σε συμπάθησα. Καλή 

επιτυχία!»  

 

Την επόμενη μέρα πάει 

πάλι ο ίδιος τύπος στο 

φαρμακείο, τρίβοντας 

πάλι τα χέρια του, 

οπότε τον βλέπει ο 

φαρμακοποιός και του 

λέει:  

 

- «Ένα κουτί viagra έτσι?» 

και του απαντάει ο άλλος:  

 

«Όχι. Δώσε μου κρέμα για 

τα χέρια. Τα ρωσιδάκια 

δεν ήρθαν....»


