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Ποιο είναι 

το μέλλον του 

λιμανιού του 

Ναυπλίου;
Σελ. 3

..για την 

Ελλάδα 

ρε γαμώτο

Καταργούν 
την Δημόσια Ασφάλιση

Τι λένε οι επιγραφές 
του Ασκληπιού
Αποκαλυπτική ήταν η διάλεξη στο Harvard από τον 

Άγγελο Χανιώτη. Ο καθηγητής αναφέρθηκε στα ιά-

ματα, δηλαδή τα ιατρικά θαύματα πού μαρτυρούνται 

σε επιγραφές οι οποίες αναρτήθηκαν στο άδυτο του 

ναού του Ασκληπιού στην Επίδαυρο.

Σελ. 14

Κινέζοι θέλουν λάδι 
και κρασί της Αργολίδας

Για εμπορικές συναλλαγές αγροτικών προϊόντων της Αρ-

γολίδας με έμφαση στο λάδι και το κρασί ενδιαφέρονται 

οι Κινέζοι. Αυτό επιβεβαιώθηκε με την υπογραφή Συμφώ-

νου Φιλίας.

Αλλά και από την πλευρά της Αργολίδας υπάρχει αντί-

στοιχο ενδιαφέρον.

Σελ. 4

Περπάτησαν 
το “Μονοπάτι 
Αργείων Ηρώων”
Σαρανταοκτώ (48) άτομα, με εύρος 

ηλικιών 3½ έως και περίπου 60ετών, 

έδωσαν το παρόν στην πύλη του 

Αρχαίου Θεάτρου του Άργους, 

προσκεκλημένα από το Χιονοδρομικό 

ορειβατικό όμιλο Άργους, πανέτοιμα 

για περπάτημα στα Μονοπάτια της 

ιστορίας του Άργους. Ένα κυκλικό 

μονοπάτι με αφετηρία και τερματισμό 

το Αρχαίο Θέατρο του Άργους που 

ενώνει μοναδικά μνημεία της πόλης.

Σελ. 18

Μετά το δημοσίευμα 

του “α” που αναφερό-

ταν στην καταγγελία 

δύο γονέων στην Ερμι-

ονίδα για την “είσοδο” 

εταιριών στον χώρο της 

δημόσιας εκπαίδευσης, 

με ανακοίνωσή της η 

Αγωνιστική Συνεργασία 

Εκπαιδευτικών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Αργολί-

δας θέτει μια σειρά ερωτημάτων μεταξύ άλλων:

Για ποιο λόγο η Περιφερειακή Διεύθυνση έστειλε αυτές 

τις κάρτες χωρίς να διαβιβάζει διευκρινιστικές οδηγίες 

και χωρίς ούτε καν να αναφέρει αν έχει έγκριση από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου παιδείας;

Σελ 3

Αγώνα για να στεφτεί 

πρωταθλητής Ευρώπης δίνει 

την Δευτέρα ο Διομήδης, αφού 

νίκησε ήδη τους Ελβετούς 

στο Λουτράκι με 3 γκολ 

διαφορά. Κάηκε το Άργος από 

τους πανηγυρισμούς για την 

κατάκτηση του Ελληνικού 

πρωταθλήματος. Συγκινητικές 

στιγμές με όλους να κλαίνε 

σαν μωρά παιδιά από χαρά. 

Αποκλειστικό φωτορεπορτάζ του 

“α”.

Σελ 16-17

Την Δ ευτέρα για την πρωτιά στην Ευρώπη ο Διομήδης
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Τα δύο αδέλφια, ο αντιπεριφερειάρχης Τάσος Χειβιδόπουλος και ο αδελφός του Στέλιος πανηγυρίζουν 

έχοντας ενδιάμεσα τον πρόεδρος του Διομήδη Παναγιώτη Ρέντα και το πρώτο Κύπελλο του πρωταθλήματος 
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Ζωτικής σημασίας θεωρεί την 

αναβάθμιση του λιμανιού του 

Ναυπλίου, ο δήμαρχος Δημή-

τρης Κωστούρος.

Σε σύσκεψη που έγινε με τον 

Λιμενάρχη και τον πρόεδρο του 

Λιμενικού Ταμείου, εξετάστηκαν 

θέματα που αφορούν ζητήματα 

ασφάλειας λιμένων και λιμενι-

κών εγκαταστάσεων, στο πλαί-

σιο εφαρμογής του Διεθνή κώ-

δικα για θέματα ασφαλείας.

Όπως τόνισε ο κος Κωστούρος 

«τα ζητήματα που αφορούν 

στην αναβάθμιση του λιμανιού 

του Ναυπλίου είναι ζωτικής ση-

μασίας για τον Δήμο μας αλλά 

και για ολόκληρο τον νομό. Τα 

αναπτυξιακά έργα που αφορούν 

στην εκβάθυνση του λιμανιού, 

στην κατασκευή και λειτουργία 

μαρίνας καθώς και τα μέτρα 

ασφαλείας που πρόκειται να 

υλοποιηθούν άμεσα, θα θωρακί-

σουν ακόμη περισσότερο το λι-

μάνι μας. Τα έργα αυτά, χωρίς να 

δημιουργούν  προβλήματα στην 

ελεύθερη διακίνηση αγαθών και 

επιβατών και χωρίς να στερούν 

από τους πολίτες τη δυνατότητα 

πρόσβασης στην θάλασσα θα 

τονώσουν την εμπορική και του-

ριστική κίνηση του λιμανιού».

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο 

πότε θα εξαγγελθούν οι διαγω-

νισμοί για την υλοποίηση των 

σχεδιασμών που αφορούν στον 

κώδικα ISPS, η εκτέλεση των 

οποίων θα αρχίσει εντός του 

έτους.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με 

σχετικό νόμο αν δεν προχωρή-

σουν άμεσα τα μέτρα που πρέ-

πει να ληφθούν για την ασφά-

λεια, έχει δικαίωμα ο αρμόδιος 

Υπουργός να αναστείλει κάθε 

λειτουργία του λιμανιού και να 

επιβάλει ποινικές και διοικητικές 

κυρώσεις.

Η μαρίνα

Να σημειωθεί ότι εδώ και καιρό 

(πριν από τις εκλογές) το Υπουρ-

γείο Πολιτισμού και Τουρισμού 

προσπαθεί να προωθήσει τη δη-

μιουργία μαρινών, τουριστικών 

καταφυγίων και αγκυροβολίων. 

Η δημιουργία τους θεωρείται ότι 

συμβάλει αποφασιστικά στην 

ανάπτυξη του θαλάσσιου του-

ρισμού σε ολόκληρη τη χώρα, 

πολλαπλασιάζει τον αριθμό των 

τουριστών που έρχονται στη 

χώρα με ταυτόχρονη σημαντική 

παράταση του χρόνου παραμο-

νής τους στην Ελλάδα και αυξά-

νει το εισερχόμενο τουριστικό 

συνάλλαγμα.

Όμως η Ελλάδα στον τομέα 

αυτό όχι μόνον υστερεί έναντι 

της Τουρκίας, Κροατίας, Μαυρο-

βουνίου, Ιταλίας που αξιοποιούν 

τις παραλίες τους με μεγάλα οι-

κονομικά οφέλη, αλλά λόγω της 

γ ρ α φ ε ι -

ο κ ρ α τ ί -

ας είχε 

α φ ή σ ε ι 

αναξιοποί-

ητες και 

κρατούσε 

κ λ ε ι σ τ έ ς 

μ α ρ ί ν ε ς 

που μπο-

ρούσαν να 

δ ε χ θ ο ύ ν 

μ ε γ ά λ ο 

α ρ ι θ μ ό 

γιωτ.

Σε πολλές 

περιπτώ -

σεις, ίπως 

και στο 

Ν α ύ π λ ι ο 

οι δρα-

στηριότη-

τες για την 

λειτουργία 

των μα-

ρινών όχι μόνο χαιρετίσθηκαν 

από τις τοπικές κοινωνίες, αλλά 

προκάλεσαν και το δημοσιο-

γραφικό ενδιαφέρον μεγάλων 

διεθνών τουριστικών περιοδι-

κών.

Μάλιστα από την εποχή που 

γενική γραμματέας του Υπουρ-

γείου Τουρισμού ήταν η κα 

Κωνσταντίνα Μπέη, υπό την 

ιδιότητά της ως πρόεδρος της 

Διυπουργικής Επιτροπής Του-

ριστικών Λιμένων, ζητούσε με 

έγγραφό της και από τους περι-

φερειάρχες να συνεργαστούν με 

τους δήμους, τα Λιμενικά Ταμεία 

και τους Οργανισμούς Λιμένων 

και να υποδείξουν στην Επιτρο-

πή κατάλληλους χώρους για μα-

ρίνες και τουριστικά καταφύγια 

–αγκυροβόλια.

Όπως δήλωνε τότε η κα Μπέη, 

«Η Ελλάδα είναι η χώρα με τη 

μεγαλύτερη ακτογραμμή στη 

Μεσόγειο. Το στοίχημα για την 

ανάδειξη των συγκριτικών πλε-

ονεκτημάτων της είναι  μεγάλο 

και πρέπει να κερδηθεί. Η Ελλά-

δα με τα αμέτρητα νησιά είναι ο 

ιδανικός τόπος για κρουαζιέρες 

όλο το χρόνο. Οι μαρίνες, είναι 

επίσης ένα μεγάλο στοίχημα 

που για να κερδηθεί χρειάζεται 

συστηματική δουλειά και βού-

ληση όχι μόνο του υπουργείου, 

που είναι δεδομένη , αλλά και 

των τοπικών φορέων και κοινω-

νιών”.

3
Προτεραιότητες η ασφάλεια και η αναβάθμιση

Ποιο είναι το μέλλον 

του λιμανιού του Ναυπλίου;

Νέο φρούτο: Προωθούν την ομαδική ασφάλιση μαθητών από ιδιωτική εταιρεία

Με την σφραγίδα της περιφέρειας
Μετά το δημοσίευμα του “α” 

που αναφερόταν στην καταγγε-

λία δύο γονέων στην Ερμιονίδα 

για την “είσοδο” εταιριών στον 

χώρο της δημόσιας εκπαίδευ-

σης, έφτασαν βροχή οι καταγγε-

λίες γονέων ότι κάτι τέτοιο συνέ-

βη στα περισσότερα σχολεία και 

μάλιστα με την προτροπή του 

περιφερειάρχη. Με ανακοίνωσή 

της η Αγωνιστική Συνεργασία 

Εκπαιδευτικών πανεπιστημι-

ακής εκπαίδευσης Αργολίδας 

καταγγέλλει μεταξύ άλλων ότι: 

“ προ λίγων ημερών ήρθαν στα 

σχολεία της περιοχής μας φά-

κελοι που έφεραν τη σφραγίδα 

της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Πελοποννήσου. Δυστυχώς το 

περιεχόμενο αυτών έφερε τους 

συναδέλφους σε δυσάρεστη 

θέση, καθώς τους ανατέθηκε 

να μοιράσουν κάρτες ιδιωτικής 

ασφάλισης σε όλους τους μα-

θητές, χωρίς να έχει έρθει διευ-

κρινιστικό έγγραφο από κάποια 

αρμόδια υπηρεσία. Αυτό προκά-

λεσε διάφορα ερωτήματα:

Είναι οι εκπαιδευτικοί αρμόδιοι 

να μοιράζουν κάρτες ιδιωτικής 

ασφάλισης για τους μαθητές 

μέσα στα σχολεία;

Μήπως καταργείται η Δημόσια 

Ασφάλιση; Για ποιο λόγο οι εκ-

παιδευτικοί να γίνονται διαφη-

μιστές οποιασδήποτε ιδιωτικής 

εταιρείας; Για ποιο λόγο η Πε-

ριφερειακή Διεύθυνση έστειλε 

αυτές τις κάρτες χωρίς να δια-

βιβάζει διευκρινιστικές οδηγίες 

και χωρίς ούτε καν να αναφέρει 

αν έχει έγκριση από τις αρμόδι-

ες υπηρεσίες του υπουργείου 

παιδείας; Ίσως και σύμφωνα με 

τα σχέδια  περί αυτοαξιολόγη-

σης των σχολείων να αποτελεί 

και ένα από τα κριτήρια αξιολό-

γησης του εκπαιδευτικού έργου 

στα πλαίσια της εξεύρεσης «μέ-

σων και πόρων» για τη χρημα-

τοδότηση των σχολείων, αφού 

πλέον η χρηματοδότηση των 

σχολείων από τον κρατικό προ-

ϋπολογισμό είναι ελάχιστη.

Ας αναρωτηθούμε ποια συμφέ-

ροντα μας βάζουν να εξυπηρε-

τούμε και τι είδους σχολεία θέ-

λουμε να δημιουργήσουμε.

Η απαίτηση για 12χρονο δημό-

σιο δωρεάν υποχρεωτικό σχο-

λείο των όλων και των ίσων και 

δίχρονη υποχρεωτική δημόσια 

και δωρεάν προσχολική αγωγή 

για όλα τα νήπια, η δημόσια και 

δωρεάν ιατροφαρμακευτική πε-

ρίθαλψη και κοινωνική ασφάλι-

ση όλων, η ενίσχυση και η αύξη-

ση των κοινωνικών δαπανών, η 

κατάργηση των μνημονίων, των 

δανειακών συμβάσεων και των 

μέτρων που τα συνοδεύουν, η 

ανατροπή όσων υλοποιούν την 

πολιτική της κοινωνικής βαρ-

βαρότητας της Ε.Ε. και του ΔΝΤ 

είναι ο μόνος δρόμος, ο δρόμος 

της κοινωνικής πλειοψηφίας, ο 

δρόμος του κόσμου της εργα-

σίας.

Θα περιμέναμε βέβαια και από 

τον τοπικό σύλλογο να πάρει 

θέση σε αυτά τα θέματα. Σε κάθε 

περίπτωση όμως, η Αγωνιστική 

Συνεργασία Εκπαιδευτικών Αρ-

γολίδας δεν μπορεί να σιωπή-

σει: κάθε αυθαιρεσία είναι πλέον 

ανεπίτρεπτη, όλοι μαζί μπορού-

με και πρέπει να αντιδράσουμε 

στην υποβάθμιση της Παιδείας”. 

Πράγματι θα έχει εξαιρετικό εν-

διαφέρον τόσο η ΕΛΜΕ, όσο και 

οι συνδικαλιστικές παρατάξεις 

όλων των κομμάτων να τοπο-

θετηθούν πάνω στο ζήτημα της 

ιδιωτικής ασφάλισης των μαθη-

τών.
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Μηχανισμός ανάπτυξης 

της υπαίθρου
Έναν φιλόδοξο μηχανι-

σμό για την ανάπτυξη 

της υπαίθρου και των 

χωριών της Πελοπον-

νήσου, βάζει «εμπρός» 

η περιφέρεια Πελοπον-

νήσου. Η συγκρότηση 

του μηχανισμού υπο-

στήριξης της ανάπτυ-

ξης της υπαίθρου θα 

έχει την κεντρική του 

δομή στην έδρα της 

Περιφέρειας και αντέ-

νες στις έδρες των Πε-

ριφερειακών Ενοτήτων.

Η υλοποίηση θα γίνει από την Κοινοπραξία μεταξύ της εταιρείας 

Πελοπόννησος Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και της 

εταιρείας Πελοπόννησος Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού και 

Ανάπτυξης. Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης 

«Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξης της υπαίθρου 

με αρχικό προϋπολογισμό από το Υπουργείο 28 εκατομμυρίων 

ευρώ, τον οποίο εμείς φιλοδοξούμε να αυξήσουμε στα 40 εκατομ-

μύρια και επιπλέον να μοχλεύσουμε άλλα 40 εκατομμύρια από την 

ιδιωτική οικονομία αυξάνοντας το συνολικό ποσό στα 80 εκατομ-

μύρια ευρώ για δράσεις όπως ο αγροτουρισμός». Μέχρι στιγμής 

έχουν υποβληθεί 212 προτάσεις για αξιολόγηση και τον Οκτώβριο 

θα υπάρξει δυνατότητα νέας υποβολής προτάσεων.  «Σκοπός μας 

είναι να αναζωογονήσουμε το χωριό το «κομμάτι της κουλτούρας 

και της ιστορίας μας» αμβλύνοντας τις ανισότητες, σύμφωνα με τη 

λογική συνένωσης όλων των προσπαθειών και θωράκισης της Πε-

ριφέρειάς μας», τόνισε ο κος Τατούλης.

4

Διευκόλυνση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από τον Χειβιδόπουλο

Οι Κινέζοι θέλουν λάδι και κρασί
Για εμπορικές συναλλαγές αγρο-

τικών προϊόντων της Αργολίδας 

με έμφαση στο λάδι και το κρασί 

ενδιαφέρονται οι Κινέζοι. Αυτό 

επιβεβαιώθηκε με την υπογρα-

φή Συμφώνου Φιλίας την προη-

γούμενη εβδομάδα.

Αλλά και από την πλευρά της 

Αργολίδας υπάρχει αντίστοιχο 

ενδιαφέρον. Την ανάπτυξη των 

σχέσεων στους τομείς του τουρι-

σμού, του πολιτισμού, του εμπο-

ρίου αγροτικών προϊόντων και 

της ενέργειας επιβεβαίωσαν με 

την υπογραφή του Συμφώνου 

ο Αντιπεριφερειάρχης Τ. Χειβι-

δόπουλος και ο Αναπληρωτής 

Κυβερνήτης της Περιφέρειας 

Ningxia Hui της Λαϊκής Δημο-

κρατίας της Κίνας Liu Yun.

Συμφωνήθηκε μεταξύ τους η 

προώθηση της συνεργασίας 

προκειμένου να διευκολύνονται 

οι επιχειρηματικές πρωτοβουλί-

ες και από τις δύο χώρες καθώς 

και οι επισκέψεις με σκοπό τον 

τουρισμό και τη δημιουργία πο-

λιτιστικών σχέσεων .

Ο κ. Χειβιδόπουλος ενημέρωσε 

ότι σε συνεργασία με το Εμπο-

ρικό Επιμελητήριο Αργολίδας 

υπάρχει διαθέσιμος κατάλογος 

με τις επιχειρήσεις που ενδιαφέ-

ρονται να αναπτύξουν επιχειρη-

ματικές και εμπορικές σχέσεις με 

την Κίνα και την Ningxia ειδικό-

τερα.
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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
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Ο κίνδυνος 

να κλείσουν 

νοσοκομεία και οι 

στρουθοκάμηλοι

ΟΥΤΕ ΣΥΡΙΓΓΕΣ δεν έχουν πολλά 

νοσοκομεία, με αποτέλεσμα οι για-

τροί να  αναγκάζονται να στέλνουν 

τους ασθενείς να αγοράζουν υλικά 

από τα φαρμακεία για να κάνουν 

τις εξετάσεις τους. Μια επικίνδυνη 

κατάσταση δημιουργείται στον 

κρίσιμο τομέα της υγείας, από την 

συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση 

του ΕΣΥ.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ αυτή, 

φαίνεται ότι τείνει να 

γίνει δραματική και 

επικίνδυνη. Όσο περ-

νάει ο καιρός χάνεται ο 

έλεγχος.

Ο ΦΟΒΟΣ ότι θα κλείσουν ξαφνικά 

νοσοκομειακές μονάδες παράλ-

ληλα μεγαλώνει. Η συνεχής υπο-

βάθμιση των νοσοκομείων όπου 

η κατάσταση είναι πλέον κρίσιμη, 

αυξάνει τους φόβους ότι μεθοδεύ-

εται το κλείσιμο πολλών μονάδων. 

Οι σοβαρές ελλείψεις σε προσωπι-

κό, υγειονομικό υλικό, υλικοτεχνι-

κή υποδομή και οι συνεχιζόμενες 

περικοπές κονδυλίων δίνουν την 

αίσθηση ότι θα μπει λουκέτο και 

μάλιστα πολύ γρήγορα σε μονάδες 

της επαρχίας.

ΜΕΣΑ στην ζαλάδα όμως της οικο-

νομικής κρίσης, κανένας δεν χτυ-

πάει τον κώδωνα του κινδύνου σε 

τοπικό επίπεδο. Κανένας δεν θέτει 

επί τάπητος το ζήτημα ότι κινδυ-

νεύουν να εξαφανιστούν από τον 

υγειονομικό χάρτη τα νοσοκομεία 

της Αργολίδας, και πολλών άλλων 

επαρχιακών πόλεων.

ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ στρουθοκαμηλίζουν και 

κρύβουν τον κίνδυνο του λουκέτου.

ΤΟ ΕΦΙΑΛΤΙΚΟ σενάριο να κλείσει 

στο 20% των νοσοκομείων, αγγίζει 

όμως την τοπική κοινωνία.

ΓΙΑΤΙ Η ΥΓΕΙΑ δεν είναι πολυτέλεια. 

Αυτό πρέπει να το αντιληφθούν 

όλοι πριν να είναι αργά.

Το τερπνόν 

μετά του 

ωφελίμου

Σαββατοκύριακο στην Ερμιονίδα διοργα-

νώνουν για μεθαύριο οι “Ορθοπεταλιές”. 

Αναχώρηση με αυτοκίνητα στις 3,30μμ απ 

την λαϊκή αγορά του Άργους και στις 4μμ 

απ την Ασκληπιού (Κύκνος) στο Ναύπλιο. 

Σε μια πανέμορφη ακτή θα στρατοπεδεύ-

σουν για τις ανάγκες του καθαρισμού του 

υγροτόπου, θα ακολουθήσει επίσκεψη 

στο σπήλαιο Φράγχθι, μπάνιο και πάρτι 

στα Λαμπογιαννά   κατά την συνάντηση 

με την Παρέμβαση πολιτών Ερμιονίδας. 

Την Κυριακή πρωινό μπάνιο, καθαρισμός 

περιοχής Κοιλάδας ή της παραλίας στα 

Λαμπογιαννά, ποδηλατοβόλτα στην κοι-

λάδα και στο Πορτοχέλι και επιστροφή. 

Έτσι επιτυγχάνεται και η φυσική επαφή 

με τους ανθρώπους της Ερμιονίδας και 

η αναψυχή και η προστασία του περι-

βάλλοντος. Μια έξυπνη ιδέα που θα μπο-

ρούσε να επεκταθεί και εκτός νομού με 

ανταλλαγή επισκέψεων και απόψεων.

ΟΝ.



Η χειρουργική Ναυπλίου 

εκτός συνόρων
Σημαντικό επιστημονικό έργο παρουσιάζει η χει-

ρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ναυ-

πλίου, συντονιστής της οποίας είναι ο DR Πανα-

γιώτης Γκανάς.

Εξαιρετικά επιτυχής ήταν η παρουσίαση του επι-

στημονικού έργου της κλινικής 

στο 13ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο 

Τραύματος και Επείγουσας Χει-

ρουργικής που διεξήχθη 12-15 

Μαΐου στη Βασιλεία της Ελβετίας.

Την κλινική του Ναυπλίου εκ-

προσώπησε το μέλος της Ελλη-

νικής Εταιρείας Τραύματος και 

Επείγουσας Χειρουργικής  κος 

Μασσαλής Ιωάννης ο οποίος πα-

ρουσίασε την εργασία με τίτλο « 

Acute Renal Failure and Systemic 

Manifestetions Due to Viper Bite».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από 

την προβολή του επιστημονικού 

έργου της κλινικής και του Νοσοκομείου στο εξω-

τερικό, η χειρουργική κλινική συνεχίζει τη δύσκο-

λη προσπάθεια της αναζήτησης των τελευταίων 

δεδομένων και της εφαρμογής των πλέον σύγ-

χρονων χειρουργικών τεχνικών στην υπηρεσία 

των ασθενών της Αργολίδας.

Υ.Ζ.
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Tαυτότητα

Ξύπνησε ο βουλευτής;
Μέχρι προχτές ο επικεφαλής της 

μείζονος αντιπολίτευσης Γ. Ανα-

γνώστου αρκείτο σε μια εξ απα-

λών ονύχων κριτική προς την 

δημοτική αρχή. Ξαφνικά μετά 

την άρνησή του να συμμετέχει 

ως υποψήφιος βουλευτής στις 

εθνικές εκλογές με το ΠΑΣΟΚ 

θυμήθηκε τον ρόλο που του έχει 

δώσει το εκλογικό σώμα του 

δήμου και άρχισε να ξιφουλκεί 

κατά της σημερινής δημοτικής 

αρχής. Ίσως σε πολλά να έχει δί-

κιο, όμως όσα τους καταλογίζει 

περί πολιτισμού δεν έγιναν σε 

μια νύχτα εκτός κι αν έγιναν σε 

μια μακρυά πολιτική νύχτα.

ΟΦ.

Επιστροφή Τατούλη;
Ένα βήμα πριν την επιστροφή 

του στην κεντρική πολιτική σκη-

νή, πιθανολογείται ότι βρίσκεται 

ο Πέτρος Τατούλης.

Αυτό τουλάχιστον δείχνουν οι 

συνεχείς παρεμβάσεις του για 

τα τεκταινόμενα στο πολιτικό 

σκηνικό. 

Χαρακτηριστικό είναι το δη-

μοσίευμα στην ιστοσελίδα του 

συνδυασμού του κου Τατούλη 

(Νέα Πελοπόννησος), όπου ση-

μειώνεται:

-«Καθαρές πολιτικές και προσω-

πικότητες χωρίς βαρίδια» είναι 

αυτό που χρειάζεται η «Νέα Ελ-

λάδα» σύμφωνα με τον Πέτρο 

Τατούλη. Ο περιφερειάρχης 

Πελοποννήσου σε συνέντευξή 

του στην «Πελοπόννησο» την 

Κυριακή εκτιμά ότι από τις επα-

ναληπτικές εκλογές η χώρα θα 

βγει «περισσότερο διχασμένη 

και βαθύτερα πληγωμένη». Ο Π. 

Τατούλης δηλώνει παρών στην 

κεντρική πολιτική σκηνή και δεν 

αποκλείει επιστροφή του, χωρίς 

επί του παρόντος να θέτει και 

τις προϋποθέσεις».

Υ.Ζ.

Ο λόγος στους πολίτες

Η συλ-

λ ο γ ι -

κότη-

τα και 

η δι-

α φ ά -

ν ε ι α 

σ ε 

ό λ α 

τα επί-

π ε δ α 

του Δήμου Ναυπλίου αποτελεί 

πρώτη προτεραιότητα για το 

νέο δήμαρχο Δημήτρη Κωστού-

ρο.

Ο ίδιο δεν κρύβει ότι στοχεύει 

να αλλάξει το μοντέλου διοίκη-

σης στο Δήμο και γι’ αυτό θα 

κάνει το παν. Δηλώνει δε, ότι 

«οι λύσεις των προβλημάτων 

του Δήμου Ναυπλιέων δεν εί-

ναι υπόθεση ενός ανδρός, αλλά 

συλλογική δουλειά όλων».

Επισημαίνει μάλιστα ότι η συ-

ναίνεση και η διαβούλευση 

αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο 

της πολιτικής του.

Λέτε να ήρθε η ώρα στο Ναύ-

πλιο, που και οι πολίτες θα 

έχουν λόγο;

Υ.Ζ.

  

Νυν και πρώην

Διεκόπη η έμμισθη συνεργασί-

ας και η οικονομικής σχέση του 

Γιώργου Τσούρνου με το Δήμο 

Ναυπλίου, όπως ανακοίνωσε ο 

νυν δήμαρχος Δημήτρης Κω-

στούρος. Ο κος Τσούρνος μέχρι 

πρότινος ήταν έμμισθος σύμ-

βουλος του πρώην Δημάρχου 

Παναγιώτη Αναγνωσταρά.

Σύμφωνα με τον κο Κωστούρο 

αντιπροτάθηκε στον κο Τσούρ-

νο να συνεχίσει να προσφέρει 

τις υπηρεσίες του αμισθί, κα-

θώς «η εμπειρία του πιθανώς να 

μάς είναι ιδιαιτέρως ωφέλιμη», 

όπως τονίζει ο νυν δήμαρχος.

Ένσταση 

για την β’ θέση

Ελπίζοντας πως μπορεί 

να κερδίσει την β θέση 

στο ψηφοδέλτιο της 

ΝΔ ο πρώην δήμαρχος 

Ναυπλιέων Παναγιώτης 

Αναγνωσταράς ζήτη-

σε επαναμέτρηση των 

ψηφοδελτίων.

Βέβαια για να έχει πιθανότητες να εκλεγεί, αφού 

πρόκειται για λίστα θα πρέπει η ΝΔ να καταφέρει να 

πάρει δύο έδρες στον Νομό, πράγμα πολύ δύσκολο 

για τα σημερινά δεδομένα και την αυξητική τάση 

του ΣΥΡΙΖΑ. Τι ήθελε τα βουλευτιλίκια, μια χαρά ήταν 

στον δήμο του.



Περί συμβούλων 

και …άλλα δεινά
ΠΟΛΛΗ κουβέντα γίνεται τελευταία για τους 

ειδικούς συμβούλους είτε των δημάρχων είτε 

των υποψηφίων βουλευτών, με βαρύγδουπες 

αναλύσεις του τύπου τιμωρήθηκε το κόμμα και 

έτσι δεν εξελέγει ο λαοπρόβλητος, τον οποίο 

ο κόσμος υπερεκτιμούσε ή τις πικρόχολες του 

τύπου αντικαταστάθηκε ο σύμβουλος γιατί 

δεν εξέφραζε τις πολιτικές επιλογές κάποιου 

Δημάρχου.

ΜΠΟΥΡΔΕΣ! Μπούρδες με αντίκρισμα αφού 

κάποιος απ τους «αναλυτές» 

ονομάζει τον «δικό του» μεταξύ 

άλλων και «γαλαντόμο»! Ωραίο 

κριτήριο. Τι να θέλει να μας πει 

ο «συνάδελφος»; Υποθέτω το 

πιο απλό ότι όπου βρισκόταν ο 

υποψήφιός του «κερνούσε» χωρίς 

να τον τρώνε καβούρια, όπως 

ίσως άλλους. Είναι όμως αυτό επιχείρημα για να 

εκλεγεί κανείς!

ΟΤΑΝ φυσικά στελεχώνεις το γραφείο σου με 

μοναδικά κριτήρια την κομματική ταυτότητα και 

ομορφιά, τότε τα αποτελέσματα θα είναι σχεδόν 

πάντα προβλέψιμα και αρνητικά. Ειδικά όταν η 

στελέχωση γίνεται με αντικείμενο την στήριξη 

με ψηφοφόρους, (μεγάλο σόι, αυξημένη επιρροή 

σε ψηφοφόρους κλπ) μπορεί να οδηγήσει σε 

μια αμφίβολη αύξηση των ψηφοφόρων, όμως 

με μεγαλύτερη βεβαιότητα οδηγεί σε λαθεμένες 

πολιτικές επιλογές που μπορεί να αποβούν 

μοιραίες για τον συμβουλευόμενο.

Η ΜΟΔΑ με τα ειδικά γραφεία συμβούλων, πέρα 

απ τα αρνητικά της,-αποξενωμένες από την 

τοπική πραγματικότητα αποφάσεις, έλλειψη 

κοινωνικής ευαισθησίας-, μπορεί να φανεί πιο 

ουσιαστική στην παροχή των υπηρεσιών της, 

αφού ο ανταγωνισμός την οδηγεί σε διαρκή 

αναθεώρηση εσφαλμένων αποφάσεων, 

προκειμένου να επιβιώσει.

ΟΜΩΣ η ευθύνη για το όποιο αποτέλεσμα δεν 

βαραίνει τον σύμβουλο ή τους συμβούλους, 

αλλά εκείνον που χρησιμοποιεί τις επιλογές τους. 

Όποιος και να είναι ο σύμβουλος την ευθύνη την 

φέρνει αυτός που τον επέλεξε. Δεν υπάρχουν 

περιθώρια λοιπόν να μεταφέρει κανείς στους 

συμβούλους ή στην στελέχωση ενός γραφείου 

την αποτυχία αυτού που λαμβάνει τις αποφάσεις 

του ή δρα κατόπιν υποδείξεών του.

Vita Civilis

του Άκη 
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Μετά από 6 χρόνια καλούνται ξανά στις κάλπες οι έμποροι του Άργους

Δικαίωση της 

“Εμπορικής Κίνησης”
Μετά και την πρόσφατη από-

φαση του Εφετείου Ναυπλίου, 

έληξε τελεσίδικα η δικαστική 

εκκρεμότητα στον Εμπορικό 

Σύλλογο Άργους. Τώρα πλέον 

θα πρέπει η προσωρινή διοί-

κηση η οποία είχε οριστεί δι-

καστικά τον Μάιο του 2007 να 

προβεί σε διενέργεια εκλογών.

Συγκεκριμένα το Εφετείο 

απέρριψε την παρέμβαση της 

κ. Καχριμάνη, και επικύρωσε 

για άλλη μια φορά την ακυρό-

τητα των εκλογών του 2006.

Τις εκλογές αυτές τις είχαμε 

προσβάλει δικαστικά, διότι το 

αποτέλεσμα τους ήταν απο-

τέλεσμα πλήθους καλπονο-

θευτικών ενεργειών, οι οποίες 

αναλύθηκαν διεξοδικά στις δι-

καστικές αίθουσες.

Μετά και από αυτή την εξέλιξη 

ο Σύλλογος μπορεί να οδηγη-

θεί άμεσα σε εκλογές, που θα 

αναδείξουν την νέα του Διοί-

κηση.

Η Εμπορική Κίνηση στον Εμπο-

ρικού Συλλόγου Άργους υπο-

γραμμίζει ότι “όλοι εμείς που 

χειριστήκαμε την υπόθεση 

αυτή- με τεράστια αποθέματα 

υπομονής- θέλουμε να ευχαρι-

στήσουμε τους συνάδελφους 

που μας στήριξαν  σ αυτή 

την πολύχρονη διαδικασία, 

όπως και το δικηγόρο μας κ. 

Βαρδάκα, ο οποίος με μεγάλη 

επιμέλεια και συγκροτημένη 

νομική σκέψη χειρίστηκε την 

υπόθεση, με αποτέλεσμα και 

στα 8 δικαστήρια να ηττηθούν 

οι απόψεις της άλλης πλευράς.

Επίσης είναι πια ολοφάνερο, 

ότι η ευθύνη για την εκκρεμό-

τητα που δημιουργήθηκε στο 

Σύλλογο, ανήκει πλήρως και 

εξ ολοκλήρου στη πλευρά που 

προσπάθησε με κάθε τρόπο 

να επικρατήσει, νοθεύοντας το 

εκλογικό αποτέλεσμα, διατη-

ρώντας το καθεστώς αδιαφά-

νειας που είχε δημιουργήσει 

στο Σύλλογο.

Δυστυχώς γι αυτούς δεν είχαν 

υπολογίσει ότι είχαν να αντι-

μετωπίσουν άτομα με υψηλό 

αίσθημα αξιοπρέπειας και συ-

νευθύνης, οι οποίοι δεν ανέχο-

νται τέτοιες συμπεριφορές, και 

δεν υποκύπτουν στις μεθοδο-

λογίες αλλοίωσης της βούλη-

σης των συναδέλφων.

Εμείς δηλώνουμε ότι στις επερ-

χόμενες εκλογές θα στηρίξου-

με κάθε υγιή και θετική προ-

σπάθεια που θα προωθήσει τα 

συμφέροντα των συναδέλφων, 

και καλούμε όσους συναδέλ-

φους επιθυμούν να προσφέ-

ρουν τη βοήθεια τους, σ αυτή 

την πολύ δύσκολη συγκυρία,  

εμπλουτίζοντας τη Διοίκηση 

με νέα πρόσωπα που θα προ-

σφέρουν στη κοινή προσπά-

θεια με όρους ανιδιοτέλειας 

και συλλογικής ευθύνης”.

Εξηγήσεις για την απομάκρυνση Φώτη ζητά ο Σωτήρης Κωτσοβός

Ποιός ήταν ο Φώτης;
Την εν Νυκτί απομάκρυνση 

του γγ του Δήμου Άργους-

Μυκηνών κ. Φώτη από τα δη-

μοτικά θέματα και με μονα-

δική εξήγηση πως δεν ήταν 

αρκετός για τις ανάγκες του 

Δήμου, ο επικεφαλής της ήσ-

σονος μειοψηφίας κ. Σωτή-

ρης Κωτσοβός μεταξύ άλλων 

τονίζει: “Είναι σκόπιμα παρα-

πειστικός λοιπόν ο δήμαρχος 

όταν στο δελτίο τύπου του .. 

αποχωρισμού του από τον 

κ. Φώτη ξεχνάει πως στην 

αρχή ήταν άνθρωπος με εξαι-

ρετική εμπειρία σε θέματα 

τοπικής αυτοδιοίκησης, χει-

ρισμού θεμάτων χρηματοδο-

τήσεων ΕΣΠΑ και διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναμικού και 

κατέληξε  πως  ενώ δεν είχε 

τελικά καμιά αρμοδιότητα: 

“…στην πορεία αποδείχθη-

κε ότι ο κ. Φώτης δεν μπο-

ρούσε να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις της θέσης αυτής 

…και σταμάτησε η οποια-

δήποτε συνεργασία μαζί του 

χωρίς κανένα κόστος για τον 

Δήμο… Όλα τα παραπάνω 

όμως έγιναν σε γνώση του 

δημάρχου και επί ημερών 

Φώτη στον Δήμο και τα υπέ-

γραφε και αυτός αλλά και οι 

υπηρεσίες που προΐστατο. 

Ακόμη και όλοι οι δημοτικοί 

σύμβουλοι της πλειοψηφίας, 

οι αντιδήμαρχοι κλπ με ποια 

ιδιότητα συνδιαλέγονταν 

μαζί του; (αλήθεια γιατί σ΄ 

εμάς δεν συστήθηκε ποτέ και 

δεν έλεγε ούτε καλημέρα;)”

Ο κ. Κωτσοβός επιρρίπτει 

εκτός των άλλων την απο-

κλειστική ευθύνη για τον κ. 

Φώτη στον δήμαρχο Άργους 

Μυκηνών Δ. Καμπόσο λέγο-

ντας: “...έχει την κύρια ευθύνη 

της λανθασμένης επιλογής 

του και της παραμονής ενός 

ατόμου χωρίς αρμοδιότητες 

και θέση τελικά δηλ. ενός Φα-

ντομά, επί τόσους μήνες στα 

μέσα –έξω του Δήμου  όπου 

όντως έγιναν…όσα δεν είχαν 

γίνει από καταβολής Δήμου 

Άργους. Η νομιμότητα αυτής 

της παραμονής του στα άδυ-

τα του Δήμου επί 9μηνο πε-

ρίπου άνευ αρμοδιότητας ή 

θεσμικής ιδιότητας θα κριθεί 

από άλλους”.
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Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι δια-

τάξεις για την πρόληψη και αντι-

μετώπιση πυρκαγιών σε δασικές 

και αγροτικές εκτάσεις.

Από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 

2012 απαγορεύεται:

1. Να ανάβεται και να διατηρεί-

ται για οποιοδήποτε σκοπό φω-

τιά στην ύπαιθρο χωρίς γραπτή 

άδεια από την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία.

2. Να ανάβεται και να διατη-

ρείται για οποιοδήποτε σκοπό 

φωτιά εντός κατοικιών, ξενοδο-

χείων, εργαστηρίων, καλυβιών, 

ποιμνιοστασίων, σκηνών, αυλών 

ή περιφραγμένων ακάλυπτων 

χώρων, που βρίσκονται εντός 

δασών και δασικών εκτάσεων 

και μέχρις απόσταση 300 μέ-

τρων αν δεν λαμβάνονται τα 

απαραίτητα μέτρα που αναφέ-

ρονται στο άρθρο 4 της 9 και 9Α 

Πυρ/κής Διάταξης.

3. Να τοποθετούνται, φυλάσ-

σονται ή εγκαταλείπονται εύ-

φλεκτες ύλες ή άχρηστα είδη ή 

απορρίμματα εντός των δασών 

ή δασικών εκτάσεων και μέχρις 

αποστάσεως 300 μέτρων από 

αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 6 της 9 Π.Δ.

4. Η δημιουργία χώρων απόρρι-

ψης και η καύση απορριμμάτων 

εντός των δασών ή δασικών 

εκτάσεων και μέχρις αποστά-

σεως 500 μέτρων από αυτές. Το 

άρθρο 7 της 9 και 9Α Π.Δ. ορίζει 

τα ισχύοντα για τους χώρους 

απορριμμάτων.

5. Η εντός δασών και δασικών 

εκτάσεων και μέχρις αποστάσε-

ως 100 μέτρων από αυτές καύ-

ση ανθρακοκαμίνων, όπως και 

η εγκατάσταση εργαστηρίου ή 

τεχνικού συγκροτήματος που 

λειτουργεί με καύσιμη ύλη χω-

ρίς τις άδειες και πιστοποιητικά 

που αναφέρονται στο άρθρο 8 

της 9 και 9Α Πυρ/κής Διάταξης.

6. Το κάπνισμα μελισσών χωρίς 

τα προβλεπόμενα μέτρα που 

αναφέρονται στο άρθρο 9 της 

9 Π.Δ.

7. Η καύση αγρών ή αγροτικών 

και χορτολιβαδικών εκτάσεων 

χωρίς τις απαραίτητες άδειες και 

μέτρα που αναφέρονται στο άρ-

θρο 10 της 9 Π.Δ.

Σύμφωνα με την 4/1987 Π.Δ. οι 

ιδιοκτήτες ή με οποιοδή-

ποτε τρόπο εκμεταλλευ-

τές οικοπέδων και λοιπών 

ακάλυπτων χώρων που 

βρίσκονται μέσα σε κατοι-

κημένες περιοχές ή κοντά 

σ΄ αυτές και μέχρι από-

στασης εκατό (100) μέ-

τρων, υποχρεούνται στην 

αποψίλωση αυτών από τα 

ξηρά χόρτα και στην απο-

μάκρυνση τυχόν άλλων 

εύφλεκτων υλικών που 

βρίσκονται μέσα σ΄ αυτά, 

προς αποτροπή του κιν-

δύνου πρόκλησης πυρκα-

γιάς. Την ίδια υποχρέωση 

έχουν το Δημόσιο, οι Ορ-

γανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης, Νομικά Πρόσωπα, Οργανι-

σμοί κ.λ.π., εφόσον είναι κάτοχοι 

τέτοιων χώρων.

Σύμφωνα με την 7/1996 Π.Δ. 

απαγορεύεται η εκτέλεση θερ-

μών εργασιών χωρίς την έγγρα-

φη άδεια της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας. Σαν θερμές εργασίες 

εννοούνται η ηλεκτροσυγκόλ-

ληση, η κοπή, η χρήση φλόγας ή 

οποιουδήποτε εξοπλισμού που 

μπορεί να προκαλέσει θερμότη-

τα, φλόγα ή σπινθήρα και οποια-

δήποτε άλλη εργασία παραγω-

γής θερμότητας εκτός και αν 

εκτελείται με τέτοιο τρόπο ώστε 

να διατηρείται η θερμοκρασία 

των εργαλείων κάτω από τους 

100 βαθμούς κελσίου.

Oι παραβάτες των προηγούμε-

νων δύο διατάξεων διώκονται 

και τιμωρούνται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 433 

του Ποινικού Κώδικα, εφόσον με 

άλλη διάταξη δεν προβλέπεται 

μεγαλύτερη ποινή.

Επίσης σύμφωνα με το άρ-

θρο 265 του Ποινικού Κώδικα, 

όποιος με πρόθεση προξενεί 

πυρκαγιά σε δάσος ή δασική 

έκταση ή σε έκταση που έχει κη-

ρυχθεί αναδασωτέα τιμωρείται 

με κάθειρξη μέχρι 10 έτη και με 

χρηματική ποινή. Δεν επιτρέπε-

ται μετατροπή ή αναστολή της 

ποινής και η έφεση δεν αναστέλ-

λει την εκτέλεσή της. Αν η πράξη 

είχε ως επακόλουθο να εξαπλω-

θεί η πυρκαγιά σε μεγάλη έκτα-

ση επιβάλλεται κάθειρξη. Αν η 

πράξη τελέστηκε από ιδιοτέλεια 

ή κακοβουλία ή η έκταση που 

κάηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη 

επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχι-

στον 10 ετών. 

9
Απαγορεύσεις από την Πολιτική Προστασία για το καλοκαίρι

Προσοχή στις φωτιές
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Η λεμονάδα της οργής…..
Όλα τα προβλήματα  μαζί έπεσαν πάνω στο Θανάση. Ο πατέρας του βαριά άρρωστος 
στο νοσοκομείο ,στα τελευταία του. Το μαγαζί να πηγαίνει από το κακό στο χειρότε-
ρο. Ο πατέρας του ο κυρ Γιώργης έμεινε στην κατοχή ορφανός από πατέρα. Οι Ναζί 
σε αντίποινα για την δολοφονία γερμανών στρατιωτών έπιασαν τυχαία είκοσι έλλη-
νες και τους εκτέλεσαν όλους μαζί κάτω από ένα κυπαρίσσι. Τραγική ειρωνεία ο κυρ 
Γιώργης πήγε μετανάστης στους φονιάδες του πατέρα του. Τα εργοστάσια αυτών που 
αιματοκύλησαν τον κόσμο  έδεναν το ατσάλι με τον ιδρώτα των παιδιών αυτών που 
δολοφόνησαν οι Ναζί -Γερμανοί . Η φτηνή αποδοτική εργατική τάξη των νικητών και 
η μη απόδοση των αποζημιώσεων για τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο στήριξαν το οικονομι-
κό θαύμα της Γερμανίας. Για να μην ξεχνάμε και το πόσο καλά πέρασε ο Γερμανικός 
λαός με τις περιουσίες των Εβραίων τις οποίες δέσμευε το καθεστώς αλλά υπήρχε η 
σιωπηρή ανοχή της οικονομικής ευδαιμονίας και του ισχυρού κράτους , του οποίου ο 
τροχός κυλούσε με το αίμα των λαών. 
Όπως και να έχει ο κυρ Γιώργης από δουλειά σε δουλειά , με ιδρώτα αίμα και πολύ 
σκληρές οικονομίες τα κατάφερε και έκανε ένα καλό κομπόδεμα. Μετά από δέκα πέντε 
χρόνια ξενιτειάς γύρισε στην πατρίδα και άνοιξε ένα μικρό εστιατόριο.  Delikatessen 
(εκλεκτά τρόφιμα) το ονόμασε. Το μεράκι η τεχνογνωσία  που έφερε από την ξενιτειά 
σύντομα το έκαναν συνώνυμο του καλού φαγητού, οι ντόπιοι το κωδικοποίησαν σαν 
Ντελικάτο και έτσι έμεινε τελικά. 
Ο Θανάσης τα έπαιρνε τα γράμματα, έκανε κάποιες κου-
βέντες στον πατέρα του να σπουδάσει αλλά τελικά άκου-
σε τις συμβουλές του.. 
-Θανάση το μαγαζί δικό σου είναι , τα χρήματα που βγά-
ζουμε είναι καλά. Εδώ θα κάνει το μεράκι σου και δεν θα 
έχεις κανένα πάνω από το κεφάλι σου. Αν σεβαστείς τον 
πελάτη σου μην φοβάσαι τίποτα. 
Και πράγματι οι δουλειές για αρκετά χρόνια πήγαιναν 
πολύ καλά. Πήραν και ένα δάνειο και το μεγάλωσαν το 
μαγαζί , έγινε πια κανονικό εστιατόριο , ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών όπως έλεγε ο κυρ Γιώργης. Δεν πρόβλε-
ψαν όμως το απότομο τσουνάμι που ήρθε και τα βούλια-
ξε σχεδόν όλα. Ο κυρ Γιώργης αρρώστησε βαριά , ένας 
σαδιστής καρκίνος σαν άλλος γύπας του κατέτρωγε τα 
σωθικά μέρα με την ημέρα. Ξεκίνησε και τις χημειοθε-
ραπείες , όλες σε ιδιωτικό νοσοκομείο γιατί αν περίμενε 
την λίστα αναμονής από το δημόσια νοσοκομεία η πρώτη 
χημειοθεραπεία θα γινόταν μετά τα «σαράντα» του. Με 
την οικονομική κρίση ο κόσμος το πρώτο που έκοψε ήταν 
φαγητό ιδιαίτερα στα καλά εστιατόρια που πρόσφεραν πιο 
ποιοτικό φαγητό αλλά κόστιζαν παραπάνω . Έφτασε στο σημείο να χρωστά δυο ΤΕΒΕ 
ο Θανάσης αλλά στον πατέρα του κουβέντα δεν ήθελε να τον στεναχωρήσει.  Αυτή την 
εβδομάδα βάρυνε πολύ ο κυρ Γιώργης , τον πήγαν στο δημόσιο νοσοκομείο γιατί ήταν 
αδύνατη η φροντίδα του σπίτι, πόναγε πολύ , ο γύπας καρκίνος τον είχε κατασπαράξει. 
Με βαριά στεναχωρημένα βήματα έφτασε ο Θανάσης στο μικρό ψιλικατζίδικο έξω από 
το νοσοκομείο. Είχε πάει να αγοράσει υποσέντονα, οινόπνευμα και χαρτί υγείας. Οι 
ελλείψεις στα δημόσια νοσοκομεία ήταν πλέον ορατές.  Τα μάτια του ανθρώπου πρέπει 
να είναι από τα πιο ατίθασα όργανα, αναζητούν την ελπίδα , την φυγή ακόμα και στις 
πιο δύσκολες συνθήκες . Πολλές φορές ακολουθώντας ένα αρχέγονο μονοπάτι του 
ινιακού λοβού αντιστέκονται στην  βούληση και την συνείδηση. Τα μάτια του Θανάση 
ενώ έκανε τα ψώνια του έπεσαν πάνω σε στην εφημερίδα « η μεγάλη ευκαιρία» .
-Λογάριασε και μια εφημερίδα είπε στον υπάλληλο που έκανε τον λογαριασμό. 
Πάλι με αργά στενάχωρα βήματα μπήκε στον μεγάλο διάδρομο του νοσοκομείου. Ξε-
φύλλιζε την εφημερίδα. Τα μάτια του μέσα από ασυνείδητες αρχέγονες διαδρομές ανα-
ζητούσαν την ελπίδα.  Το βλέμμα του έπεσε στην αγγελία με τα έντονα μεγάλα μαύρα 
γράμματα. « Μοναδικές ευκαιρίες σε ελληνικά εστιατόρια στην Γερμανία. Υψηλές 
αμοιβές». Μια σκέψη , μικρή ελπίδα , πυγολαμπίδα που φτερούγισε μέσα στο μυαλό 
του φώτισε για λίγο στο μυαλό του αλλά έσβησε απότομα  όταν είδε το σκοτεινό βλέμ-
μα του γιατρού στην άκρη του διαδρόμου. 
Ο κυρ Γιώργης τον περίμενε, πήρε τρεις ανάσες , ένα δάκρυ, ένα χαμόγελο αποχαιρετι-
σμού και έγειρε δεξιά το κεφάλι. Ο Θανάσης του έκλεισε τα μάτια. 
Μετά την κηδεία μαζεύοντας τα πράγματα του πατέρα του , η εφημερίδα τυλιγμένη 
σε σχήμα σωλήνα μέσα στα τελευταία ψώνια έγινε το κιάλι για να κοιτάξει προς τον 
επόμενο προορισμό του. 
-Γυναίκα θα το δοκιμάσω και αυτό, αν τα λεφτά είναι τόσο καλά όσο λένε σε ένα χρόνο 
θα έχουμε ξελασπώσει. 
Στην πτήση για Γερμανία  ανακάλυψε ότι το αεροδρόμιο του Βερολίνου είχε γίνει ο 
νέος σταθμός του Μονάχου για έλληνες μετανάστες.  Ήταν δυο κατηγορίες, νέα μορ-
φωμένα παιδιά που ήξεραν την γλώσσα έκλεισαν δουλειές μόνοι τους  και άνθρωποι 
της ηλικίας του, απλοί  εργάτες που πήγαιναν στα τυφλά χωρίς να ξέρουν την γλώσσα.  

Ο Θανάσης μέσα του αισθανόταν λίγο τυχερός γιατί θα πήγαινε σε 
ελληνικό εστιατόριο. 
Με την ταμπέλα του εστιατορίου γραμμένη στα ελληνικά τον πε-
ρίμενε ένας υπάλληλος του μαγαζιού που δεν ήξερε λέξη ελληνι-
κά. Στα βουβά έφτασαν έξω από το εστιατόριο. 
-Το διαβατήριο σου ( αντί για καλημέρα ήταν η πρώτη κουβέντα 
του αφεντικού). 
-Μα δεν έχω άλλο χαρτί για να κυκλοφορώ. 
-Δεν χρειάζεται να κυκλοφορείς πουθενά , όλα όσα χρειάζεσαι εδώ 
τα  έχεις , στον πάνω όροφο το δωμάτιο σου και κάτω είναι το εστιατόριο. 
Ο Θανάσης δεν είπε τίποτα. Μια σκοτεινή σκέψη του πέρασε από το μυαλό , στις εφη-
μερίδες είχε διαβάσει ότι στις κοπέλες που έφεραν για εκμετάλλευση στην Ελλάδα το 
πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να τους παίρνουν το διαβατήριο και να τις ξυλοφορ-
τώνουν. Αλλά δεν  μπορεί να έκανε κάτι τέτοιο ένας πατριώτης του!!
Τα βάσανα του ξεκίνησαν αμέσως . Η δουλειά του ήταν πιο κάτω από το ισόγειο που 
του είπε το αφεντικό. Στο υπόγειο ήταν η δουλειά του, να πλένει πιάτα δώδεκα με δε-
κατέσσερις ώρες την ημέρα. Ένα πιάτο φαί και κομμάτια πήγαινε για ύπνο. Το μικρό 
ραδιοφωνάκι με τις ελληνικές μουσικές που έπιανε τον βοηθούσε στα όνειρα του να 
φέρνει εικόνες από την πατρίδα, ύπνος της παρηγοριάς. 
Ήταν πρώτες μέρες έκανε υπομονή. Μετά από λίγο καιρό θα εξηγούσε στο αφεντικό 
ότι είχε εμπειρία σε τέτοια μαγαζιά και θα τον αξιοποιούσε κάποιο άλλο πόστο  και με 
καλύτερα λεφτά. Αλλά για τα λεφτά δεν έκαναν κουβέντα. Πήρε μεγάλη απογοήτευση 

όταν κατάλαβε ότι δεν θα πληρωνόταν τον πρώτο μήνα. 
-Άκου φίλε , το φαγητό σου , το δωμάτιο σου και τα 
έξοδα για να κάνω τα χαρτιά σου στο γερμανικό κράτος 
είναι παραπάνω από τον μισθό σου. Όταν ισοφαρίσουμε 
θα πληρώνεσαι.

Δεν του άρεσε αυτό του Θανάση αλλά δεν μπορούσε να 
κάνει και τίποτα. Γλώσσα δεν ήξερε , χαρτιά δεν είχε 
, εγκλωβισμένος εργάτης στα χέρια του πατριώτη. Στο 
τέλος του δεύτερου μήνα πάλι τα ίδια. 
-Φίλε σχεδόν ισοφαρίσαμε. 
-Μα δεν έχω ούτε για τσιγάρα , μου τέλειωσαν τα λεφτά 
που είχα μαζί μου. 
-Και εγώ γιατί είμαι εδώ!!! Πάρε να φουμάρεις με την 
ψυχή σου (  του πέταξε δυο κούτες τσιγάρα απροσδιο-
ρίστου μάρκας και χωρίς τα σημάδια νόμιμης αγοράς) .
Ο Θανάσης κατάλαβε ότι είχε μπλέξει με απατεώνα. 
Το πατριωτάκι ο Έλληνας  ήταν χειρότερος και από τον 
ναζί που σκότωσε τον παππού του, εκείνος τον σκότωσε 

με μια σφαίρα ετούτος τον σκότωνε κάθε μέρα λίγο -λίγο. 
Πέρασαν άλλε δέκα πέντε μέρες αλλά φως δεν είδε.  Στην οικογένεια του μια δυο φορές 
μίλησε δεν είπε τίποτα. Το μόνο καλό ότι άκουσε την γυναίκα του αισιόδοξη. 
-Αν δεν είναι καλά εκεί έλα πίσω , θα δεις θα τα καταφέρουμε , σου έχω μια έκπληξη 
ελπίζω όλα να πάνε καλά. 
Ήταν Δευτέρα βράδυ όταν μέσα στα άλλα που είχε να πλύνει ο Θανάσης ήταν και ένα 
μπουκάλι στο οποίο είχε μείνει λίγη λεμονάδα. Έβγαλε τα πλαστικά γάντια έπιασε το 
μπουκάλι και άρχισε να το μυρίζει. Ίδια η λεμονάδα η σπιτικιά που έφτιαχνε  η μάνα 
του. Η νοσταλγία ξύπνησε μέσα του μνήμες , δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια του. Πήρε 
ένα ποτήρι άδειασε την λεμονάδα και την κρατούσε κάτω από την μύτη του. Τα κλει-
στά του μάτια έσφιξαν απότομα και άνοιξαν με ένα μεγάλο θυμό. Ανέβηκε πάνω στο 
δωμάτιο και σε ένα λεπτό ήταν έτοιμος ο σάκος με τα λίγα πράγματα του . Σαν αστρα-
πή έφτασε στην ρεσεψιόν, το μαγαζί γεμάτο από κόσμο . 
-Ρε παλιό κερατά το διαβατήριο , τα λεφτά που δούλεψα και ένα ταξί τώρα γιατί θα 
κάνω τέτοια φασαρία που δεν θα πατήσει κόσμος για ένα χρόνο στο μαγαζί σου. 
-Θανάση μου να το συζητήσουμε. Πατριωτάκια είμαστε !!!
-Διαβατήριο , λεφτά ταξί τώρα!!! (Κάποιοι άρχισαν να κοιτάνε προς την ρεσεψιόν.)
Την άλλη μέρα ο Θανάσης έφτασε στο σπίτι του. Ήταν το απρόσμενο δώρο για το παιδί 
του , την γυναίκα και την μάνα του. Αφού συνήλθαν από την συγκίνηση η γυναίκα του 
πήγε στην κουζίνα . 
-Να Θανάση και η έκπληξη που σου έλεγα. ( Και του φέρνει ένα ποτήρι λεμονάδα σαν 
αυτό που ξύπνησε την οργή του  στην  Γερμανία. Ο Θανάσης πήρε το ποτήρι μύρισε 
και έμεινε με απορημένα ανοιχτά τα μάτια του).
-Με τις γυναίκες του πολιτιστικού συλλόγου κάναμε συνεταιρισμό , φτιάχνουμε φυ-
σικούς χυμούς, δεν θα το πιστέψεις πάμε τόσο καλά που κάνουμε και εξαγωγή στην 
Γερμανία…… Η μάνα σου αρχιμαστόρισσα !!!

*Η ιστορία είναι φανταστική με αφορμή δημοσίευμα στο Κυριακάτικο Βήμα «Έλληνες 
εκμεταλλεύονται Έλληνες στην Γερμανία» 20/5/20012.
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Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου
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Λιγότερα κατά 26% ήταν τα τροχαία 

ατυχήματα τον Απρίλιο στους νο-

μούς της Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 

της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυν-

σης, σημειώθηκαν 43 τροχαία ατυ-

χήματα με παθόντες (νεκροί, σοβα-

ρά και ελαφρά τραυματίες), έναντι 

58 που σημειώθηκαν το 2011 (μείω-

ση 26%). Ειδικότερα σημειώθηκαν: 

1 θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, 

έναντι 5 τον Απρίλιο του 2011 (μεί-

ωση 80 %).

10 τροχαία ατυχήματα με σοβαρό 

τραυματισμό ατόμων, έναντι 5 τον 

Απρίλιο του 2011 (αύξηση 100%). 

32 τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ 

τραυματισμό, έναντι 48 τον Απρίλιο 

του 2011 (μείωση 33%). 

Από τα τροχαία δυστυχήματα που 

συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές 

περιοχές των νομών καταγράφηκαν 

συνολικά 66 παθόντες (έναντι 86 το 

2011). Ειδικότερα καταγράφηκαν: 

1 νεκρός, έναντι 7 τον Απρίλιο του 

2011. 

10 σοβαρά τραυματίες, έναντι 5 τον 

Απρίλιο του 2011. 

55 ελαφρά τραυματίες, έναντι 74 

τον Απρίλιο του 2011.

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων 

ατυχημάτων – δυστυχημάτων, όπως 

προέκυψε από την αστυνομική τρο-

χονομική έρευνα, ήταν: 

Παραβίαση προτεραιότητας.

Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα.

Υπερβολική ταχύτητα.

Απόσπαση προσοχής του οδηγού.

Έλεγχοι

Οι Υπηρεσίες Τροχαίας και οι Υπηρε-

σίες ,μεικτής αρμοδιότητας της Γενι-

κής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περι-

φέρειας Πελοποννήσου βρίσκονται 

σε διαρκή ετοιμότητα, εφαρμόζο-

ντας συγκεκριμένο σχεδιασμό, που 

προβλέπει μέτρα οδικής ασφάλειας 

και τροχονομικής αστυνόμευσης 

για την ασφαλή κυκλοφορία των 

οχημάτων και των πολιτών, καθώς 

και για την πρόληψη και αποτροπή 

ατυχημάτων και δυστυχημάτων σε 

όλο το οδικό δίκτυο, ενώ επιπλέον 

πραγματοποιούνται σε εβδομαδι-

αία βάση ημερίδες και ενημερώσεις 

του κοινού. 

Στο πλαίσιο των τροχονομικών 

δράσεων, το μήνα Απρίλιο 2012, 

συγκροτήθηκαν 597 συνεργεία 

ελέγχων μέθης, ενώ πραγματοποι-

ήθηκαν 15.258 έλεγχοι διερεύνησης 

μέθης και διαπιστώθηκαν 224 πα-

ραβάσεις. 

Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστημα 

βεβαιώθηκαν, εκτός των άλλων και 

(3.898) επικίνδυνες παραβάσεις. Ει-

δικότερα βεβαιώθηκαν : 

2.482 για υπερβολική ταχύτητα. 

117 για μη χρήση κράνους κατά την 

οδήγηση. 

210 για μη χρήση της ζώνης ασφα-

λείας κατά την οδήγηση. 

207 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα. 

58 για χρήση κινητού τηλεφώνου 

κατά την οδήγηση. 

5 για παραβίαση ερυθρού σηματο-

δότη. 

27 για αντικανονικό προσπέρασμα. 

2 για μη χρήση παιδικών καθισμά-

των. 

236 παραβάσεις Κ.Τ.Ε.Ο. . 

48 παραβάσεις για οδήγηση με 

φθαρμένα ελαστικά . 

13 παραβάσεις για παράνομες δια-

φημιστικές πινακίδες . 

36 παραβάσεις για μη κίνηση στο 

άκρο δεξιό του οδοστρώματος. 

17 παραβάσεις για αντικανονικούς 

ελιγμούς.

1 παραβίαση προτεραιότητας.

439 παραβάσεις επαγγελματικών 

οχημάτων. 
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Του Γιάννη 

Πανούση, 
καθηγητή 

Εγκληματολογί-

ας στο Πανεπι-

στήμιο Αθηνών

Όχι άλλη πολιτική 

ευπιστία 

 

«Υπάρχω σαν κατάλοιπο 

του ξοδεμένου μου εαυτού» 

Θ. Φροντιστής, «Υπάρχω» 

Αναρωτιέμαι εάν αυτοί που (υποτίθεται ότι) διαχειρί-

ζονται το μέλλον της Ελλάδας φοβούνται περισσότε-

ρο την πτώχευση της χώρας από τη 

δική τους οριστική έκπτωση. Πανικό-

βλητοι από την (επ)ερχόμενη λαϊκή 

οργή, ζητούν άλλοτε την παράταση 

της κυβέρνησης Παπαδήμου (μή-

πως και κάποιο θαύμα αντιστρέψει 

το κλίμα) κι άλλοτε την (από τώρα;) 

συγκρότηση μισο-ΝΔ και μισο-ΠΑ-

ΣΟΚ συγκυβέρνησης μετά τις εκλογές (μήπως και 

έτσι αναχαιτισθεί η δια-φυγή προς τα κόμματα της 

Αριστεράς). 

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Βαγγ. Βενιζέλος, 

διατελέσας υπουργός στις κυβερνήσεις Α. Παπαν-

δρέου, Κ. Σημίτη, Γ. Α. Παπανδρέου, αισιοδοξεί να 

κυβερνήσει και μέσω Αντ. Σαμαρά. 

Το πολιτικό (υπο)σύστημα έχει συμπαρασύρει και 

την κοινωνία, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση από-

γνωσης, αμηχανίας αλλά και παράκρουσης. 

Πολλοί κλέβουν το κράτος... για να μη μας πάρουν τα 

λεφτά οι «τροϊκανοί». 

Πολλοί δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο και... 

διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις προστασίας στα 

μουσεία. 

Οι έχοντες, οι κατέχοντες, οι παρέχοντες και οι απέ-

χοντες έχουν γίνει ένα κουβάρι που (εξακολουθεί να) 

ζει με ιδεολογήματα. 

Μήπως ήρθε η ώρα κάποιος ηγέτης να κόψει αυτόν 

τον σάπιο γόρδιο δεσμό που μας δένει με ένα άρρω-

στο παρελθόν;

11-03-2012

Στα πράσα οι διαρρήκτες

Είχε στήσει υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης

Μείωση 26% στους δρόμους της Πελοποννήσου

Λιγότερα τροχαία τον Απρίλιο

Σύστημα υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης είχε 

οργανώσει ένας 46χρονος επιχειρηματίας στο Ναύ-

πλιο, που συνελήφθη από την αστυνομία.

Στην κατοχή του βρέθηκαν τέσσερα φυτά κάνναβης 

και μία ταμπακιέρα και μία συσκευασία, που περιεί-

χαν κάνναβη, συνολικού  βάρους 100 γραμμαρίων.

Το σύστημα υδροπονικής καλλιέργειας αποτελού-

νταν από δύο ειδικούς λαμπτήρες φθορίου, δύο 

ανεμιστήρες, καθώς και  τέσσερα πάνελ (φελιζόλ), 

επενδυμένα με ειδική μεμβράνη.

Επίσης βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μηχάνημα με 

δύο ειδικούς λαμπτήρες, το οποίο χρησιμοποιείται 

για την ταχεία ανάπτυξη των σπόρων σε φυτά.

Ο 46χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδι-

κών Ναυπλίου.

Ένας 26χρονος αλλοδαπός κα-

τηγορείται για 12 περιπτώσεις 

κλοπών – διαρρήξεων σε σπίτια 

στην Αργολίδα και στην Αρκα-

δία. Η δικογραφία που έχει σχη-

ματιστεί περιλαμβάνει ακόμα 

δύο άτομα.

Οι δράστες είχαν αφαιρέσει χρή-

ματα, ηλεκτρονικές συσκευές 

και κοσμήματα, που η συνολική 

τους αξία ξεπερνά τις -55.000- 

ευρώ.

Ουσιαστικά πρόκειται για οργα-

νωμένη εγκληματική ομάδα που 

δρούσε στην περιοχή τον τελευ-

ταίο καιρό. Ειδικότερα, ο 26χρο-

νος, μαζί με ακόμα δύο άτομα 

κατά το χρονικό διάστημα από 

τον Μάρτιο του 2012 έως και 

τις αρχές του τρέχοντος μηνός, 

εισέρχονταν στα σπίτια κλέβο-

ντας χρήματα, κοσμήματα, κα-

θώς και ηλεκτρονικές συσκευές.
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Υπολείμματα φυτοφαρμάκων βρέθηκαν 

σε λαχανικά μετά από ελέγχους που έκα-

νε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας 

Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου, 

σε περιοχές της Αργολίδας. Πρόκειται 

για περιπτώσεις που αφορούν το 2011 

και ανακοινώθηκαν εν όφη της έναρξης 

νέων ελέγχων.

Μεταξύ άλλων βρέθηκαν με υπολείμμα-

τα 7 δείγματα σπανάκι στη Λαχαναγορά 

Άργους (προέλευση Θήβα), σε Super 

market της Δαλαμανάρας (προέλευση 

Μέγαρα), στη Λαϊκή αγορά της Τρίπο-

λης (προέλευση Μύλοι Αργολίδας), σε 

μανάβικο του Λυγουριού (προέλευση 

Μεσσηνία), σε μανάβικο στο Ναύπλιο 

(προέλευση Άργος), σε Super market 

Ναυπλίου (προέλευση Βοιωτία).

Επίσης βρέθηκε ένα δείγμα μαρουλιού 

σε Super market στο Ναύπλιο (προέλευ-

ση Εύβοια), 1 δείγμα μανταρίνι σε Super 

market του Πειραιά (προέλευση Λευκά-

κια Αργολίδας), 2 δείγματα πορτοκαλιών 

(προέλευσης Λακωνίας, Αργολίδας), και 

1 δείγμα αγγουριού (περιοχή Παναρήτι).

Ήδη επιβλήθηκαν οι Διοικητικές ποινές 

και οι αντίστοιχοι φάκελοι διαβιβάσθη-

καν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ναυ-

πλίου για τις προβλεπόμενες ποινικές 

κυρώσεις.

Όπως επισημαίνεται οι έλεγχοι θα συ-

νεχίσουν να γίνονται και προειδοποιού-

νται οι καλλιεργητές να τηρούν με θρη-

σκευτική ευλάβεια  τα αναγραφόμενα 

στις ετικέτες των χρησιμοποιούμενων 

φυτοφαρμάκων, προκειμένου να παρά-

γουν «καθαρά» προϊόντα αλλά και  να μη 

βρίσκονται σε δυσάρεστες καταστάσεις, 

όπως είναι η επιβολή Διοικητικών ποι-

νών (χρηματικά πρόστιμα) και επιβολή 

Ποινικών ποινών, αφού στη συνέχεια 

ακολουθεί και η δικαστική διαδικασία.

Ακολουθεί η ανακοίνωση, που εκδόθηκε 

από την διεύθυνση Αγροτικής Οικονομί-

ας Αργολίδας: 

Η ανάλυση των δειγμάτων πραγματο-

ποιήθηκε από το Μπενάκειο Φυτοπα-

θολογικό Ινστιτούτο, το Περιφερειακό 

Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού 

Ελέγχου Ναυπλίου, το   Π. Κ. Π. Φ & Π.Ε 

Ιωαννίνων και το  Π.Κ.Π.Φ & Π.Ε  Πειραιά.

Σημειώνουμε ότι, ο έλεγχος δίνει μεγα-

λύτερο βάρος σε προϊόντα της περιο-

χής, ενώ αντίστοιχα οι άλλες  Δ/νσεις 

Αγροτικής Οικονομίας  & Κτηνιατρικής 

της χώρας, δίνουν μεγαλύτερο βάρος σε 

προϊόντα  δικής τους παραγωγής.

Όμως, εφιστούμε την προσοχή στους 

παραγωγούς της περιοχής μας, να μη 

εφησυχάζουν όταν στέλνουν τα προϊ-

όντα τους σε άλλες περιοχές εκτός της 

Αργολίδας, πιστεύοντας ότι δεν γίνονται 

έλεγχοι.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι υπήρ-

ξαν περιπτώσεις όπου προϊόντα της 

Αργολίδας βρέθηκαν με υπολείμματα 

φυτοφαρμάκων σε άλλες περιοχές και 

συγκεκριμένα, σε Super market του Πει-

ραιά (μανταρίνια),  καθώς επίσης και  στη 

Λαϊκή αγορά της Τρίπολης (σπανάκι).

Αναλυτικά τώρα από τα συνολικά 46 

δείγματα που ελέγχθηκαν, βρέθηκαν με 

υπολείμματα  12 δείγματα, όπως φαί-

νεται στον συνημμένο  Πίνακα Ελέγχου 

Υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων για το 

έτος  2011.

Χαρακτηριστικά  βρέθηκαν  με υπολείμ-

ματα  7 δείγματα  σπανάκι και συγκεκρι-

μένα:

1) Ένα (1) δείγμα  στη  Λαχαναγορά Άρ-

γους,  με προέλευση τη  Βοιωτία (Θήβα), 

με

υπολείμματα του μη εγκεκριμένου εντο-

μοκτόνου Cypermethrin.

2) Ένα (1) δείγμα σε Super market Δα-

λαμανάρας,  με προέλευση τα Μέγαρα 

Αττικής,

με υπολείμματα του μη εγκεκριμένου  

εντομοκτόνου Cypermethrin.

3) Ένα  δείγμα (1) στη Λαϊκή αγορά της 

Τρίπολης, με προέλευση την Αργολίδα

(Μύλοι)  με υπολείμματα των μη εγκεκρι-

μένων εντομοκτόνων  Chlorpyrifos και

Cypermethrin. Στον ίδιο αγρό βρέθηκε 

και δεύτερο δείγμα με υπολείμματα

(διαφορετική παρτίδα-σπορά ) σε επα-

νέλεγχο, όπου εντοπίσθηκαν υπολείμ-

ματα

από  το μη εγκεκριμένο εντομοκτόνο  

Chlorpyrifos.

4) Ένα (1) δείγμα σε μανάβικο του Λυ-

γουριού, με προέλευση τη Μεσσηνία, με

υπολείμματα  του μη εγκεκριμένου  

εντομοκτόνου Chlorpyrifos.

5) Ένα (1) δείγμα σε μανάβικο στο Ναύ-

πλιο με προέλευση το Άργος, με υπο-

λείμματα

του μη εγκεκριμένου εντομοκτόνου  

Chlorpyrifos.

6) Ένα (1) δείγμα σε Super market Ναυ-

πλίου με προέλευση τη  Βοιωτία, με

υπολείμματα του μη εγκεκριμένου  

εντομοκτόνου Cypermethrin.

Επίσης, βρέθηκαν σε ένα (1) δείγμα 

μαρουλιού, σε Super market στο Ναύ-

πλιο, υπολείμματα του εντομοκτόνου 

Cypermethrin με  προέλευση την Εύ-

βοια.

Επίσης βρέθηκε 1 δείγμα μανταρινιού 

με υπολείμματα  σε Super market του 

Πειραιά, με  προέλευση την Αργολίδα 

(Λευκάκια), στο οποίο είχε γίνει χρήση 

μετασυλλεκτικά του μυκητοκτόνο  ΤΒΖ,  

το οποίο έχει αποσυρθεί από την αγορά.

Ακόμη, βρέθηκαν με υπολείμματα 2 

δείγματα πορτοκαλιών και συγκεκρι-

μένα 1 δείγμα προέλευσης Λακωνίας,  

όπου ανιχνεύθηκε το εντομοκτόνο 

Chlorpyrifos και 1 δείγμα στη Λαϊκή 

αγορά της  Τρίπολης, προέλευσης Αργο-

λίδας (Σπηλιωτάκι) με υπολείμματα του 

μυκητοκτόνου Dimethomorph.

Ακόμη, βρέθηκε 1 δείγμα μικρόκαρ-

που αγγουριού (περιοχή Παναρήτι) στο 

οποίο ανιχνεύθηκε το εντομοκτόνο 

Oxamyl.

Από αυτές τις περιπτώσεις ήδη σε 2 έχει 

περατωθεί η προβλεπόμενη διαδικα-

σία, επιβλήθηκαν δηλαδή οι Διοικητικές 

ποινές και οι αντίστοιχοι φάκελοι δια-

βιβάσθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδι-

κών Ναυπλίου για τις προβλεπόμενες 

ποινικές κυρώσεις, ενώ οι υπόλοιπες 

περιπτώσεις βρίσκονται στη διαδικασία 

ολοκλήρωσης.

Για μια ακόμη φορά τονίζουμε ότι τα 

προβλήματα εντοπίζονται:

α) Στη χρήση από τους καλλιεργητές μη 

εγκεκριμένων φυτοφαρμάκων για την 

καλλιέργεια που το χρησιμοποιούν,

β) Στην  υπέρβαση των συνιστώμενων 

δόσεων,

γ) Σε επιμολύνσεις από γειτονικές καλλι-

έργειες, ειδικά όταν χρησιμοποιείται ως 

μέσο ψεκασμού η τουρμπίνα,

δ) Στη συγκομιδή των προϊόντων σε 

χρονικό διάστημα μικρότερο από αυτό 

που αναγράφει η ετικέτα του χρησιμο-

ποιούμενου φαρμάκου.

Επίσης,  επισημαίνουμε ότι, οι έλεγχοι θα 

συνεχίσουν να γίνονται τόσο στην Π.Ε 

Αργολίδας όσο και στις άλλες Π.Ε της 

χώρας, αφού τα υπάρχοντα εργαστήρια 

μπορούν πια με επάρκεια να ανταποκρί-

νονται στη διαδικασία αυτή, ελέγχοντας 

την ύπαρξη μέχρι 300 δραστικών ουσι-

ών.

Έτσι,  οι καλλιεργητές θα πρέπει να 

τηρούν με θρησκευτική ευλάβεια  τα 

αναγραφόμενα στις ετικέτες των χρησι-

μοποιούμενων φυτοφαρμάκων, προκει-

μένου να παράγουν «καθαρά» προϊόντα 

αλλά και  να μη βρίσκονται σε δυσάρε-

στες καταστάσεις, όπως είναι η επιβολή 

Διοικητικών ποινών (χρηματικά πρόστι-

μα) και επιβολή Ποινικών ποινών, αφού 

στη συνέχεια ακολουθεί και η δικαστική 

διαδικασία.

Πάντως, σημειώνουμε ότι κατά τη φετι-

νή χρονιά η κατάσταση στις λαϊκές αγο-

ρές της Αργολίδας  βαίνει βελτιούμενη,  

ενώ τα  Super markets πρέπει να κινη-

τοποιήσουν ακόμη περισσότερο τους 

μηχανισμούς ελέγχου υπολειμμάτων 

που διαθέτουν, αφού από τα 12 δείγμα-

τα που βρέθηκαν με υπολείμματα, τα 5 

βρέθηκαν σε  Super markets της  Αργο-

λίδας και προέρχονταν από  άλλες πε-

ριοχές της χώρας  και συγκεκριμένα τη 

Βοιωτία, τη Μεσσηνία, την Αττική (Μέγα-

ρα), τη Λακωνία  και την Εύβοια.

Ακόμη, ενημερώνουμε ότι, αφού τελειώ-

σει για  κάθε περίπτωση η προβλεπόμε-

νη διαδικασία και επιβληθεί η Διοικητική 

κύρωση με το ανάλογο χρηματικό πρό-

στιμο, ο φάκελος διαβιβάζεται στην Ει-

σαγγελία Πρωτοδικών Ναυπλίου για την 

επιβολή και Ποινικής κύρωση, ενώ στη 

συνέχεια από την πλευρά του Υπουργεί-

ου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

γίνεται ανάρτηση στο διαδίκτυο και 

συγκεκριμένα στον ιστότοπό του (site) 

www.minagric.gr.

Έτσι, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί  να 

τον «επισκεφθεί» προκειμένου να ενη-

μερωθεί αναλυτικά για κάθε περίπτωση 

(ποσό ποινής, ουσία που ανιχνεύθηκε, 

ονοματεπώνυμο παραγωγού, περιοχή 

προέλευσης κλπ) ακολουθώντας την 

εξής διαδρομή:

Αρχική σελίδα Υπ.Α.Α.Τ - www.minagric.

gr - κλικ στο εικονίδιο «Διαύγεια» - κλικ 

στο Σύνδεσμο «ανά υπογράφοντα» - 

κλικ στο σύνδεσμο «Γ. Κανελλόπουλος 

Γεν. Γραμματέας» - κλικ στο σύνδεσμο 

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για 

παράνομη χρήση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων».

Τέλος, για μια ακόμη τονίζουμε τη μεγά-

λη σημασία που έχει για την Αργολίδα,  

τα προϊόντα της να φτάνουν καθαρά 

στις διάφορες αγορές της χώρας αλλά 

και στη  μεγάλη αγορά  της Αθήνας, 

αφού η περιοχή μας με τα προϊόντα που 

παράγει, θεωρείται ως ο λαχανόκηπος  

της πρωτεύουσας και όχι μόνο.

13
Οι έλεγχοι έδειξαν υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε γεωργικά  προϊόντα

Φυτοφάρμακα στο πιάτο μας
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Το Παράρτημα 

της Εθνικής Πινα-

κοθήκης και Μου-

σείο Αλεξάνδρου 

Σούτζου στο Ναύ-

πλιο διοργανώνει 

από τις 25 Μαίου 

–15 Οκτωβρίου 

2012 την έκθεση 

«Γενιά του’30» 

στην αναζήτηση 

της ελληνικότη-

τας», με στόχο 

να επισημάνει τις 

διαφοροποιήσεις 

της ελληνικής τέ-

χνης τη δεκαετία 

1930-1940.

Αυτή την περίοδο 

τα προβλήματα 

γίνονται ανθρω-

ποκεντρικά, αλ-

λάζουν μορφή 

και οι καλλιτέ-

χνες αναζητούν 

στην παράδοση, 

αξίες που γίνονται πρότυπα. Ανα-

καλύπτουν το συμβολικό κόσμο 

της βυζαντινής ζωγραφικής και την 

αφαιρετικότητα των εικόνων της, 

τη διακοσμητικότητα της λαϊκής 

τέχνης και τη γεωμετρική υφή των 

μορφών της καθώς και την αρμονία 

και ισορροπία της κλασικής τέχνης. 

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, οι καλλιτέ-

χνες μελετούν το ελληνικό τοπίο, 

ανακαλύπτουν το Αιγαίο και τα ελλη-

νικά νησιά, αναζητούν στη λιτότητα 

το απολλώνιο πνεύμα της αρχαίας 

ελληνικής τέχνης, σπουδάζουν τη 

βυζαντινή τέχνη και προβάλλουν τη 

λαϊκή τέχνη. Σε αυτήν την παράδοση 

ψάχνουν να διατηρήσουν την αυθε-

ντικότητα τους, την «ελληνικότητά 

τους» συμπαρατάσσοντας ή διαχω-

ρίζοντας στοιχεία από την σύγχρονη 

ευρωπαϊκή τέχνη.

Βασικό  γνώρισμα της καλλιτεχνικής 

δημιουργίας αυτής της περιόδου 

αυτής είναι η κυριαρχία της νόησης 

πάνω στην αίσθηση, που εκδηλώ-

νεται με ισχυρές σχηματοποιήσεις 

στη σύνθεση και το σχέδιο, ενώ το 

χρώμα απομακρύνεται από τη φύση 

και γίνεται πιο πνευματικό. Το ώριμο 

έργο του Κων/νου Παρθένη μαρτυ-

ρεί αυτές τις αλλαγές. Στις αλληγο-

ρικές και θρησκευτικές συνθέσεις 

του συγχωνεύονται επιδράσεις από 

την Αρχαιότητα, το Βυζάντιο και τα 

νεότερα ρεύματα. Ο Μικρασιάτης 

Φώτης Κόντογλου αναζητεί πηγές 

έμπνευσης αποκλειστικά στο Βυζά-

ντιο και στην ανατολική παράδοση, 

απορρίπτοντας κάθε επαφή με την 

δυτική τέχνη. Η προσωπικότητα και 

οι ιδέες του θα επηρεάσουν πολλούς 

καλλιτέχνες της Γενιάς του ’30.  Ο 

Γιάννης Τσαρούχης επίσης κατανο-

εί το αδιέξοδο της διδασκαλίας του 

Κόντογλου και ανοίγει έναν γόνι-

μο διάλογο με πολλές παραδόσεις 

(ελληνιστική ζωγραφική, Βυζάντιο, 

Αναγέννηση, λαϊκή τέχνη ), πάντα 

μέσα από τον προβληματισμό της 

σύγχρονης τέχνης, ιδιαίτερα του 

Ανρί Ματίς. Μερικά από τα μεγαλύ-

τερα ονόματα της ελληνικής τέχνης 

του 20ου αιώνα ανήκουν σ’ αυτή την 

ομάδα: Διαμαντής Διαμαντόπουλος, 

Σπύρος Βασιλείου, Νίκος Εγγονό-

πουλος, Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκί-

κας και οι νεότεροι Γιάννης Μόραλης 

και Νίκος Νικολάου.

Για την Γενιά του ’30, παράδοση και 

Μοντερνισμός, λειτούργησαν, σαν 

αμφίδρομοι καταλύτες. Καθένας βο-

ήθησε στη βαθύτερη κατανόηση και 

οικειοποίηση του άλλου.

Η έκθεση αντιπροσωπεύεται από 

πίνακες των:Κων/νου Παρθένη, 

Γ. Γουναρόπουλου, Γ. Μπουζιάνη, 

Θ.Τριανταφυλλίδη, Ν. Νικολάου, Γ. 

Τσαρούχη, Θεόφιλου,

 Σ. Βασιλείου  Ν. Χατηκυριάκου–Γκί-

κα, Α. Αστεριάδη, Γ. Μόραλη, Α. Κο-

ντόπουλου Γ. Στέρη. Ν. Εγγονόπου-

λου και γλυπτά του Μ. Τόμπρου και 

της  Μπ. Ραφτοπούλου.
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Η «Γενιά του’30» στην Πινακοθήκη

Πολιτιστική Αργολική Πρόταση

Την Κυριακή στο χώρο της θεατρι-

κής στέγης του Συλλόγου Πολιτιστι-

κή Αργολική Πρόταση προγραμμα-

τίζονται δύο εκδηλώσεις:

α) Χορωδιακή συνάντηση των χο-

ρωδιών του Δήμου Ικαρίας και της 

Πολιτιστικής Πρότασης στις 7.30, με 

είσοδο ελεύθερη.

β) Θεατρική παράσταση της θεατρι-

κής ομάδας του Συλλόγου, το «Πα-

ραμύθι χωρίς όνομα» του Ιάκωβου 

Καμπανέλλη, στις 9.00, με τιμή εισι-

τηρίου 7 ευρώ.

Ορκίζονται οι Σαμαρείτες
Ορκίζονται το Σάββατο στις 7 το από-

γευμα, στο Τριανόν στο Ναύπλιο, οι Δό-

κιμοι Εθελοντές Σαμαρείτες της Σχολής 

Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και 

Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού.

Η ορκωμοσία είναι η επιβράβευση, αλλά 

και  το αποκορύφωμα  των  πολύωρων 

εκπαιδεύσεων, υγειονομικών υπηρεσι-

ών και  αποστολών διάσωσης που καλεί-

ται να φέρει  εις  πέρας  κάθε εθελοντής 

μέχρι να παραλάβει το πτυχίο του.

Ο  Ελληνικός  Ερυθρός  Σταυρός υποδέχε-

ται με αυτόν τον τρόπο και επίσημα πλέ-

ον   στην Ερυθροσταυρική οικογένεια, 

τους ανθρώπους που θα συνεχίσουν να 

εργάζονται για τη διάδοση των ιδεωδών 

του Ανθρωπισμού.

“Η ιστορία έχει βάσεις 

εδώ στο Δήμο μας”

Καθιερωμένη επίσκεψη στο Δημαρ-

χείο Άργους πραγματοποίησε χτες 

αντιπροσωπεία του Προγράμματος 

Θερινής Πρακτικής Άσκησης του 

Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Eλλά-

δας του Πανεπιστημίου Harvard.

To Πρόγραμμα περιλαμβάνει 18 μα-

θητές και καθηγητές (αρχαιολογίας 

και διαφόρων ειδικοτήτων) που κά-

νουν πρακτική άσκηση στο αντικεί-

μενο σπουδών τους. Οι Αμερικανοί 

συμμετέχοντες φοιτητές παρακο-

λουθούν  εντατικά σεμινάρια νέων 

ελληνικών και οι Έλληνες παρακο-

λουθούν σεμινάρια αμερικανικής 

ιστορίας και λογοτεχνίας του 19ου 

αιώνα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο 

αντιδήμαρχος Παναγιώτης Παπαι-

ωάννου σημείωσε: «Οι ισχυροί δε-

σμοί με το Πανεπιστήμιο Harvard 

και το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών 

συνεχίζονται και ισχυροποιούνται».

O Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών 

Δημήτρης Καμπόσος σημείωσε: «Η 

ιστορία έχει βάσεις εδώ στο Δήμο 

μας. Στις οι Μυκήνες και το Αρχαίο 

Θέατρο έγιναν πολύ σημαντικά 

πράγματα. Εδώ, ξεκίνησε η γλώσσα 

που έχει επιβληθείς στις επιστή-

μες.  Εδώ βρίσκονται και οι βάσεις 

πολλών δομών της φιλοσοφίας και 

θρησκείας. Όλη αυτή η ιστορία εί-

ναι εδώ. Και αισθάνομαι άσχημα 

όταν αυτή τη δύσκολη ώρα, οι υπε-

ρήφανοι Έλληνες πολίτες, και εγώ 

σαν δήμαρχος της αρχαιότερης πό-

λης της Ευρώπης να αναγκάζομαι 

να απολογούμαι για την άσχημη 

οικονομική κατάσταση. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την 

πόλη μας να την επισκέπτονται πο-

λίτες του κόσμου, οι οποίοι κατόπιν 

θα μεταλαμπαδεύσουν την εμπει-

ρία τους παγκόσμια».
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Αποκαλυπτική διάλεξη στο Harvard από τον Άγγελο Χανιώτη

Τι λένε οι επιγραφές του Ασκληπιού

Καλλιτεχνικές δράσεις καθιερώνει το «Νέο Σχολείο»

Στα ιάματα, δηλαδή τα ιατρι-

κά θαύματα πού μαρτυρού-

νται σε επιγραφές οι οποίες 

αναρτήθηκαν στο άδυτο του 

ναού του Ασκληπιού στην 

Επίδαυρο, επικεντρώθηκε 

στην ομιλία του στο Κέντρο 

Ελληνικών Σπουδών Harvard 

στο Ναύπλιο, ο Άγγελος Χα-

νιώτης, Καθηγητής Ιστορί-

ας και Κλασικών ΣΠουδών, 

Σχολή Ιστορικών Σπουδών, 

Ινστιτούτο Προηγμένων 

Σπουδών, Princeton, Ακαδη-

μαϊκός Εταίρος του Κέντρου 

Ελληνικών Σπουδών στην 

Ουασιγκτον.

Οι επιγραφές αυτές περιεί-

χαν αφηγήσεις για τα θαύ-

ματα τα οποία υποτίθεται 

ότι συνέβησαν μετά από την 

«εγκοίμηση» του ασθενούς 

στον ναό.

Τα κείμενα αυτά συχνά τα 

διάβαζαν μεγαλόφωνα οι 

ιερείς και αποσκοπούσαν 

όχι απλώς να ενισχύσουν 

το γόητρο της λατρείας του 

θεού αλλά και να υποβάλουν 

την ατμόσφαιρα ελπίδος και 

προσμονής των προσκηνη-

τών.

Οι παθήσεις οι οποίες θερα-

πεύονταν ήταν σχεδόν όλες 

σωματικές, π.χ., τυφλότητα 

και άλλα προβλήματα ορά-

σεως,  γυναικεία στειρότη-

τα, τραυματισμοί από μάχες, 

ακόμη και φαλάκρα.  Είναι 

προφανές ότι οι ιάσεις οφεί-

λονταν στην αυθυποβολή και 

στην αντίληψη των ιαθέντων 

για την ασθένειά τους. Οι επι-

γραφές αποκαλύπτουν ότι η 

αρχαία θρησκεία ιδίως από 

τα τέλη του 5ου αι. π.Χ. μπο-

ρούσε να τονίζει λιγότερο 

εξωτερικές καταστάσεις και 

περισσότερο πνευματικές 

διεργασίες όπως η μετάνοια, 

η πίστη, η συγγνώμη από τον 

θεό Ασκληπιό, διαδικασίες 

που συνδέουμε με τον Χρι-

στιανισμό. Ο κ. Χανιώτης, με-

ταξύ άλλων, ανέδειξε και την 

πρώτη μαρτυρία εξομολόγη-

σης στην Ευρώπη: πρόκειται 

για την εξομολόγηση πρός 

τον Ασκληπιό ενός ιχθυο-

πώλη ο οποίος παρέλειψε να 

προσφέρει τη «δεκάτη» του, 

τιμωρήθηκε γι’αυτό με ασθέ-

νεια αλλά μετά την εξομολό-

γησή του θεραπεύθηκε από 

τον θεό. 

Την ομιλία της 16ης Μαίου  

παρακολούθησε ένα ακρο-

ατήριο από ειδικούς όπως 

ιατροί και αρχαιολόγοι και 

μη ειδικούς. Στην ομιλία του 

ο Άγγελος Χανιώτης επικε-

ντρώθηκε 

Αλλοδαποί γονείς 

στα θρανία
Μαθήματα ελληνικών διάρκειας 40 

ωρών με αλλοδαπούς και παλιν-

νοστούντες γονείς, που τα παιδιά 

τους φοιτούν στο σχολείο ή και σε 

γειτονικά σχολεία, θα πραγματο-

ποιηθούν στο 3ο Δημοτικό Σχολείο 

Ναυπλίου.

Στόχος είναι να βελτιωθεί η γνώση 

της ελληνικής γλώσσας, ώστε να 

μην αποτελεί η άγνοια της εμπόδιο 

στην πρόσβαση τους στο σχολείο. 

Μ΄ αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί 

η συχνή επικοινωνία με τα μέλη της 

σχολικής κοινότητας και θα ανα-

πτυχθεί έντονο ενδιαφέρον για τη 

φοίτηση και την επίδοση των παι-

διών, που αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη σταδιακή βελ-

τίωση της. 

Θα διδαχθούν η ερμηνεία λημμά-

των που σχετίζονται με τη σχολική 

ζωή στο δημοτικό, η κατανόηση 

αυθεντικών κειμένων σχολικών 

δραστηριοτήτων, το αλφαβητικό 

σύστημα της ελληνικής γλώσσας, 

η δομή του σύγχρονου ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά 

και η ωφελιμότητα υλοποίησης 

μαθημάτων εκμάθησης ελληνικής 

γλώσσας για μετανάστες γονείς.

Οι μετανάστες γονείς θα έχουν την 

ευκαιρία να διδαχτούν στοιχεία της 

ελληνικής γλώσσας και του ελληνι-

κού πολιτισμού που αναμένεται ότι 

θα βελτιώσουν αισθητά την ποι-

ότητα της καθημερινής τους επι-

κοινωνίας με τη σχολική μονάδα 

στην οποία φοιτούν τα παιδιά τους. 

(πληροφορίες: κ. Χρύσα Σαββάκη, 

διευθύντρια 3ου Δημοτικού Σχο-

λείου Ναυπλίου,  Τηλ: 2752028193)

Κοινωνικό Φροντι-

στήριο στο Ναύπλιο
Την λειτουργία Κοινωνικού Φροντι-

στηρίου σχεδιάζουν να λειτουργή-

σουν στο Ναύπλιο νέοι εκπαιδευτι-

κοί..

Οι εκπαιδευτικοί με την βοήθεια 

του Δήμου Ναυπλίου, προχωρούν 

ήδη στις ενέργειες που απαιτού-

νται για την δημιουργία του Κοινω-

νικού Φροντιστηρίου, το οποίο θα  

αποβλέπει στην στήριξη και την εν-

δυνάμωση των οικονομικά αδυνά-

των μαθητών της Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης.

Τις επόμενες ημέρες θα πραγματο-

ποιηθεί συνάντηση με το Διοικητι-

κό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ έτσι ώστε 

όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να 

συνεισφέρουν στην προσπάθεια 

αυτή. 

Την πρωτοβουλία αυτή χειροκρό-

τησε ο δήμαρχος της πόλης Δημή-

τρης Κωστούρος ο οποίος δήλωσε: 

«έχουμε υποχρέωση να υποστηρί-

ξουμε το σύνολο των ευπαθών κοι-

νωνικών ομάδων, και σήμερα κά-

νουμε πράξη την υποχρέωση αυτή. 

Η κουλτούρα της αλληλεγγύης και 

της προσφοράς είναι η καλύτερη 

απάντηση στην κρίση, που τόσο 

ταλαιπώρησαν και ταλαιπωρούν 

την ελληνική κοινωνία.».

25 κιλά πατάτες με 9 ευρώ στο Εργατικό Κέντρο

Κίνημα πατάτας στο Ναύπλιο

25 κιλά φρέσκες πατάτες με 9 ευρώ θα μπορέσουν αν αγορά-

σουν όσοι ενδιαφέρονται στο Ναύπλιο την επόμενη Δευτέρα 

και Τρίτη, στο χώρο του Εργατικού Κέντρου από 8π.μ- 8μμ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από το Εργατικό Κέντρο να 

επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα 2752028141-21269, προ-

κειμένου να γίνουν οι κατάλληλες προεγγραφές για την αγο-

ρά της πατάτας.

Όπως τονίζεται το Εργατικό Κέντρο Ναυπλίου στα πλαίσια 

της κοινωνικής του παρέμβασης ήρθε σε επαφή με τους πα-

ραγωγούς πατάτας της Αχαΐας πτωχαίνοντας τιμές κόστους 

προκειμένου να ενισχύσει τα νοικοκυριά της τοπικής κοινω-

νίας μας από την κρίση.

Με επιτυχία παρουσιάστηκε 

η θεατρική παράσταση «Κα-

τσαρίδα» στο Νέο Σχολείο. 

Και μολονότι το γνωστό έντο-

μο δεν προδιαθέτει θετικά 

και δύσκολα μπορεί να προ-

ξενήσει θετικά συναισθήματα 

, η παράσταση λειτούργησε 

ως πόλος έλξης πολλών 

συμπολιτών μας που απο-

ζημιώθηκαν πλήρως για την 

επιλογή τους.

Έτσι στην αίθουσα εκδη-

λώσεων ΙΑΝΟΣ του Νέου 

Σχολείου , ένα χώρο που 

διαθέτει την υλικοτεχνική 

υποδομή αλλά παράλλη-

λα έχει δυνατότητες να 

φιλοξενήσει μεγάλο αριθμό 

θεατών , συγκεντρώθηκε 

πλήθος κόσμου να μοι-

ραστεί τη δυνατότητα να 

ονειρευόμαστε αλλά και να 

αναγνωρίσει σε κάθε όνειρο 

το δικαίωμα να θέλει να 

γίνει πραγματικότητα.

Η ανταπόκριση του κοινού 

αλλά και η καλλιτεχνική 

επιτυχία τής  πρώτης αυτής 

απόπειρας, μάλλον δημι-

ουργούν ευνοϊκές συνθήκες 

για συνέχεια της προσπά-

θειας,  εγκαινιάζοντας ένα 

χώρο καλλιτεχνικών δράσε-

ων που θα απασχολήσει και 

θα ενώσει τους φιλότεχνους 

της ευρύτερης περιοχής.
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Το ακατόρθωτο πετυχαίνει ο Διομήδης. Μετά 

την κατάκτηση του πρώτου του πρωταθλήμα-

τος Ελλάδας, έβαλε υποθήκη 3 γκολ για την 

κατάκτηση και του πρώτου του ευρωπαϊκού, 

του πρώτου ευρωπαϊκού στο χάντμπολ για 

την χώρα μας. Αντιμετωπίζοντας μια ομάδα, 

την Ελβετική Βάκερ Τουν, προερχόμενη από 

ένα σαφώς ανώτερο πρωτάθλημα απ αυτό 

της χώρας μας ο Διομήδης καλείται αυτή την 

φορά να παλέψει, όχι για το Άργος, όχι για την 

Αργολίδα, όχι για την Πελοπόννησο, αλλά...

για την Ελλάδα ρε γαμώτο, που σε αυτές τις 

δύσκολες στιγμές που περνά η χώρα, ακόμα 

και μια αθλητική αναγνώρισή της δίνει κου-

ράγιο σε όλους. Ευχόμαστε να σηκώσουν την 

“καζάνα”, το ευρωπαϊκό κύπελλο την Δευτέρα 

μέσα στην Ελβετία. Τι κι αν οι Ελβετοί έχουν 

περισσότερες επιλογές παιχτών, ο Διομήδης 

θα καταθέσει την ψυχή του. 

Νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές

Στρωμένη με δάφνες ήταν η προς προς τους 

στρατώνες του Καποδίστρια στο Άργος για 

να υποδεχτούν τον Βασιλιά Διομήδη. Τετάρτη 

βράδυ μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα το 

τρενάκι μετέφερα τους παίχτες και τους πα-

ράγοντες του Διομήδη. Εκεί τους περίμεναν 

φίλαθλοι του Άργους, πολύ περισσότερη απ 

αυτούς που κατακλύζουν το γήπεδο του Χά-

ντμπολ με επικεφαλής τον αντιπεριφερειάρχη 

Πελοποννήσου και παλιό γνωριμο του χά-

ντμπωλ, Τάσο Χειβιδόπουλο και τον δήμαρχο 

Άργους Μυκηνών Δημήτρη Καμπόσο.

Οι παίχτες σαν τσαμπιά από σταφύλια κρεμό-

ντουσαν απ τα βαγονάκια του “τρένου”, ενώ 

κάποιοι πιο τολμηροί δεν δίστασαν να σκαρ-

φαλώσουν στην οροφή του για να σηκώσουν 

όσο πιο ψηλά γινόταν το τρόπαιο του Ελλη-

νικού Πρωταθλήματος. Τα ηχεία άρχιζαν να 

παίζουν το “γούι αρ δε τσάμπιονς” και εκατο-

ντάδες βεγγαλικά να φωτίζουν τον αργείτικο 

ουρανό, στέλνοντας μήνυμα και στους υπό-

λοιπους θεούς της πόλης να ξυπνήσουν και 

να πραγματοποιήσουν άθλους σαν κι αυτόν 

του Διομήδη.

Απ το μικρόφωνο ο Δήμαρχος Άργους το μόνο 

που κατάφερνε να πει ήταν “παιδιά, ελάτε κο-

ντά στον λαό σας που σας περιμένει”, ενώ τα 

δάκρυα χαράς και συγκίνησης κυλούσαν δι-

αρκώς στα μάγουλα του αντιπεριφερειάρχη. 

Όλος ο κόσμος έγινε μια οικογένεια, φωνάζο-

ντας νάτοι νάτοι οι πρωταθλητές”, στέλνοντας 

παράλληλα μήνυμα και για τον ευρωπαϊκό 

τελικό στην Ελβετία: “και στον τελικό, θα γίνει 

της π...”

Λίγο αργότερα, οι σαμπάνιες και τα κρασιά 

άνοιγαν, ενώ τα “εμβατήρια” άφηναν την θέση 

τους στους ήχους του Μπομπ Μάρλεϊ με την 

σημαία της Τζαμάικα να κυματίζει δίπλα απ 

αυτήν του Άργους και της Ελλάδας.

Μια από δόξα “μεθυσμένη πολιτεία”, που γλέ-

ντησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες την κα-

τάκτηση του πρωταθλήματος και την πρόκρι-

ση στον Ευρωπαϊκό Τελικό.

Για το Ευρωπαϊκό

Την συγκλονιστικότερη και πιο ιστορική νίκη 

πέτυχε η ομάδα μας, στον πρώτο τελικό του 

Challenge Cup απέναντι στην Βάκερ Τουν 

με 26-23, στο φλεγόμενο και κατάμεστο 

Κλειστό Γυμναστήριο Λουτρακίου. Μία νίκη 

που, δίνει συγκρατημένη αισιοδοξία για τον 

επαναληπτικό της Ελβετίας, την Δευτέρα 28 

Μαϊου, αλλά δεν καθησυχάζει τον Δημήτρη 

Δημητρούλια και τους παίκτες του, καθώς η 

Ελβετική ομάδα έδειξε στοιχεία πολύ δύσκο-

λου αντιπάλου. Η στραγγαλιστική άμυνα για 

σεμινάριο των «πρασίνων» ήταν το κλειδί της 

χθεσινής νίκης, αλλά ο ουσιαστικότερος πα-

ράγοντας ήταν οι φίλαθλοι και ο κόσμος που 

κατέκλυσε το γήπεδο και αποσυντόνισε τους 

Ελβετούς με την φωνή, το χειροκρότημα και 

το πάθος τους. Όπως χαρακτηριστικά τονίζε-

ται στο σάιτ του συλλόγου “η ιστορία έγραψε 

την μεγάλη νίκη επί της Βάκερ Τουν και η νίκη 

αυτή είναι εξ’ ολοκλήρου αφιερωμένη σε εσάς 

(σ.σ. Στους φιλάθλους): στον 8ο και 9ο και 10ο 

παίκτη μας...”

Στο αγωνιστικό μέρος το πρώτο δεκάλεπτο 

του ματς ήταν αναγνωριστικό και ισορρο-

πημένο. Ο Διομήδης πήρε… κεφάλι στο 

σκορ για πρώτη φορά στο ματς 7-5 στο 19’ 

με γκολ του Τάσκοβιτς. Στην συνέχεια για το 

επόμενο πεντάλεπτο κατόρθωσε να διατη-

ρήσει το προβάδισμα. Το ξέσπασμα ήρθε 

στο 24:58, όταν οι «Λύκοι» εκμεταλλεύτηκαν 

την «καυτή» έδρα, την εξαιρετική τους άμυ-

να και τον Χριστόφορο Νούνγκοβιτς που 

πραγματοποιούσε την μια απόκρουση μετά 

την άλλη. Έτσι το 9-7 έγινε 13-7 μέσα σε 5 λε-

πτά και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 13-8. 

Στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου ωστό-

σο οι Ελβετοί έκαναν την αντεπίθεση τους, 

φτάνοντας στην ισοφάριση στο 37’ (13-13) 

με σερί 6-0. Κάπου εκεί μίλησε ο Γιώργος 

Ζαραβίνας, όπου με δύο προσωπικά τέρ-

ματα έγραψε το 16-13. Η Βάκερ ισοφάρισε 

ξανά 17-17 στο 45’ με τον Ισίλοβιτς, που ήταν 

μόνιμη πηγή κινδύνου, αλλά ο ψυχωμένος 

Διομήδης απάντησε άμεσα με ένα 4-0 σερί 

για να έρθει το 21-17 στο 49’. Οι γηπεδού-

χοι μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο με 

μία καλή διαφορά, η οποία έφτασε και τα 5 

γκολ (25-20) στο 57’ με τέρμα του Ζαραβίνα, 

αλλά μία δίλεπτη αποβολή του Σαμαρά, βο-

ήθησε τους Ελβετούς να μειώσουν σε 26-23. 

 

Διομήδης Άργους- Βάκερ Τουν 26-23 

Τα δεκάλεπτα: 3-3, 6-5, 13-8 

Μέτα το Πρωτάθλημα άνοιξε ο δρόμος για το 1ο ευρωπαϊκό κύπελλο για την Ελλάδα

Για την “καζάνα”
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(ημχ.), 16-13, 21-17, 26-23 

ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ (Δημήτρης Δημη-

τρούλιας): Τσούλος, Ζαραβίνας 3, Μεγα-

λοοικονόμου 2, Κρεμαστιώτης, Πασσιάς, 

Πριόβολος 2, Μάλλιος 6, Νούνγκοβιτς, Μα-

ραγκός 4, Σαμαράς 3, Κοντούλης, Σπέντζος, 

Ελευθερίου, Ουρόσεβιτς 1, Τάσκοβιτς 5. 

ΒΑΚΕΡ ΤΟΥΝ (Μάρτιν Ρούμπιν): Μέρτζ, Λίντερ 

2, Ντάχλερ 1, Ισαίλοβιτς 5, Φράνιτς 5, Μπού-

ρι 2, Κασπάρ 6, Φριέντλι 1, Βον Ντεσβάντεν 

1, Χες, Ράτχεμπ, Σιμάνσκι, Βέμπερ, Στούντερ, 

Γκέτσμαν.

Διαιτητές: Οπάβα- Βάλεκ (Τσεχία), Παρατηρη-

τής: Μάρκο Τρέσπιντι

Δίλεπτα: 5-3, πέναλτι: 2/3-1/1.

 

Οι δηλώσεις των Πρωταγωνιστών

Ρομάν Κασπάρ (παίκτης Βάκερ): «Δεν παί-

ξαμε καλά. Θεωρώ πως στο Τουν αν τελικά 

μπορέσουμε να κερδίσουμε, το σκορ δεν 

είναι απαγορευτικό έτσι ώστε να πάρουμε 

εμείς τον τίτλο. Θα δούμε τις επόμενες ημέ-

ρες τι λάθη έχουμε κάνει και θα πρέπει να 

αλλάξουμε την τεχνική μας έτσι ώστε να αντι-

μετωπίσουμε την άμυνα του Διομήδη στην 

έδρα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο». 

Γιώργος Ζαραβίνας (αρχηγός Διομήδη): 

«Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο 

ομάδες. Ήταν ένα πολύ καλό ματς και πραγ-

ματικά ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις ενός 

τελικού. Ήταν σκληρό παιχνίδι αλλά σε καμία 

περίπτωση αντιαθλητικό. Για εμάς είναι μια 

ξεχωριστή εμπειρία τέτοιοι αγώνες γιατί δεν 

δίνουμε συχνά τόσο δύσκολες αναμετρήσεις 

σε αντίθεση με την Βάκερ που το πρωτάθλη-

μα της Ελβετίας είναι σε υψηλότερο επίπεδο. 

Πριν το ματς, στόχος μας ήταν η νίκη έστω 

και με μισό γκολ. Άρα είμαστε ικανοποιη-

μένοι αν και πιστέψαμε σε κάτι παραπάνω 

κατά την διάρκεια του αγώνα. Ξέρουμε τι μας 

περιμένει στην Ελβετία.Ουσιαστικά τελείω-

σε το πρώτο... ημίχρονο των τελικών και θα 

προσπαθήσουμε να είμαστε το ίδιο ανταγω-

νιστικοί και στο επόμενο ματς. Θέλω να πω 

ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας, ο 

οποίος ήταν για μια ακόμη φορά αυτός που 

μας έσπρωξε προς τη νίκη. Καλή επιτυχία 

στην Βάκερ στον αγώνα του πρωταθλήμα-

τος που θα δώσει μέσα στην εβδομάδα». 

Μάρτιν Ρούμπιν (προπονητής Βάκερ): «Συγ-

χαρητήρια στον Διομήδη. Μας νίκησε δίκαια 

με τρία γκολ διαφορά. Στο πρώτο μέρος είχα-

με σημαντικό πρόβλημα αναφορικά με τον 

κόσμο και την ατμόσφαιρα που δημιούργησε 

σήμερα και στήριξε τον Διομήδη όσο καλύτε-

ρα μπορούσε. Στο δεύτερο μέρος, ανασυντα-

χθήκαμε και φέραμε το ματς εκεί που έφτα-

σε. Η διαφορά των τριών γκολ αφήνει πολλά 

πράγματα ανοιχτά. Εμείς δεν είμαστε συνηθι-

σμένοι σε τέτοια ζεστή ατμόσφαιρα αν και οι 

φίλαθλοι μας γεμίζουν το γήπεδο. Στην Ελβε-

τία παίζουμε πιο γρήγορα και πετυχαίνουμε 

πιο πολλά γκολ. Τα 23 που βάλαμε δεν είναι 

τόσο πολλά αλλά για εμάς είναι σημαντικό να 

νικήσουμε οπωσδήποτε και μάλιστα με δια-

φορά πάνω από τρία γκολ αν θέλουμε να κα-

τακτήσουμε τον τίτλο. Θέλω να ευχαριστήσω 

για την φιλοξενία και ελπίζω να παρέχουμε 

και εμείς την ίδια φιλοξενία και στην Ελβετία». 

Δημήτρης Δημητρούλιας (προπονητής Διο-

μήδη): «Γνώριζα καλά την Βάκερ. Ήξερα πως 

έχει χρόνια τον ίδιο προπονητή πράγμα που 

σημαίνει πως ξέρει να διαχειρίζεται δύσκολες 

καταστάσεις. Προσπαθήσαμε να τους αποσυ-

ντονίσουμε και σε ένα βαθμό το καταφέραμε. 

Νικήσαμε με τρία γκολ διαφορά κι αυτό μας 

δίνει μεγάλη χαρά γιατί νικήσαμε σε έναν τελι-

κό ευρωπαϊκής διοργάνωσης κάτι που έχουμε 

την ευκαιρία να το κάνουμε συνέχεια. Ευχαρι-

στούμε τον κόσμο που μας αγκάλιασε στο τε-

λευταίο εντός έδρας ματς. Σήμερα ο κόσμος 

εξέφρασε το πάθος και την αγάπη του για μία 

ακόμα φορά προς την ομάδα. Η στιγμή στο 

τέλος του αγώνα που χαιρετήσαμε τον κόσμο 

ήταν πολύ συγκινητική. Αγωνιστικά δυσκο-

λέψαμε τον αντίπαλο, κερδίσαμε μπάλε και 

ο κόσμος από την πλευρά του αποσυντόνισε 

την Βάκερ. Ας μην ξεχνάμε πως η Βάκερ εί-

ναι κυπελλούχος Ελβετίας. Τέτοιες νίκες μας 

δίνουν κύρος. Στο δεύτερο ματς πρέπει να 

πάμε διαβασμένοι και θα πρέπει να είμαστε 

συγκεντρωμένοι. Αν δεν βρούμε κάτι εχθρικό 

ως προς την διαιτησία, θα διεκδικήσουμε ό, 

τι μας αντιστοιχεί και στο τέλος θα πάρουμε 

την... καζάνα ή όχι. Τώρα που έχουμε την εικό-

να της αντιπάλου σε σχέση με το πως παίζει 

με εμάς πιστεύω πως θα βρούμε κι άλλα ση-

μεία που δεν εκμεταλλευτήκαμε στο σημερι-

νό ματς και θα το κάνουμε στο Τουν. Έχουμε 

πολλά να αναλύσουμε».
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Την Κυριακή 13 Μαΐου 2012 

διοργανώθηκε με επιτυχία από 

τον Χιονοδρομικό Ορειβατι-

κό Όμιλο Άργους η παρθενική 

διάσχιση του μονοπατιού των 

«Αργείων Ηρώων». Ένα κυκλι-

κό μονοπάτι με αφετηρία και 

τερματισμό το Αρχαίο Θέατρο 

του Άργους που ενώνει μοναδι-

κά μνημεία της πόλης.

Γύρω στις 9π.μ. σαρανταοκτώ 

(48) άτομα , με εύρος ηλικιών 

3½  έως και περίπου 60ετών, 

έδωσαν το παρόν στην πύλη 

του Αρχαίου Θεάτρου του Άρ-

γους (κτίστηκε στο τέλος του 

4ου αιώνα π.Χ., είναι χωρητι-

κότητας 20.000 ατόμων και 

σκαλισμένο σε φυσικό βράχο) 

πανέτοιμα για περπάτημα.

Συγκροτήθηκε η ομάδα και 

ξεκίνησε να ανηφορίζει για να 

συναντήσει τα σκαλάκια του 

Αϊ Γιώργη (εκκλησάκι που είχε 

επισκεφθεί και ο μεγάλος μας 

συγγραφέας Ν. Καζαντζάκης 

κάνοντας μνεία στον ναό της 

Αφροδίτης που υπήρχε εκεί 

στην αρχαιότητα).

 Μετά τα σκαλάκια ακολουθεί η 

δεξαμενή του Άργους απ’ όπου 

ξεκινάει πια το χωμάτινο μονο-

πάτι, περνώντας πάνω από το 

Νυμφαίο Κριτήριο και με μια 

ελαφρά ανοδική κλίση φτάνει 

στο εκκλησάκι του Αϊ Γιωρ-

γάκου. Εκεί έγινε και η πρώτη 

στάση για το απαραίτητο νερά-

κι, μια ανάσα και μια φωτογρα-

φία. Ύστερα, και αφού η κλίση 

είχε μεγαλώσει αρκετά, η ομά-

δα ανηφόρισε δυναμικά και δι-

έσχισε Β.Δ. το δεντροφυτεμένο 

πευκόδασος του λόφου.

Λίγο πιο ψηλά το μονοπάτι δια-

σταυρώνετε με αυτό που ενώ-

νει τον Αϊ Γιώργη με την Αγία 

Μαρίνα, μοναστήρι του 1859, 

στο οποίο υπάρχει απ’ έξω μια 

βρύση για ανεφοδιασμό πριν 

το κάστρο (το Κάστρο Λάρισα 

289μέτρα υψόμετρο, που στα 

πελασγικά σημαίνει «Ακρό-

πολις», έχει οικοδομηθεί κατά 

τους προϊστορικούς χρόνους 

με κυκλώπεια τείχη να ξεχω-

ρίζουν κάτω από αυτά των 

κλασσικών χρόνων, των ρω-

μαϊκών, των ενετικών και των 

φράγκικων). Εκεί η ομάδα θα 

συναντήσει δυτικά του εσωτε-

ρικού τείχους του κάστρου την 

λαξευμένη στήλη όπου ανα-

γράφονται οι Αργείοι  Ήρωες, 

από την οποία πήρε το όνομά 

του το μονοπάτι, και θα κάνει 

στάση για φωτογραφίες στο 

μοναδικό μνημείο.

Η ανηφόρα έχει τελειώσει και 

συνεχίζεται το περπάτημα 

πίσω από τα τείχη, ανάμεσα 

στην ανθισμένη ρίγανη και 

μέσα απ΄ τον ελαιώνα που 

οδηγεί στον κοκκινόβραχο 

(ένα μεγάλο, κάθετο βράχο με 

επιβλητική κόκκινη όψη, από 

την κορυφή του οποίου αυτο-

κτόνησε γύρω στα 1900 ο δά-

σκαλος Δαρωνάς – μια τραγική 

ιστορία που χάνεται στο βάθος 

των χρόνων…).

Ο δυνατός ήλιος έχει πια αντι-

καταστήσει την ευνοϊκή συννε-

φιά, που είχε σύμμαχο η ομάδα 

στην αρχή του μονοπατιού, 

τώρα όμως το περπάτημα γί-

νεται μέσα απ’ το πευκοδάσος 

που οδηγεί στο μοναστήρι της 

Παναγίας της Κατακεκρυμμέ-

νης ή Πορτοκαλούσας (ιστορι-

κό μοναστήρι που ιδρύθηκε το 

1700, ενώ κατά την αρχαιότητα 

υπήρχε εκεί το ιερό της Ακραί-

ας Ήρας, και το 1906 περίπου 

καταστράφηκε ένα μεγάλο μέ-

ρος της μονής από βαρελότα 

το Πάσχα). Φτάνοντας εκεί  χα-

ρακτηριστική και καλοδεχού-

μενη υπήρξε η φιλοξενία των 

καλοσυνάτων μοναχών-που 

πρόσφεραν ένα κουτί λουκού-

μια, ότι έπρεπε για να ανακτη-

θούν οι χαμένες δυνάμεις- ευ-

καιρία για λίγη ξεκούραση και 

δροσερό νερό από την βρύση.

Ύστερα κατεβαίνοντας τα 

σκαλάκια του μοναστηριού η 

ομάδα συναντάει το μονοπά-

τι που οδηγεί στο περίφημο 

σπήλαιο της πόλης (οι αρχαίοι 

Αργείοι πιθανόν διοργάνωναν 

στα βράχια του το αγώνισμα 

της «Ασπίδος» κατά τα Μεγάλα 

Ηραία ενώ η παράδοση θέλει 

το σπήλαιο να επικοινωνεί με 

τις δεξαμενές του κάστρου  

Λάρισα. Επίσης η οροφή στην 

είσοδο του σπηλαίου είναι δια-

κοσμημένη με αγιογραφίες του 

16ου-17ου αιώνα οι οποίες δεν 

έχουν ερευνηθεί και ταυτοποι-

ηθεί). Το μονοπάτι συνεχίζεται 

παράλληλα με τον μεγάλο βρά-

χο, διασχίζει τους τεράστιους 

αθάνατους, περνώντας από το 

εικονοστάσι της Αγίας Μαρίνας 

ξαναμπαίνει στο πευκοδάσος 

όπου συναντά το αρχικό μο-

νοπάτι του Άη Γιωργάκου και 

κατευθύνεται πλέον μέσα από 

σκαλισμένη στον βράχο δια-

δρομή στο Νυμφαίο Κριτήριο 

(από αυτό το σημείο περνού-

σε το Αδριάνειο υδραγωγείο, 

το οποίο έφερνε νερό από την 

περιοχή της Στυμφαλίας). Τα 

κυκλώπεια τείχη, η σκαλισμένη 

στον βράχο ανάγλυφη μορφή 

του «Ιππέα» και το υδραγωγείο 

ολοκληρώνουν με τον καλύτε-

ρο τρόπο την κυκλική πορεία 

του μονοπατιού. Το Αρχαίο 

Θέατρο προσφέρει σιωπηλό 

και μεγαλόπρεπο τα σκαλιά 

του για κατέβει θριαμβευτικά η 

ομάδα έχοντας στα πόδια της 

την πόλη του Άργους και να τε-

λειώσει την πορεία της, πλου-

σιότερη σε εικόνες και γνώση.

Πορεία 3,5 ωρών με υψομε-

τρική διαφορά 250 μέτρα και 

συνολική απόσταση 4,8 χιλιό-

μετρα. 

Ο Χιονοδρομικός Ορειβατι-

κός Όμιλος Άργους ευχαριστεί 

όλους για την συμμετοχή τους 

και ελπίζει την επόμενη φορά 

να έρθουν ακόμα περισσότερα 

άτομα. 
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Του Άγγελου 

Τράκα, 

Λογοθεραπευτής, 

Επιστημονικός 

Συνεργάτης 

Κέντρου Έρευνας 

και Εφαρμογής 

Σύγχρονων 

Προγραμμάτων 

Ειδικών 

Θεραπειών

Πολλοί από εμάς, στο ευρύτερο 

κοινωνικό μας περιβάλλον έχουμε 

συναναστραφεί με παιδιά. Έχουμε 

δει πολλές περιπτώσεις παιδιών 

αναπτυγμένων, άνετων, που έχουν 

πρωτοβουλία για να μιλούν για τις 

προσωπικές τους υποθέσεις, με κάποια 

ωριμότητα, με μια καλή εκτίμηση 

του κοινωνικο-οικογενειακού τους 

πλαισίου. Από την άλλη είτε έχουμε 

έρθει σε επαφή είτε προσέξει κι 

άλλα παιδιά με εντελώς διαφορετική 

πορεία από την προαναφερόμενη. 

Δηλαδή συνεσταλμένα παιδιά 

που δεν παίρνουν πρωτοβουλίες 

για επικοινωνία, φαίνεται να μην 

καταλαβαίνουν τίποτα από την 

κατάσταση, δεν καταλαβαίνουν γιατί 

βρίσκονται εδώ, δυσκολεύονται τόσο 

για να παίξουν όσο και να απαντήσουν 

στις ερωτήσεις μας.

Βλέποντας λοιπόν αυτά τα δεδομένα, 

τα συγκεντρώνουμε και προσπαθούμε 

να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις με 

επίκεντρο τις γλωσσικές συμπεριφορές 

των παιδιών. 

Οι γλωσσικές συμπεριφορές ποικίλουν 

από παιδί σε παιδί και εκτιμώνται κάτω 

από διάφορες προσεγγίσεις όπως : 

Το παιδί μιλάει λίγο ή πολύ. Υπάρχουν 

δύο τύποι παιδιών που μιλάνε πολύ. Τα 

παιδιά που μιλάνε πολύ και παράγουν 

ιδέες και τα παιδιά που μιλάνε πολύ 

και εκπέμπουν λίγες ιδέες. Η ομιλία 

τους είναι λογορροϊκή. Από την άλλη 

μεριά είναι οι «οικονόμοι» που μιλάνε 

λίγο αλλά εκπέμπουν ιδέες και οι 

«οικονόμοι» με σπάνια δηλαδή ομιλία 

με λίγες ιδέες.

Τις στρατηγικές της συνομιλίας: 

ορισμένα παιδιά, που διαθέτουν ένα 

μέτριο λόγο, αποδεικνύονται ανίκανα 

να κρατήσουν τη θέση τους μέσα 

σ’ένα διάλογο. Δεν κατορθώνουν να 

ενσωματώσουν στη συνομιλία τις 

δυσκολίες του διαλόγου και το βλέμμα 

στρέφεται αλλού. 

Την μεταγλωσσολογική ικανότητα: 

από τα τρία τους χρόνια περίπου, 

τα περισσότερα παιδιά αισθάνονται 

ευχαρίστηση να θέτουν ερωτήσεις 

σχετικά με τη γλώσσα. Μερικές φορές 

η επιμονή τους αποθαρρύνει τον 

ενήλικα που αρνείται να απαντήσει 

στις ερωτήσεις τους : «πως το λένε 

αυτό;», «πως το λες;», «το δέντρο που 

κάνει ροδάκινα λέγεται ροδακινά 

ή ροδακινιά;». Παίζουν πως τάχα 

ξεγελιούνται λέγοντας μια λέξη αντί 

μιας άλλης που γνωρίζουν πολύ 

καλά, αισθάνονται ευχαρίστηση να 

διορθώνονται τα ίδια ή διασκεδάζουν 

περιμένοντας την παρέμβαση του 

ενήλικα.

Αυτές  λοιπόν τις παραπάνω γλωσσικές 

συμπεριφορές τις συναντάμε σε όλα τα 

παιδιά ανάλογα με το ρυθμό ανάπτυξης 

της γλωσσικής τους ικανότητας και 

αποτελούν μέτρο σύγκρισης ώστε 

να μπορέσουμε να δούμε τις τυχόν 

αποκλίσεις που υπάρχουν στο λόγο 

τους σε σχέση με την αντίστοιχη ηλικία 

του κάθε παιδιού.

Της Δήμητρας 

Τούντα, 

Διαιτολόγος, 

Διατροφολόγος, 

www.tountadiet.

gr

Σας φαίνεται 

αδύνατο; Δεν έχετε 

καταφέρει ποτέ 

να χάσετε βάρος 

μόνοι σας χωρίς να στερηθείτε τις 

αγαπημένες σας τροφές; Το μυστικό 

της καλής ζωής, της καλής υγείας και 

του αδυνατίσματος είναι η ηρεμία και 

η απόλαυση του φαγητού. 

 

Κάνοντας δίαιτα μόνοι σας, δεν 

μπορείτε να ελέγξετε απόλυτα 

τις ενεργειακές ανάγκες του 

οργανισμού. Το μόνιμο άγχος σας 

είναι να καταναλώνετε υγιεινές τροφές 

(λαχανικά, φρούτα, ψάρι, άπαχο κρέας, 

γαλακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά...) και 

να αποφεύγετε τις ανθυγιεινές (ζάχαρη, 

βούτυρο, αλλαντικά, τυριά...). Με λίγα 

λόγια, πρόκειται για το φαινόμενο 

του γνωστικού περιορισμού, που 

μελετήθηκε για πρώτη φορά από 

Καναδούς ψυχολόγους, στη δεκαετία 

του ‘70. Πρόκειται για μία διανοητική 

κατάσταση την οποία υιοθετείτε στην 

προσπάθειά σας να μειώσετε την 

πρόσληψη θερμίδων.

 

Στην πορεία, ο γνωστικός περιορισμός 

γίνεται ο διατροφικός κανόνας που 

ακολουθείτε, προκειμένου να χάσετε 

κιλά. Τι ακριβώς συμβαίνει; Χάνετε 

τα κιλά που θέλετε και έχετε την 

ψευδαίσθηση ότι ελέγχοντας το βάρος 

σας, ελέγχετε και τη ζωή σας. Αργότερα, 

κουράζεστε από τις στερήσεις που 

επιβάλλετε στον εαυτό σας και αρχίζετε 

να καταναλώνετε «απαγορευμένες» 

τροφές. Αποτέλεσμα, οι μακροχρόνιες 

στερήσεις να προκαλούν το αντίθετο 

από το επιθυμητό αποτέλεσμα και 

να καταλήγετε στο φαινόμενο «γιο-

γιο». Εκείνο που φαίνεται να αγνοείτε 

είναι ότι κάθε άτομο είναι γενετικά 

προγραμματισμένο να φθάσει στο 

προσωπικό του ιδανικό βάρος και 

όσο και αν προσπαθήσει να στερηθεί 

κάποιες τροφές δεν πρόκειται να 

αλλάξει τη προδιάθεσή του για το 

συγκεκριμένο βάρος, ενώ το μόνο που 

καταφέρνει είναι να γίνεται ευάλωτο 

στις συγκεκριμένες τροφές.

 

Το μυστικό είναι να τρέφεστε 

τακτικά και φυσιολογικά, να τρώτε 

όταν πεινάτε και ό,τι θέλετε και να 

σταματάτε όταν έχετε χορτάσει. 

Νομίζετε ότι είναι εύκολο; Κάνετε 

λάθος! Αυτό που πρέπει να κάνετε 

είναι να κατανοήσετε πραγματικά τις 

ανάγκες του οργανισμού σας και να 

συμφιλιωθείτε με τη διατροφή και το 

σώμα σας.

 

Πώς θα επιτύχετε το στόχο σας; 

Ξεκινήστε σημειώνοντας σε 

ένα τετράδιο κάθε τροφή που 

καταναλώνετε και πως νιώθετε την 

ώρα του φαγητού (πεινούσατε; μετά 

το φαγητό νιώθατε φουσκωμένοι;). 

Επίσης, σημειώνετε ποια είναι τα 

συναισθήματά σας, όταν ενδίδετε σε 

μία «απαγορευμένη» τροφή. Με τον 

τρόπο αυτό θα καταλήξετε σε κάποια 

συμπεράσματα για τις διατροφικές σας 

συνήθειες και θα ανακαλύψετε τους 

ψυχολογικούς και άλλους λόγους που 

σας ωθούν σε εκείνες. Στη συνέχεια, 

θα πρέπει να μάθετε να δουλεύετε 

πάνω στις τροφές που επιτρέπονται 

και σε εκείνες που απαγορεύονται με 

ασκήσεις αντικατάστασης. Σκοπός 

των ασκήσεων η επανένταξη των 

«απαγορευμένων» τροφών στο 

διαιτολόγιό σας και η εσωτερική 

ισορροπία με βάση τις ανάγκες σας. 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, που 

στηρίζεται στην ψυχολογική διεργασία, 

η απώλεια βάρους είναι σίγουρη και η 

διάθεσή σας καλύτερη! 

Αδυνάτισμα χωρίς δίαιτα Προσέγγιση γλωσσικών ικανοτήτων
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Πραγματικά ένα παζάρι ζωής 

στήθηκε δύο συνεχόμενα Σάββα-

τα από τις εθελόντριες του κοινω-

νικού παντοπωλείου πολιτών Άρ-

γους, μιας ακομμάτιστης κίνησης 

που παράλληλα με την Εκκλησία 

και το Παντοπωλείο του Δήμου 

Άργους-Μυκηνών, δίνει τον δικό 

της αγώνα να στηρίξει τους δο-

κιμαζόμενους από την κρίση συ-

μπολίτες μας. 

Όσο όμως μακραίνει η κρίση, 

τόσο βαθαίνουν και τα οικονομι-

κά προβλήματα που αντιμετωπί-

ζουν οι οικογένειες.

Σμιλεύοντας το μάρμαρο και το 

γυαλί, παρεμβαίνοντας εικαστι-

κά στις χαντρίτσες και στο δέρ-

μα, μετατρέποντας τα “άχρηστα” 

κονσερβοκούτια σε πανέμορφα 

γλαστράκια, οι εθελόντριες του 

παντοπωλείου πολιτών Άργους, 

κατασκεύασαν πραγματικά έργα 

τέχνης τα οποία διέθεσαν για την 

αγορά τροφίμων για τους σκο-

πούς του παντοπωλείου τους. 

Βλέπετε τα σούπερ μάρκετ της 

περιοχής δεν δέχτηκαν και την 

τοποθέτηση κουτιών για προ-

σφορές των πελατών προς το 

Κοινωνικό παντοπωλείο των πο-

λιτών, παρά μόνο του δήμου Άρ-

γους! Έτσι το κοινωνικό παντοπω-

λείο πολιτών περιορίστηκε μόνο 

στις προσφορές τροφίμων κυρί-

ως από πολίτες καθώς και από τα 

ίδια τα μέλη του. Πόσο όμως μπο-

ρούν τα μέλη του να σηκώσουν 

το βάρος διατροφής 25 απόρων 

οικογενειών; Μια προσωρινή 

λύση δόθηκε με την λειτουργία 

Μπαζάρ.

Το δεύτερο Σάββατο της λειτουρ-

γίας του συμβολικά, ο Δήμαρχος 

Άργους-Μυκηνών  Δημήτρης Κα-

μπόσος επισκέφτηκε το Μπαζάρ 

προς ενίσχυση του Παντοπωλεί-

ου πολιτών Άργους και ψώνισε 

ένα δωράκι για την κορούλα του 

δείχνοντας πως ο αγώνας κατά 

της εξαθλίωσης είναι κοινός όλων.

Ανάλογες κινήσεις αναμένονται 

στο επόμενο Μπαζάρ, τον Ιού-

νιο, και από άλλους ενασχολού-

μενους με τον Δήμο, δείχνοντας 

έμπρακτα πως στηρίζουν κάθε 

αλτρουιστική προσπάθεια και όχι 

μόνο στα λόγια.

20
Χειροποίητα κοσμήματα και ρούχα για την αγορά τροφίμων
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ΑΔΑ: Β49ΑΩΚΦ-ΧΘΤ

Αναρτητέα στο «Διαύγεια»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΝΑΥ-

ΑΡΧΩΝ - 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ

ΠΛΗΡ.: ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 

ΒΑΣ.

ΤΗΛ.: 2752027869 ΦΑΞ: 

2752096379

E-MAIL: nafpldim@otenet.gr

Ναύπλιο, 22-05-2012

Αρ. Πρωτ.: 12298

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής πρόχειρου δια-

γωνισμού για την «Προμήθεια 

γάλακτος για τις ανάγκες του 

προσωπικού του Δήμου Ναυ-

πλιέων, οικονομικό έτος 2012».

Ο Δήμαρχος Ναυπλίου δια-

κηρύσσει ότι την  29η  Μαΐου  

2012 ημέρα Τρίτη και  ώρα 

12:00  θα διεξαχθεί πρόχειρος 

διαγωνισμός με κριτήριο κα-

τακύρωσης τη χαμηλότερη 

τιμή για την :   «Προμήθεια 

γάλακτος για τις ανάγκες του 

προσωπικού του Δήμου Ναυ-

πλιέων, οικονομικό έτος 2012», 

συνολικής προϋπολογιζόμε-

νης δαπάνης 24.498,99€ με 

Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 

στα γραφεία του Δήμου, Βα-

σιλέως Κωνσταντίνου 34 την 

παραπάνω ημέρα και ώρα 

ενώπιον της επιτροπής διαγω-

νισμού.

Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να καταθέσουν γραπτή προ-

σφορά στο αρμόδιο γραφείο 

του Δήμου μέχρι και την: 

29/05/2012 μέχρι τις 12:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στο 

διαγωνισμό έχουν όλα τα φυ-

σικά ή νομικά πρόσωπα που 

ασκούν δραστηριότητα σχετι-

κή με το αντικείμενο του πρό-

χειρου διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορί-

ες σχετικά με τους όρους και 

τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

στο διαγωνισμό καθώς και την 

παραλαβή της διακήρυξης οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στο δήμο κα-

θημερινά κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες (αρμόδιος : κ. 

Β. Πανταζόπουλος τηλ. 27520-

27869).

Η παρούσα να αναρτηθεί στον 

Πίνακα ανακοινώσεων του Δή-

μου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

Έγκριση τροποποίησης κα-

ταστατικού σωματείου

Δυνάμει της υπ’ αριθ-

μόν  327/2012 αποφάσεως του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ναυπλίου εγκρίθηκε η τροπο-

ποίηση  του καταστατικού του 

σωματείου  με την επωνυμία 

«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ»  με 

έδρα το Άργος  Αργολίδας 

και σκοπό αυτόν που αναγρά-

φεται στο καταστατικό του.

ΝΑΥΠΛΙΟ, 18-5-2012

Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟ-

ΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡ.ΑΥΓΟΥΣΤΟ-

ΠΟΥΛΟΥ

ΦΛΕΣΣΑ 5 – ΝΑΥΠΛΙΟ

Ενημέρωση στους εθελοντές δότες 

Μυελού των Οστών
Ενημέρωση στους εθελοντές αιμοδότες του Ναυπλίου και του Άργους 

έκαναν οι υπεύθυνοι του Κέντρο Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθε-

λοντών Δοτών Μυελού των Οστών (ΚΕΔΜΟΠ).

Η ενημέρωση έγινε ταθτόχρονα με την εθελοντική αιμοδοσία που ορ-

γάνωσαν στις δύο πόλεις οι «Δεσμοί Αίματος».

Το Κέντρο Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού 

των Οστών λειτουργεί στην Πάτρα, με σκοπό να ευαισθητοποιεί  τους 

πολίτες για την σημασία της ύπαρξης εθελοντών δοτών, να ενημερώ-

νει  σοβαρά, έγκυρα και με συνέχεια το ευρύ κοινό  για  θέματα δωρε-

άς μυελού των οστών και μεταμόσχευσης προγονικών αιμοποιητικών 

κυττάρων και να εγγράφει εθελοντές δότες στον ΕΟΜ Ελλάδας και 

ακολούθως στην  Παγκόσμια Δεξαμενή Εθελοντών Δοτών Μυελού 

των Οστών (BMDW).

H λήψη μυελού γίνεται με τη λήψη προγονικών αιμοποιητικών κυττά-

ρων από το αίμα του δότη. Η διαδικασία έχει πλέον απλοποιηθεί. Όχι 

όπως παλιά με παρακέντηση των οστών της λεκάνης.

Κάθε ένας επιπλέον εθελοντής μεγαλώνει τη δεξαμενή των πιθανών 

δοτών, έτσι αυξάνουν  οι  πιθανότητες  να σώσουμε μια ζωή. 

Μια απλή ενέργεια στην Ελλάδα μπορεί να χαρίσει τη ζωή σε οποιοδή-

ποτε γωνιά του πλανήτη .

Το ΚΕΔΜΟΠ στηρίζεται από άτομα και φορείς που έχουν ανθρωποκε-

ντρική φιλοσοφία και θέλουν να την εκδηλώσουν με τον πλέον αποτε-

λεσματικό τρόπο.

Σεμινάριο - Διάλεξη σκηνοθεσίας και υποκριτικής
Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών 

της Σχολής Καλών Τεχνών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

διοργανώνει εκδήλωση με τον 

καθηγητή σκηνοθεσίας και 

υποκριτικής Ανδρέα Μανωλι-

κάκη, σε μια διπλή εκδήλωση, 

μία για τους ειδικούς του θεά-

τρου και μία ανοιχτή στο ευρύ 

κοινό, που θα λάβει χώρα στο 

Ναύπλιο την επόμενη Τρίτη. 

Ο Ανδρέας Μανωλικάκης στη 

συγκεκριμένη εκδήλωση θα 

συζητήσει με τους νέους επαγ-

γελματίες και ερευνητές του 

θεάτρου και με όλους τους 

ενδιαφερόμενους για την τρι-

αντάχρονη εμπειρία του ως 

καθηγητή, διά βίου μέλους 

και συνοδοιπόρου σπουδαίων 

δασκάλων, ηθοποιών και σκη-

νοθετών στο περίφημο Actors 

Studio.

 Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει: 

α) Σεμινάριο-Διάλεξη για φοι-

τητές, καθηγητές, ερευνητές 

και επαγγελματίες του θεάτρου 

και των παραστατικών τεχνών 

με τίτλο Ρίζες και εξέλιξη του 

Συστήματος Στανισλάβσκι. (Αί-

θουσα Λ.Τασοπούλου, Πανεπι-

στήμιο Πελοποννήσου, 12.00-

16.30. 

Στο σεμινάριο θα γίνει μια δι-

αχρονική εξέταση της υποκρι-

τικής παράδοσης του Συστή-

ματος Στανισλάβσκι και της 

Μεθόδου του Actors Studio, με 

πολυποίκιλες πολιτισμικές ανα-

φορές, όπου θα αναδειχτούν 

διάφορα ζητήματα σχετικά με 

την εκπαίδευση ηθοποιών και 

σκηνοθετών, τη σκηνοθεσία, 

την υποκριτική, τη θεατρική 

μετάφραση, καθώς και ζητή-

ματα ανάλυσης κειμένου με 

παραδείγματα από την Ηλέ-

κτρα του Σοφοκλή.  

  β) Διάλεξη για το ευρύ κοι-

νό με τίτλο Το Actors Studio, 

η ιστορία του και η σημασία 

του σήμερα. Το Actors Studio 

Drama School (MFA). Το επάγ-

γελμα του ηθοποιού στην Ελ-

λάδα και στις ΗΠΑ   (Βουλευ-

τικό, 19.00-21.00). Τη διάλεξη 

θα χαιρετήσει ο Πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Πελοποννή-

σου, καθηγητής κος Θεόδωρος 

Παπαθεοδώρου,   θα προλογί-

σει η Πρόεδρος του Τμήματος 

Θεατρικών Σπουδών, αν. καθη-

γήτρια κα Βάσω Μπαρμπούση 

και θα συντονίζει η διδάσκου-

σα (μέλος ΕΕΔΙΠ) κα Χριστίνα 

Ζώνιου. Η συμμετοχή στην εκ-

δήλωση είναι ελεύθερη. 
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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 κτήμα 5,5 στρεμμάτων 

πορτοκαλιές με δικό του νερό στο 

δρόμο Ηραίου – Πουλακίδας. Τηλ. 

6983275123

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




