
Τραγική η κατάσταση 
της υγείας στην Αργολίδα 

Τραγική είναι η κα-

τάσταση στα νοσο-

κομεία της Αργο-

λίδας, επισημαίνει 

ο Συντονιστής Δι-

ευθυντής της Χει-

ρουργικής Κλινικής 

Ναυπλίου Παναγιώ-

της Γκανάς, σε επι-

στολή του προς τον 

«Αναγνώστη», με αφορμή το άρθρο του Άκη Γκάτζιου, με 

τίτλο «Ο κίνδυνος να κλείσουν νοσοκομεία και οι στρου-

θοκάμηλοι».

Σελ. 8
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Προθεσμία στον 

εαυτό του έδωσε 

ο Κωστούρος για 

την Καραθώνα
Σελ. 4

Ο Κουβέλης στο Ναύπλιο

«Οι καιροί επιβάλλουν σε όλους σοβαρότητα και υπευ-

θυνότητα. Σε ό,τι μάς αφορά θα κάνουμε το παν για τη 

συγκρότηση προοδευτικής κυβέρνησης. Η Ελλάδα δε θα 

μείνει ακυβέρνητη».

Τα παραπάνω δήλωσε από το Ναύπλιο ο πρόεδρος της 

Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης.

Σελ. 11

Τον Αγ Πέτρο Άργους παρακάλεσε ο Δήμαρχος Άρ-

γους- Μυκηνών Δ. Καμπόσος να συμβάλει και αυτός 

στην επικράτηση του Διομήδη επί της Τουν, και φαίνε-

ται πως ο άγιος του έκανε το χατήρι. Ο Διομήδης Άρ-

γους ως πρώτη Ελληνική ομάδα στέφτηκε Κυπελλού-

χος Ευρώπης. Πρωτάθλημα Ελλάδος και ευρωπαϊκό 

κύπελλο μέσα σε λίγες ημέρες! Δίκαια λοιπόν χιλιάδες 

Αργολιδείς πανηγύρισαν την επιτυχία του Αργειακού 

συλλόγου.

Σελ. 3

Με την “ευλογία του Αγ. Πέτρου” Κυπελλούχος Ευρώπης ο Διομήδης

Έπεσαν τα τείχη

Ν
έα στοιχεία για το πως μεθοδεύτηκε το γκρέ-

μισμα του αρχοντικού του του Γεωργίου Τσώ-

κρη στο Άργος, φέρνει ο Βασίλης Δωροβίνης, 

από την πορισματική έρευνα που δεν είχε δει ποτέ το 

φως της επικαιρότητας.

Σελ. 16
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Μέχρι τις 8 το πρωί οι τεράστιοι προβολείς καλούν τα ufo να προσγειωθούν 

αγνοώντας επιδεικτικά πως ο Ήλιος λάμπει καταμεσής πλέον.
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Η μεγαλύτερη επιτυχία του ελ-

ληνικού χάντμπολ γράφτηκε 

στο Τουν. Στους πρόποδες των 

Ελβετικών Άλπεων ο Διομή-

δης Άργους στέφθηκε Κυπελ-

λούχος Ευρώπης, γνωρίζοντας 

την πιο γλυκιά ήττα της ιστο-

ρίας του από την Βάκερ Τουν 

με 22-20. Η ελληνική ομάδα 

χάρισε το πρώτο ευρωπαϊκό 

τρόπαιο στην 35χρονη ιστορία 

του αθλήματος στη χώρα μας. 

Η επιστροφή υπήρξε πανηγυ-

ρική αφού χιλιάδες Αργολιδείς 

έτρεξαν στην πλατεία του Αγ. 

Πέτρου την Τρίτη το απόγευμα 

να αποθεώσουν τους Κυπελού-

χους Ευρώπης. Με πολύ κόπο οι 

θριαμβευτές του Τουν, έφτασαν 

μπροστά στο Δημαρχείο της πό-

λης αφού όλοι όσοι βρίσκονταν 

στην πλατεία ήθελαν να τους 

αγγίξουν να μοιραστούν μέρος 

της δόξας τους. Κροτίδες και 

βεγγαλικά δονούσαν την ατμό-

σφαιρα κάθε φορά που εκφωνή-

το το όνομα του κάθε ενός των 

πρωταγωνιστών. Στην αίθουσα 

του Δημαρχείου, ο Δήμαρχος 

Άργους Μυκηνών Δ. Καμπό-

σος αναφερόμενος στον αγώνα 

στην Ελβετία, δεν έκρυψα πως 

ζήτησε την βοήθεια του Αγ. Πέ-

τρου Άργους, ώστε η ομάδα να 

φύγει κυπελλούχος απ την Ελ-

βετία, ενώ παράλληλα ανήγγει-

λε για μια ακόμα φορά πως θα 

προχωρήσει στην κατασκευή 

νέου κλειστού Γυμναστηρίου 

3.000 θέσεων περίπου το οποίο 

θα ονομαστεί Διομήδης Αρένα 

και στο φουαγιέ θα θα βρίσκο-

νται αναρτημένες οι φωτογρα-

φίες των ηρώων της Ελβετίας.  

Ο Δήμαρχος Άργους Δημήτρης 

Καμπόσος τόνισε ακόμα ότι: 

«Μίλησε η ελληνική ψυχή. Τα 

παιδιά από το Άργος σήκωσαν 

την Ελλάδα στην πλάτη τους, 

έκαναν τους Έλληνες περήφα-

νους, έδιωξαν την θλίψη και μοί-

ρασαν χαμόγελα. Ως Δήμαρχος 

ευχαριστώ μέσα από την καρδιά 

μου αυτούς τους ήρωες, που σή-

μερα ανέβηκαν στον Όλυμπο. 

Το Άργος θα τους τιμήσει όπως 

αξίζει σε ήρωες».

Το ίδιο ενθουσιώδης υπήρξε και 

ο αντινομάρχης στην τοποθέτη-

σή του ο οποίος εξήρε την οικο-

νομική και ηθική ενίσχυση που 

παρήχε ο δήμος στον Διομήδη.

Ο τεχνικός του Διομήδη Άργους 

Δημήτρης Δημητρούλιας σχο-

λίασε: «Είμαι πολύ υπερήφανος 

για αυτούς τους παίκτες, που 

συνεργάστηκα. Κατέθεσαν μυα-

λό, σώμα και πρώτιστα ψυχή 

για να καταφέρουμε το ακατόρ-

θωτο. Το άθλημα μας μετά από 

35 χρόνια ευτύχησε να πανηγυ-

ρίσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο 

από μία παρέα, που σε μία τόσο 

μεγάλη σεζόν άντεξε στην πίεση 

των αγώνων, αλλά της υψηλής 

έντασης προπονήσεων».

Ο αρχηγός του Διομήδη Άργους 

Γιώργος Ζαραβίνας είπε: «Το ότι 

μετά από 35 χρόνια η Ελλάδα 

πανηγυρίζει Ευρωπαϊκό τρό-

παιο αυτό τα λέει όλα. Ήταν μία 

μεγάλη στιγμή».

Πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σα-

μαράς

«Εκφράζω τα πιο ειλικρινή και 

θερμά συγχαρητήριά μου στο 

“Διομήδη Άργους”, την ομάδα 

χειροσφαίρισης (handball), που 

επάξια κατέκτησε το Ευρωπαϊκό 

Κύπελλο Challenge Cup. Ευχαρι-

στούμε τα παιδιά του Διομήδη, 

τους προπονητές τους, τους επι-

κεφαλής του Σωματείου, όλους 

εκείνους που στήριξαν την προ-

σπάθειά τους. Σήκωσαν ψηλά 

την ελληνική σημαία και μας 

έκαναν όλους περήφανους.

Για πρώτη φορά, στα 35 χρόνια 

ιστορίας της χειροσφαίρισης 

(handball), μια ελληνική ομάδα 

κατακτά την κορφή. Μια ομάδα 

από την Ελληνική Περιφέρεια, 

χωρίς μέσα και εφόδια, αλλά 

με πίστη στο σκοπό, με πνεύμα 

ομαδικό και συστηματική προ-

ετοιμασία, κατάφερε να ανέβει 

στο πιο ψηλό ευρωπαϊκό σκαλο-

πάτι. Το παράδειγμά τους εμπνέ-

ει και διδάσκει όλους τους Έλλη-

νες. Θερμά συγχαρητήρια!».

Ανδριανός:

“Έδωσε σε όλους μας, στο Άρ-

γος, την Αργολίδα, σε ολόκληρη 

την Ελλάδα μια πολύτιμη χειρο-

πιαστή απόδειξη των τεράστιων 

δυνατοτήτων των Ελλήνων του 

σήμερα, όταν αποφασίζουμε να 

διεκδικήσουμε υψηλούς στό-

χους με φρόνημα, αποφασιστι-

κότητα και προσήλωση.

Για τη χαρά και την υπερηφάνεια 

που μας χάρισαν οι πρωταθλη-

τές μας, οι προπονητές και η δι-

οίκηση, τους αξίζουν θερμότατα 

συγχαρητήρια και κάθε δυνατή 

στήριξη”.

Μανιάτης:

«Μπράβο στον Διομήδη, παί-

χτες, προπονητές και διοίκηση. 

Είναι το Άργος της περηφάνιας, 

της σοβαρότητας και της μα-

χητικότητας. Από την κορυφή 

της Ευρώπης, η αρχαιότερη 

πόλη της Ευρώπης και τα παι-

διά της δίνουν το παράδειγμα 

της άλλης Ελλάδας, της Ελλά-

δας της προσπάθειας, της δη-

μιουργικότητας και του ήθους». 

3

Ο βασιλιάς Διομήδης επέστρεψε στο Θρόνο του με άρμα που το έσερναν οι Λύκοι

Αποθέωση των κυπελούχων
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Προθεσμία στον εαυτό του για 

να κλείσει την χωματερή της Κα-

ραθώνας, έδωσε με δημόσια δή-

λωσή του ο δήμαρχος Ναυπλίου 

Δημήτρης Κωστούρος.

Όπως δήλωσε το θέμα της Καρα-

θώνας «με βρίσκεται ιδιαίτερα 

ευαισθητοποιημένο», προσθέ-

τοντας ότι: «αν σε 45 ημέρες δεν 

έχει δοθεί λύση από την Περιφέ-

ρεια, εμείς θα προχωρήσουμε 

στην μεταφορά της χωματερής 

σε άλλο σημείο με οποιοδήποτε 

κόστος».

Ο δήμαρχος επεσήμανε ακόμα 

αναφερόμενος στα απορρίμμα-

τα: «Το θέμα των απορριμμά-

των, σχεδόν χρόνια, βασανίζει 

τους πολίτες όλου του Δήμου. 

Πολλές συζητήσεις, σχόλια και 

δυστυχώς παραφιλολογία υπάρ-

χουν γύρω από αυτά. Θέλω, για 

να σας ενημερώσω με πλήρη 

ειλικρίνεια, να πω ότι αυτό που 

γνωρίζουμε είναι ότι το θέμα 

της λύσης των παράνομων χω-

ματερών και η διαχείριση των 

απορριμμάτων θα περάσει μέσα 

από την περιφέρεια. Η Δημοτι-

κή Αρχή και προσωπικά εγώ ως 

Δήμαρχος έχοντας γνώση του 

θέματος αυτού δεσμεύομαι και 

υπόσχομαι πως θα πιέσουμε 

όσο μπορούμε για να δοθεί άμε-

σα λύση».

Παράλληλα χαρακτήρισε ανα-

γκαίο τον διαγωνισμό «Χω-

ματουργικές εργασίες στον 

Χ.Α.Δ.Α. Ναυπλίου» προϋπολογι-

σμού 73.800 Ευρώ, δηλώνοντας 

ότι «Μέχρι να βρεθούν οι κατάλ-

ληλες και οριστικές λύσεις για 

το θέμα των σκουπιδιών πρέπει 

να γίνουν κάποια έργα όπως 

αυτά που αφορούν στη συγκε-

κριμένη μελέτη. Σύμφωνα με 

την τεχνική έκθεση, οι εργασίες 

κρίνονται απαραίτητες προκει-

μένου να αντιμετωπισθούν άμε-

σες ανάγκες που αφορούν στην  

διαμόρφωση του χώρου και την 

πυροπροστασία του».

Και εθελοντές

Παράλληλα, ο κος Κωστούρος 

προχώρησε στην κατάθεση 

πρότασης που βασίζεται στον 

εθελοντισμό για την καθαρι-

ότητα της πόλης. Η πρόταση 

περιλαμβάνει εξορμήσεις 

καθαριότητας σε δημόσιους 

χώρους, με τη συνδρομή 

ενεργών πολιτών, συλλόγων, 

μαθητών και άλλων.

Για να επιτύχει η προσπάθεια, 

σημείωσε ότι πρέπει να δο-

θεί έμφαση στην ενημέρωση 

των πολιτών, ούτως ώστε να 

συμμετάσχουν ενεργά στην 

προσπάθεια των φορέων της 

πόλης για μια πόλη καθαρή 

και παρουσίασε την αφίσα 

που έχει τυπωθεί για τον σκοπό 

αυτό.

«Με το σύνθημα ζω το περιβάλ-

λον, μετέχω στις δράσεις καθα-

ριότητας του Δήμου, διασκεδά-

ζω, περπατώ, προσφέρω στην 

πόλη μου. Ξεκινάμε δράσεις  

που έχουν σκοπό την αφύπνιση 

της περιβαλλοντικής ευαισθησί-

ας των δημοτών σε θέματα κα-

θαριότητας και προστασίας του 

περιβάλλοντος, αλλά και ανάδει-

ξης του αισθήματος κοινωνικής 

ευθύνης, καθιστώντας σαφές 

ότι η καθαριότητα, η ανακύκλω-

ση και η προστασία του περι-

βάλλοντος είναι υπόθεση όλων 

μας»,δήλωσε χαρακτηριστικά 

ο Δήμαρχος  Δημήτριος Κω-

στούρος προσκαλώντας όλους 

τους κατοίκους να συμμετέχουν 

ενεργά στις δράσεις αυτές.

Την πρόταση του ο κος Κωστού-

ρος την παρουσίασε στον εμπο-

ρικό σύλλογο. Ο πρόεδρος του 

συλλόγου κος Παϊβανάς δήλωσε 

σχετικά ότι «με δεδομένη την 

δυσκολία του δήμου να προχω-

ρήσει στην άμεση πρόσληψη 

έκτακτου προσωπικού καθαρι-

ότητας κατά την διάρκεια της 

θερινής περιόδου, αποφασίσα-

με αντί να παραπονιόμαστε να 

δράσουμε, κινούμενοι σε άλλη 

κατεύθυνση, αποφασίσαμε να 

μετέχουμε πρωτοστατώντας  σε 

εθελοντικές δράσεις με στόχο 

την διατήρηση της καθαρής ει-

κόνας στην πόλη μας».

4
Ημερομηνία λήξεως για την χωματερή της Καραθώνας

Προθεσμία στον εαυτό του έδωσε ο Κωστούρος
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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
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Ο λαός θα επιλέξει 

αν θα γυρίσει σελίδα ή 

αν θα παραμείνει 

υποζύγιο

ΜΕ ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ και με κα-

ταστροφολογίες ή κάθε είδους απειλές 

οικονομικού τύπου, πορευόμαστε προς 

τις εκλογές της 17ης Ιούνη. Καταστάσεις 

πρωτόγνωρες από ένα πανικόβλητο κα-

τεστημένο που έκανε την Ελλάδα σαν τα 

μούτρα του, να μάχεται με κάθε τρόπο 

για να διατηρηθεί στο προσκήνιο και 

στα …πράγματα.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΥΕΛΛΑ 

που έχει ξεσπάσει και 

κινείται με γοργούς πλέον 

ρυθμούς προς την Ισπα-

νία, αφήνει τα αποκαΐδια 

της σε εμάς που αναζη-

τούμε τον δρόμο για να ορθοποδήσουμε 

ή να πισωδρομήσουμε μένοντας καθη-

λωμένοι με σκυμμένα τα κεφάλια υπό 

την πίεση του μνημονίου, που διαφε-

ντεύει τη ζωή μας.

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ μνημονίου, των εφαρ-

μοστικών νόμων, των ανελέητων χαρα-

τσιών, της ανεργίας, των εξανεμισμένων 

μισθών και συντάξεων, δεν φαίνεται να 

οδηγεί πουθενά, αλλά επιστρέψει στην 

ίδια αφετηρία: Αυτήν της κρίσης. Είναι 

άλλωστε ένας δρόμος που εκ των πραγ-

μάτων δεν μπορεί να τον ακολουθήσει η 

πληγωμένη οικονομία των επιχειρήσεων 

και των νοικοκυριών.

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗ Ελλήνων και ξένων 

από τον ντόπιο και τον διεθνή τύπο, που 

αυτή την περίοδο κάνει πρωταθλητισμό 

του ψέματος και κόβει την ανάσα με την 

επιμονή του περί κινδύνου εξόδου της 

χώρας από το ευρώ αν οι ψηφοφόροι 

…λοξοδρομήσουν από κατεστημένες 

επιλογές, φαίνεται ότι θα συνεχιστεί 

μέχρι να σχηματιστεί κυβέρνηση μετά 

τις εκλογές της 17 Ιουνίου.

ΣΤΟΝ ΛΑΟ, όμως, που κρατάει την τύχη 

του στα χέρια του, απομένει να επιλέξει 

αν θα γυρίσει σελίδα ή αν θα παραμείνει 

υποζύγιο.

Μπράβο παιδιά
Τόνους σκουπίδια, έβγαλε απ τον 

υγροβιότοπο της Κοιλάδας, η “Παρέμ-

βαση πολιτών Ερμιονίδας”.

Τα μέλη της παρέμβασης θυσίασαν 

δύο Σαββατοκύριακα και ενδεχομέ-

νως να χρειαστεί να θυσιάσουν ένα 

ακόμα προκειμένου να ξεβρομίσει ο 

τόπος τους, την στιγμή μάλιστα που 

ο δήμος δεν διέθεσε ούτε ένα καρό-

τσι για να τους βοηθήσει. Και σαν να 

μην έφταναν όλα αυτά, ορισμένα μέλη 

της, σε συνεργασία με τον ποδηλα-

τικό σύλλογο Αργολίδας Ορθοπετα-

λιές, καθάρισαν και τα Λαμπογιαννά, 

που δεν έβρισκες καθαρό σημείο της 

παραλίας να πατήσεις για να φτάσεις 

στην θάλασσα. Πραγματικά ηρωική 

προσπάθεια της Παρέμβασης που θα 

πρέπει επειγόντως να βρει μιμητές.

ΑΝ.  
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Τιμή: 0,70 ευρώ

Συνδρομές (με ΦΠΑ): Ετήσια ιδιωτών 

35,00 ευρώ Ετήσια Οργανισμών,  ΟΤΑ, 

ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ 300,00 ευρώ.

Ετήσια Τραπεζών, φορέων επιχειρήσε-

ων: 150,00 ευρώ

Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύ-

ονται στον «Αναγνώστη Πελοποννή-

σου» δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις 

απόψεις της εφημερίδας. Απαγορεύε-

ται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή 

κειμένων και φωτογραφιών, ολική ή 

μερική ή περιληπτική, χωρίς την γρα-

πτή άδεια του εκδότη (Ν.2121/1993).

Tαυτότητα

Ποδήλατα στις ράγες
Το τρενοποδήλατο φαίνεται ότι 

θα είναι αυτό που θα «ζωντανέ-

ψει» τις εγκαταλειμμένες ράγες 

στην Πελοπόννησο, αφού το τρέ-

νο δεν φαίνεται στον …ορίζοντα.

Ήδη ο ΟΣΕ συνεργάζεται με την 

Περιφέρεια για τον σκοπό αυτό. 

Ο περιφερειάρχης είχε αναδείξει 

το θέμα σε ειδική σύσκεψη που 

έγινε με Ιταλούς εμπειρογνώμο-

νες, ειδικούς στην εφαρμογή του 

νέου σπορ, το οποίο πολλοί πλέ-

ον φιλοδοξούν ότι θα κερδίσει 

τις καρδιές ποδηλάτων αλλά και 

φίλων της εξερεύνησης.

Και η ιδέα καλάρεσε στον ΟΣΕ.

Στα πλεονεκτήματα του τρενο-

ποδήλατου είναι ότι οι διαδρομές 

του τρένου είναι μοναδικές, κα-

θώς δεν μπορούν να πραγματο-

ποιηθούν με αυτοκίνητο. Η χάρα-

ξη του δικτύου είναι τέτοια που 

οι εικόνες που θα αντικρίσουν 

όσοι ταξιδέψουν στις ράγες με τα 

ειδικά ποδήλατα είναι μοναδικές, 

καθώς θα περνούν από λίθινα 

και σιδερένια γεφύρια, σήραγγες 

σκαμμένες με το χέρι και σημεία 

απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς 

στο τμήμα από τον Αχλαδόκα-

μπο μέχρι την Καλαμάτα.

Υ.Ζ.

Δεν έγινε ένσταση
Δεν έγινε ένσταση από πλευράς 

Αναγνωσταρά, όπως γράφτηκε, 

κατά του εκλογικού αποτελέσμα-

τος, αλλά απλά ο πρώην Δήμαρ-

χος ζήτησε να γίνει καταμέτρηση 

σε έναν -δυο σάκους στην Ερμι-

ονίδα, κι αυτό γιατί κάποιοι επέ-

μεναν απ τους δικούς του πως 

θάπρεπε να είχε πάρει περισσό-

τερους ψήφους, απ ότι έδειχνε 

το επίσημο αποτέλεσμα. Οι υπο-

λογισμοί τους πάντως δεν επιβε-

βαιώθηκαν, οπότε σταμάτησε η 

καταμέτρηση αμέσως.

ΟΝ.

Το γλίτωσε
Μάλλον το γλίτωσε ο πρώην δή-

μαρχος Ναυπλιέων το εγκεφαλι-

κό. Όπου βρεθεί κι όπου σταθεί 

διαβεβαιώνει πως ήταν πολύ σω-

στή η απόφασή του να αφήσει, 

έστω και στην μέση της θητείας 

του τον Δήμο. Με τα όσα συμβαί-

νουν με τους συμβούλους του 

σίγουρα δεν θα είχε αποφύγει το 

να ακολουθήσει τα χνάρια του 

άτυχου συναδέλφου του από το 

Άργος. Αν το είχε αντιληφθεί 

έγκαιρα και ο κ. Μπούρης το 

τι θα του συνέβαινε θα είχε και 

αυτός εγκαταλείψει έγκαιρα τον 

Δήμο του.

ΟΦ.

Απευθείας αναθέσεις
Μπορεί οι απευθείας αναθέσεις 

να έχουν προκαλέσει την μήνη 

της αντιπολίτευσης στο Άρ-

γος, όμως πηγές απ τον Δήμο 

υποστηρίζουν πως με αυτό τον 

τρόπο εξηοικονομήθικαν πολλά 

χρήματα, αφου μπορούσε να γί-

νει παζάρι στις τιμές. Μπορεί να 

ειναι και έτσι, όμως θα πρέπει να 

φαίνεται και τίμια η γυναίκα του 

Καίσαρα και όχι μόνο να είναι. Απ 

την άλλη μεριά ο επικεφαλής της 

αντιπολίτευσης κ. Αναγνώστου 

υποστηρίζει ότι αυτός δεν υπήρ-

ξε μόνο για λίγο δημαρχεύων 

και καλεί την σημερινή αρχή να 

ενημερώσει τους πολίτες για τις 

απευθείας αναθέσεις τους επτά 

μήνες που ο κ. Αναγνώστου ήταν 

Αντιδήμαρχος έργων, για να 

γνωρίζουν οι πολίτες για ποιες 

εργασίες πρόκειται και σε ποιους 

επαγγελματίες δόθηκαν, “αλλά 

και για τις απευθείας αναθέσεις 

του τελευταίου δεκαοκτάμηνου 

καλό θα είναι στο ετήσιο απολο-

γισμό της η Δημοτική Αρχή να 

τις παρουσιάσει στους πολίτες, 

τόσο για το τι αφορούσαν, όσο 

και σε ποιους επαγγελματίες δό-

θηκαν”.

ΟΦ.

Έφραξαν την …βόλτα
Φράχτης στην καθημερινή βόλτα των 

Ναυπλιωτών μπήκε και πάλι στον γύρο 

της Αρβανιτιάς. Όχι, δεν υπήρξε νέα κα-

τολίσθηση, αλλά από τότε που έγινε η 

αποκοπή του βράχου μέχρι και σήμερα 

δεν έγιναν οι απαραίτητες μελέτες και 

ακολούθως οι απαραίτητες εργασίες 

ώστε να μην ξανασυμβεί το ίδιο.

…Απλά, τόσους μήνες λόγω της αδια-

φορίας των υπευθύνων έλειπε ο φρά-

χτης και ο κόσμος περνούσε ανέμελα 

θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή 

Προτεραιότητα λοιπόν στην προστασία 

του κόσμου.

Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δρομο-

λογηθεί και η εκτέλεση των απαραί-

τητων εργασιών για την εξάλειψη των 

κινδύνων πτώσης των βράχων, ώστε η 

θαυμάσια αυτή περιπατητική διαδρομή 

να ξαναδοθεί στους πολίτες.

Υ.Ζ.

Αιτήματα προς τον δήμο 

έχει το Τολό
Την βελτίωση της εικόνας του Τολού, 

η εξυπηρέτηση των επισκεπτών, και η 

ενημέρωση σχετικά με την ύδρευση 

και την αποχέτευση ήταν το αντικεί-

μενο της συνάντησης του δημάρχου 

Ναυπλίου με τα μέλη του συλλόγου 

Επαγγελματιών Τολού.

Από τον σύλλογο τέθηκε το θέμα της 

σύνδεσης του δικτύου ύδρευσης Το-

λού με δεξαμενές του Δήμου Ναυπλιέ-

ων, της διαμόρφωσης της εισόδου του 

Τολού, της αντιστροφής των λυμάτων 

του βιολογικού καθαρισμού Τολού 

προς την μονάδα του βιολογικού κα-

θαρισμού Ναυπλίου, της αποκατάστα-

σης της ακτής και της προστασίας από 

την διάβρωση, καθώς και αυτό της 

υποδομής της παραλίας για την διεκ-

δίκηση Γαλάζιας Σημαίας. Επίσης, κα-

τέθεσαν πρόταση για την διαμόρφω-

ση του κόμβου Τολού-Ασίνης καθώς 

και για την πεζοδρόμηση της οδού 

Σέκερη.                                                   Υ.Ζ.



Είμαστε πια 

πρωταθλητές
ΜΑΓΙΚΕΣ μέρες έζησε αυτό το διάστημα το Άργος 

και ο Νομός παράλληλα. Μια ομάδα, απ το που-

θενά, με πολύ μικρό μπάτζετ και παίχτες με πολύ 

χαμηλές απολαβές, κατάφερα κόντρα σε όλα τα 

προγνωστικά και τον Ελβετικό πλούτο να ανατρέψει 

τα προγνωστικά και να ανακηρυχτεί κυπελλούχος 

Ευρώπης. Μιας Ευρώπης που οι Τραπεζίτες της 

θέλουν να μας κλείσουν την πόρτα κατάμουτρα, 

αλλά φοβούνται.

ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ αυτό που διαπίστωσε μεταξύ άλλων 

προ ημερών ο συντάκτης της “Λιμπερασιόν”ότι “ο 

Έλληνας δεν χορεύει και δε θα χορέψει ποτέ στο 

ένα πόδι, ούτε θα σκύψει δουλικά, ανεξάρτητα 

από τα καθεστώτα που θέλουν να του επιβάλλουν. 

Χορεύει με τα χέρια του, σαν να θέλει 

να πετάξει προς τα αστέρια. Γράφει 

στους τοίχους αυτό που θα του άρεσε 

να διαβάσει κάπου αλλού. Καίει μια 

τράπεζα όταν δεν του αφήνουν πλέον 

την πολυτέλεια να ψήσει στην παρα-

δοσιακή του ψησταριά. Ο Έλληνας 

είναι τόσο ζωντανός, όσο η ιδεολογία 

της απειλής θανάσιμη. Και ο Έλληνας 

αν και χτυπημένος μέχρι θανάτου, στο τέλος πάντα 

σηκώνεται”. 

ΜΗΔΙΣΑΜΕ. Ξεχάσαμε, πως μόνο οι Ικέτες έπε-

φταν στα γόνατα και παρακαλούσαν. Πέσαμε 

τόσο χαμηλά που εξισωθήκαμε προς τα κάτω με 

τους σκλάβους. Δούλοι στον ίδιο μας τον τόπο, με 

νέους αφέντες στα χωράφια μας. Κι όμως για λίγες 

χαντρούλες, ξεπουλήσαμε τις αξίες μας και την 

αξιοπρέπειά μας. Ο καταναλωτισμός κυρίευσε την 

σκέψη μας και η τρυφηλότητα την δημιουργία. 

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ήρθαν κάποια παιδιά, άσχετα με την 

πολιτική, να μας διδάξουν πως πρέπει να δίνονται 

οι αγώνες. Πως η ψυχή είναι ισχυρότερη από την 

δύναμη και τα πλούτη. Τα παιδιά του Διομήδη, χω-

ρίς να το θελήσουν, μας ξύπνησαν μνήμες, πως όλοι 

οι αγώνες αυτού του τόπου κερδήθηκαν κόντρα 

σε αυτούς που σε ανάγκαζαν να παίρνεις δανικά, 

για να σε κρατάνε στο χέρι. Στους Πέρσες κάποτε, 

στους Ναζί πρόσφατα και σήμερα συμβολικά στους 

Ελβετούς -λόγω τραπεζικού παραδείσου.

ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ όμως αυτό. Θα πρέπει να θυμηθούμε 

πως ο τόπος αυτός είναι φτιαγμένος να μετατρέ-

πεται πάντα σε ανάχωμα βαρβάρων. Σήμερα οι 

“Βάρβαροι” δεν έρχονται απ την ανατολή, αλλά απ 

τον πολιτισμένο βορρά. Απ την Ευρώπη του ολο-

κληρωτισμού και του αφανισμού κάθε κοινωνικού 

δικαιώματος. Απ την Ευρώπη των Τραπεζιτών, των 

τοκογλύφων, των τελευταίων ερπετών του θνήσκο-

ντος καπιταλισμού. Κι εδώ συγκυριακά γεννιέται το 

νέο “χρέος” προς την ιστορία, της ανάσχεσης των 

επιθέσεων του κεφαλαίου και της δημιουργίας μιας 

άλλης νέας πρότασης συμβίωσης των λαών, ίσως με 

χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά πολύ πιο 

ανθρώπινης, αλληλέγγυας και ξέγνοιαστης ζωής.

“Η Ελλάδα είναι το παρελθόν μας. Είναι επίσης το 

μέλλον μας. Ανακαλύψτε την ξανά μαζί της! Το 2012 

ας γίνουμε όλοι Έλληνες”! καταλήγει ο συντάκτης 

της “Λιμπερασιόν”, ας μην τους απογοητεύσουμε.

Vita Civilis
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Παρέμβαση του Δ/ντή Χειρουργικής Κλινικής Ναυπλίου Π. Γκανά

Τραγική η κατάσταση της 

υγείας στην Αργολίδα 

Τραγική είναι η κατάσταση στα 

νοσοκομεία της Αργολίδας, επι-

σημαίνει ο Συντονιστής Διευθυ-

ντής της Χειρουργικής Κλινικής 

Ναυπλίου Παναγιώτης Γκανάς, σε 

επιστολή του προς τον «Αναγνώ-

στη», με αφορμή το άρθρο του 

Άκη Γκάτζιου, με τίτλο «Ο κίνδυ-

νος να κλείσουν νοσοκομεία και 

οι στρουθοκάμηλοι».

Ο κος Γκανάς επισημαίνει ότι «Το 

Νοσηλευτικό και βοηθητικό προ-

σωπικό πέρα από το ότι δεν αμεί-

βεται και δουλεύει με αυταπάρ-

νηση σεβόμενο τον ανθρώπινο 

πόνο είναι οριακό σε αριθμό μετά 

τις συνταξιοδοτήσεις. Η κατάστα-

ση πέρα από τα υλικά τις αμοιβές 

και το προσωπικό είναι τερματική 

και κανείς δεν εξεγείρεται».

Στην επιστολή του ο γιατρός ανα-

φέρεται και στην αδιαφορία των 

τοπικών παραγόντων που παρα-

μένουν αδρανείς μπροστά στην 

καθημερινή εκποίηση των Νοσο-

κομειακών Υπηρεσιών.

Η επιστολή του Παναγιώτη Γκανά 

ακολουθεί

«Αγαπητέ κε Γκάτζιε,

Θέλω να σας εκφράσω τα θερμά 

μου συγχαρητήρια για το άρθρο 

σας σχετικά με την απειλή που 

δέχονται τα Νοσοκομεία κάτω 

από την οικονομική ασφυξία που 

επέβαλε η τρόικα και οι ανεπαρ-

κέστατοι πολιτικοί παράγοντες 

αυτού του τόπου. Εμείς οι νοσο-

κομειακοί γιατροί πέρα ζούμε κα-

θημερινά την εξαθλίωση και την 

υποβάθμιση των υπηρεσιών σε 

βασικά πράγματα. Είναι τραγικά 

τα πράγματα και οι διαχειριστές 

αυτής της κατάστασης πολύ κα-

τώτεροι των περιστάσεων.

Έχω εδώ και ένα χρόνο και εγώ 

και συνεργάτες μου συναντήσει 

πολλούς τοπικούς και πολιτικούς 

παράγοντες, τους έχω βάλει στο 

τραπέζι το παραπάνω θέμα αλλά 

κανείς δεν το αγγίζει, κανένας δεν 

το θίγει. Σε άλλες περιοχές πολύ 

μικρότερες του Ναυπλίου με 

αφορμή αυτή την απειλή, πρωτο-

στάτησαν οι τοπικοί παράγοντες 

σε κινητοποιήσεις και ξεσήκωσαν 

τον κόσμο (Ιεράπετρα, Κοζάνη, 

Κύμη, Ρέθυμνο). Εδώ οι Αργολι-

δείς (Ναύπλιο και Άργος) παρα-

μένουν αδρανείς μπροστά στην 

καθημερινή εκποίηση των Νοσο-

κομειακών Υπηρεσιών. Οι τοπικοί 

παράγοντες και οι βουλευτές δεν 

θέλουν να θίξουν το θέμα για να 

μην ενοχληθεί η κοινή γνώμη του 

Άργους (μεγαλύτερη δεξαμενή 

ψηφοφόρων) οι δε Αργείοι αυτο-

αρέσκονται και ζουν μία αυταπά-

τη ότι έχουν μεγαλύτερο Νοσο-

κομείο που μπορεί να σηκώσει το 

βάρος όλης της Νοσοκομειακής 

περίθαλψης στην Αργολίδα. Πλα-

νώνται και οι δύο πλευρές.

Το Άργος μόνο του ΔΕΝ διαθέτει 

τις απαραίτητες υποδομές ούτε 

μπορεί να ανταπεξέλθει στο φορ-

τίο δουλειάς που αναλογεί στο 

Νομό και στους επισκέπτες. Η 

χειρουργική κλινική μόνο του Γ.Ν. 

Ναυπλίου χειρουργεί περιστατικά 

από όλο το Νομό αλλά και από 

τους παρακείμενους νομούς Κο-

ρινθίας (ορεινή) και Κυνουρία. Η 

οφθαλμολογική κλινική το ίδιο. 

Πού θα εξυπηρετηθούν όλοι αυ-

τοί οι ασθενείς;

 Το Νοσηλευτικό και βοηθητικό 

προσωπικό πέρα από το ότι δεν 

αμείβεται και δουλεύει με αυτα-

πάρνηση σεβόμενο τον ανθρώ-

πινο πόνο είναι οριακό σε αριθ-

μό μετά τις συνταξιοδοτήσεις. Η 

κατάσταση πέρα από τα υλικά τις 

αμοιβές και το προσωπικό είναι 

τερματική και κανείς δεν εξεγεί-

ρεται. Που θα πάει αυτή η κατά-

σταση; Θα καταβαραθρωθεί όλη 

η κοινωνία για να ευημερούν οι 

αριθμοί και οι οικονομικοί δεί-

κτες;

 Παρακαλώ αναδείξτε και επα-

νέλθετε στο θέμα. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΓΙΚΗ.

Ναύπλιο 19/5/2012

Παν. Γκανάς

Συντονιστής Δντής Χειρουργικής 

Κλινικής

Το άρθρο

Το άρθρο του Άκη Γκάτζιου, με 

τίτλο «Ο κίνδυνος να κλείσουν 

νοσοκομεία και οι στρουθοκάμη-

λοι», το οποίο έδωσε την αφορμή 

για την παρέμβαση του κου Γκανά 

ακολουθεί:

ΟΥΤΕ ΣΥΡΙΓΓΕΣ δεν έχουν πολ-

λά νοσοκομεία, με αποτέλεσμα 

οι γιατροί να  αναγκάζονται να 

στέλνουν τους ασθενείς να αγο-

ράζουν υλικά από τα φαρμακεία 

για να κάνουν τις εξετάσεις τους. 

Μια επικίνδυνη κατάσταση δη-

μιουργείται στον κρίσιμο τομέα 

της υγείας, από την συνεχιζόμενη 

υποχρηματοδότηση του ΕΣΥ.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ αυτή, φαίνεται ότι 

τείνει να γίνει δραματική και επι-

κίνδυνη. Όσο περνάει ο καιρός 

χάνεται ο έλεγχος.

Ο ΦΟΒΟΣ ότι θα κλείσουν ξαφ-

νικά νοσοκομειακές μονάδες πα-

ράλληλα μεγαλώνει. Η συνεχής 

υποβάθμιση των νοσοκομείων 

όπου η κατάσταση είναι πλέον 

κρίσιμη, αυξάνει τους φόβους ότι 

μεθοδεύεται το κλείσιμο πολλών 

μονάδων. Οι σοβαρές ελλείψεις 

σε προσωπικό, υγειονομικό υλι-

κό, υλικοτεχνική υποδομή και οι 

συνεχιζόμενες περικοπές κονδυ-

λίων δίνουν την αίσθηση ότι θα 

μπει λουκέτο και μάλιστα πολύ 

γρήγορα σε μονάδες της επαρχί-

ας.

ΜΕΣΑ στην ζαλάδα όμως της οι-

κονομικής κρίσης, κανένας δεν 

χτυπάει τον κώδωνα του κινδύ-

νου σε τοπικό επίπεδο. Κανένας 

δεν θέτει επί τάπητος το ζήτημα 

ότι κινδυνεύουν να εξαφανιστούν 

από τον υγειονομικό χάρτη τα νο-

σοκομεία της Αργολίδας, και πολ-

λών άλλων επαρχιακών πόλεων.

ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ στρουθοκαμηλίζουν 

και κρύβουν τον κίνδυνο του λου-

κέτου.

ΤΟ ΕΦΙΑΛΤΙΚΟ σενάριο να κλείσει 

στο 20% των νοσοκομείων, αγγί-

ζει όμως την τοπική κοινωνία.

ΓΙΑΤΙ Η ΥΓΕΙΑ δεν είναι πολυτέ-

λεια. Αυτό πρέπει να το αντιλη-

φθούν όλοι πριν να είναι αργά.
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Ο Αυγουστόπουλος 

πήρε πάνω του την ευθύνη

Ξέχασαν τον ΣΥΡΙΖΑ
Σε παράλειψη αποδίδει το Λιμενικό Ταμείο την μη πρόσκλη-

ση του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Κοδέλα σε σύσκεψη 

στο δήμο Ναυπλίου για το λιμάνι, που έγινε παρόντων των 

υπολοίπων βουλευτών της Αργολίδας, 

Η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν άμεση. Λίγες ώρες μετά την 

σύσκεψη ανακοινώθηκε: «Με μεγάλη μας έκπληξη διαπι-

στώσαμε ότι σε πρόσφατη σύσκεψη του Δημάρχου Ναυπλί-

ου με θέμα την ασφάλεια του Λιμανιού της πόλης μετείχαν 

και τοποθετήθηκαν δύο πρώην βουλευτές από την Αργολί-

δα οι κύριοι Ανδριανός Ιωάννης και Μανιάτης  Ιωάννης που 

εκπροσωπούν την Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αντίστοι-

χα.

Ρωτάμε τον Δήμαρχο Ναυπλίου εάν στην σύσκεψη αυτή θα 

έπρεπε να παρίσταται επίσης και ο πρώην βουλευτής Αργο-

λίδας Κοδέλας Δημήτρης ο οποίος εκπροσωπεί τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α 

στην Αργολίδα έτσι ώστε και αυτός με την σειρά του να είναι 

ενήμερος για βασικά ζητήματα σε ένα από τους μεγαλύτε-

ρους δήμους μας.

Γραφείο τύπου ΣΥ.ΡΙΖ.Α Αργολίδας.

Την ευθύνη της παράλειψης ανέλαβε ο πρόεδρος του Δη-

μοτικού Λιμενικού Ταμείου Σταύρος Αυγουστόπουλος: «Το 

θέμα της μη πρόσκλησης του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ 

στην δεύτερη συνάντηση-συνέχεια της πρώτης- οφείλεται 

σε παράλειψη και μόνο ανανέωσης της λίστας των προσκε-

κλημένων, αφού στην αρχική λίστα δεν περιελαμβάνετο, 

λόγω του ότι κατ` εκείνη την συνεδρίαση δεν είχε εκλεγεί 

βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά όποτε ο βουλευτής σας 

το επιθυμεί, μπορούμε να τον ενημερώσουμε, τόσο για τα 

προβλήματα του λιμανιού, όσο και για τα όσα ειπώθηκαν 

κατά την διάρκεια και των δύο συσκέψεων».

Ασυγκίνητους άφησε τους ΠΑΣΟΚους  η παρουσία Βενιζέλου στην Αργολίδα

Δύσκολη η αναστροφή
Το Άργος και το Ναύπλιο επισκέφτηκε 

την προηγούμενη εβδομάδα ο πρόε-

δρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, 

σε μια προσπάθεια για να ανατρέψει την 

αρνητική εικόνα του κινήματος.

Γραμματέα σε ευχαριστώ πολύ για τη 

θερμή υποδοχή. Φίλες και φίλοι σας 

ευχαριστώ όλους και όλες για την πα-

ρουσία σας εδώ. Πράγματι, θέλησα 

να ξεκινήσω τις περιοδείες μου για τις 

εκλογές της 17ης Ιουνίου από την Πε-

λοπόννησο, από την Αργολίδα από το 

Ναύπλιο. Ήμουν νωρίτερα στο Άργος, 

το πρωί στην Κόρινθο. Και χαίρομαι γιατί 

μαζί, από εδώ, μπορούμε να στείλουμε 

ένα μήνυμα αισιοδοξίας, υπερηφάνειας, 

αξιοπρέπειας σε όλο τον ελληνικό λαό, 

αλλά ιδιαίτερα στο λαό της Δημοκρατι-

κής Προοδευτικής Παράταξης, στην κοι-

νωνική βάση του ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι το ΠΑΣΟΚ του 13,2% 

των εκλογών της 6ης Μαΐου. Οι ψηφο-

φόροι μας του 2009 που απείχαν, που 

επέλεξαν άλλα κόμματα μας έστειλαν 

ένα πολύ ηχηρό και σκληρό μήνυμα. 

Θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι το μήνυ-

μα αυτό το λάβαμε από την ημέρα των 

εκλογών. Στην πραγματικότητα το ξέρα-

με, το βλέπαμε και έχουμε απόλυτα κα-

τανοήσει τι είναι αυτό που τους πονάει, τι 

είναι αυτό που θέλουν από εμάς, τι είναι 

αυτό που πρέπει να κάνουμε για να ανα-

στήσουμε και να ανασυστήσουμε την 

Παράταξή μας, την υπεύθυνη Κεντροα-

ριστερά, το ΠΑΣΟΚ όπως το ονειρεύτηκε 

ο Ανδρέας Παπανδρέου.

Είναι πολλοί, όλη αυτή την περίοδο των 

τελευταίων 38 ετών, αυτοί που ζήλεψαν 

τη θέση του ΠΑΣΟΚ. Είναι πολλοί αυτοί 

που θα ήθελαν να βρίσκονται στο μέσο 

του πολιτικού φάσματος, να είναι η δύ-

ναμη της προόδου, των μεγάλων κοινω-

νικών, θεσμικών και πολιτικών ρήξεων, 

των αλλαγών. Είναι πολλοί αυτοί που θα 

ήθελαν να έχουν διανύσει την ιστορική 

διαδρομή της δικής μας Παράταξης.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψής του ο 

κ. Βενιζέλος αναφέρθηκε, πέρα απ τα ιδι-

αίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

ο νομός και στη “βασική πρόταση του 

ΠΑΣΟΚ για την οριστική έξοδο από την 

κρίση, για την οριστική υπέρβαση του 

λεγομένου μνημονίου, για την αναθεώ-

ρηση των δυσμενών όρων της δανεια-

κής σύμβασης. Ταυτόχρονα κρατάμε:

-Όλα τα θετικά της δανειακής σύμβα-

σης που συνδέονται με τη μείωση του 

χρέους, τη μείωση των ετήσιων τόκων 

εξυπηρέτησης του χρέους, με την ανα-

κεφαλαιοποίηση των Τραπεζών που δεν 

είναι ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζι-

τών αλλά προστασία των καταθέσεων, 

δηλαδή του ιδρώτα του ελληνικού λαού.

-Όλα αυτά που συνδέονται με το χρήμα 

που μπορεί να πέσει στην αγορά, στις 

επιχειρήσεις για κεφάλαια κίνησης, για 

επενδύσεις, για δημιουργία νέων θέσε-

ων εργασίας.

-Όλα αυτά που συνδέονται με την ανά-

πτυξη, με το ξεμπλοκάρισμα των μεγά-

λων έργων, με τη στήριξη των έργων 

υποδομής από το τραπεζικό σύστημα 

και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-

δύσεων αλλά και από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή.

-Όλα αυτά που συνδέονται με το Ευρω-

παϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την καταπο-

λέμηση της ανεργίας των νέων, γενικότε-

ρα της ανεργίας αλλά ιδίως της ανεργίας 

των νέων μέσα από τα προγράμματα κα-

τάρτισης, νεανικής επιχειρηματικότητας, 

μέσα από τα προγράμματα των Δήμων 

που μπορούν να προσλάβουν αμέσως 

120.000 άτομα μέσα από την αυτεπιστα-

σία.

Γιατί η κρίση επεκτείνεται και βαθαίνει. 

Βλέπουμε τώρα το επόμενο θύμα της 

κρίσης να είναι η Ισπανία, αρχής γενο-

μένης από την πιο πλούσια και δυναμι-

κή περιοχή της, που είναι η Καταλονία, 

η περιοχή της Βαρκελώνης. Και βρήκα 

συμπαράσταση, ανοιχτό αυτί από τον 

Πρόεδρο Hollande, ο οποίος κατανοεί 

πλήρως την κατάσταση μέσα βέβαια στη 

λογική και τις διαδικασίες της Ευρώπης.

Όπως βρήκα κατανόηση και από τους 

ομολόγους μου, τους αρχηγούς των σο-

σιαλιστικών κομμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, με τους οποίους συναντηθήκα-

με στις Βρυξέλλες και οι οποίοι στη συ-

νέχεια εξέδωσαν ένα ψήφισμα στήριξης 

των προτάσεών μας και του αγώνα που 

δίνουμε για να γίνει κατανοητή η κατά-

σταση στην Ελλάδα.

Πρέπει να πετύχουμε τη μείωση του 

πρωτογενούς ελλείμματος, την εξαφάνι-

σή του, τη δημιουργία πρωτογενών πλε-

ονασμάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα, 

μέχρι τέλος του 2014. Είχα προτείνει να 

πάμε μέχρι τέλος του 2015 έχοντας βρει 

τα χρήματα για το τρίτο έτος, το πρώτο 

πρόσθετο, τώρα μπορούμε να ζητήσου-

με και δεύτερο και τρίτο πρόσθετο έτος, 

μέσα από χρηματοδότηση με νέα χρη-

ματοδοτικά εργαλεία.

Για παράδειγμα, το ευρωομόλογο είναι 

ένα τέτοιο χρηματοδοτικό εργαλείο, το 

οποίο έχει πέσει με πολύ ισχυρό τρόπο 

πάνω στο τραπέζι των ευρωπαϊκών δια-

πραγματεύσεων”.
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Ο ποντικός λαθρομετανάστης 
Στον προαύλιο χώρο του Νευροψυχολογικού Εργαστηρίου ακούγονταν έντονες φωνές. 

Μια παρέα οχτώ μεταπτυχιακών   φοιτητών παρακολουθούσε τον Πάνο και τον Κώστα να 

διαφωνούν ιδιαίτερα έντονα.  

-Ρε παιδάκι μου τι τους θέλουμε εμείς όλους αυτούς τους λαθρομετανάστες, να φύγουν να 

πάνε στις πατρίδες τους…. ( Είπε ο Κώστας.)

-Μιλάς εσύ που σπουδάζεις  με τα λεφτά που έβγαλε η μάνα σου και ο πατέρας σου στις 

φάμπρικες της Γερμανίας. (Είπε ο Πάνος. )

-Δεν πήγαν λαθρομετανάστες , τους υποδέχθηκε το Γερμανικό κράτος ….

-Τους ξεζούμισε το γερμανικό κράτος , με τον ιδρώτα των λαών που αντιστάθηκαν στους 

φασίστες χτίστηκε το γερμανικό θαύμα . 

Ο Γιώργος καθηγητής του ερευνητικού τμήματος άκουγε τους διαλόγους ενώ πλησίαζε 

σιγά - σιγά στην είσοδο. Ένας νέος καθηγητής με μεράκι για την δουλειά του. Είχε στήσει 

με πολύ κόπο ένα πολύ καλό νευροψυχολογικό εργαστήριο. Οι φοιτητές τoν εκτιμούσαν 

ιδιαίτερα, όχι μόνο για τις γνώσεις του και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του αλλά και για 

τον τρόπο με τον οποίο δίδασκε. Πολλές φορές το μάθημα – εργαστήριο αν και αυστηρά 

επιστημονικό έπαιρνε μεταφυσικές, κοινωνικές φιλοσοφικές διαστάσεις. Από την λειτουρ-

γικότητα του εγκεφάλου μπορούσαν να περάσουν  σε θέματα όπως αν η αλήθεια ενός γε-

γονότος εξαντλείται στον ορισμό του, τι σχέση που μπορεί να έχει η δομή το αριστερού 

εγκεφαλικού ημισφαιρίου με το αρχαίο ελληνικό θέατρο και άλλα πολλά.

-Καλημέρα ( τους είπε μπαίνοντας και οι δυο φοιτητές που διαφωνούσαν διέκοψαν την 

έντονη συζήτηση) . 

-Ερχόμαστε κύριε καθηγητά . 

-Να περιμένετε λίγο γιατί σήμερα θα κάνουμε κοινωνιολο-

γία!!! Πρέπει να ετοιμάσω την αίθουσα. 

-Να έρθουμε να βοηθήσουμε ; 

-Όχι γιατί … καλύτερα να περιμένετε. 

Ο καθηγητής ανέβηκε στον πάνω όροφο, άνοιξε τα παρά-

θυρα και άκουγαν κάτω οι φοιτητές να μετακινεί τραπέζια 

, μεταλλικούς ήχους από σωλήνες , περίπου μετά από μισή 

ώρα έντονης δουλειάς στο χώρο του εργαστηρίου πρόβαλε 

το κεφάλι του στο παράθυρο και τους φώναξε . 

-Ελάτε έτοιμος είμαι . 

Όταν ανέβηκαν οι δέκα φοιτητές πάνω βρήκαν μια άλλη αί-

θουσα διαφορετικά  διαμορφωμένη  από αυτή που μελετού-

σαν. Στον χώρο αυτό είχαν ως πειραματόζωα ποντίκια και με 

την έγχυση ειδικών ουσιών τους προκαλούσαν καταστάσεις 

πείνας και στρες και πρώτος στόχος της μελέτης τους ήταν οι 

αντιδράσεις των ποντικών. 

-Λοιπόν θυμάστε μέχρι τώρα τι είχαμε κάνει , εγώ μόνο για 

σήμερα άλλαξα τα πειραματικά δεδομένα με αφορμή τις 

κουβέντες που κάνατε έξω . Βλέπετε σε αυτό το κουτί βάζω 

την τροφή και την φράζω  με τέτοιο τρόπο που να είναι δύ-

σκολα για τα ποντίκια να σπάσουν το ξύλινο τοίχωμα.  Αλλά θα είναι πολύ κοντά και θα 

μυρίζουν.  Το δύσκολα προσπελάσιμο κουτί είναι οι πλουτοπαραγωγικές πηγές τις οποίες 

δεσμεύουμε για διάφορους λόγους και τα ποντίκια είναι πολίτες του ποντικιστάν.

-Κύριε καθηγητά να τους χορηγήσουμε και την ουσία για τεχνητό αίσθημα πείνας ; 

-Όχι δεν χρειάζεται είναι ατάιστα από χθες και η όσφρηση στην απαγορευμένη ζώνη θα 

κάνει την δουλειά της.

Οι φοιτητές βάλανε τα ποντίκια μέσα στο πρώτο κουτί . Τα ποντίκια προσπαθούσαν πότε το 

ένα πότε το άλλο να πάνε στην πηγή της τροφής αλλά δεν γινόταν τίποτα. Τότε μέσα από 

διαδικασίες δοκιμής και πλάνης βρήκαν ένα πέρασμα και πέρασαν ένα άλλο κουτί, το οποίο 

στην άκρη ήταν συνδεδεμένο με ένα σωλήνα σαν τσουλήθρα που κατέληγε σε ένα άνοιγμα, 

ένα άλλο κουτί ψηλότερα.

-Λοιπόν παιδιά , τα ποντίκια είναι οι λαθρομετανάστες και το κουτί με τον σωλήνα τσου-

λήθρα η Ελλάδα. Δεν μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση στις πλουτοπαραγωγικές πηγές της 

πατρίδας τους και βρήκαν τον μαλακό πέρασμα το Αιγαίο πέλαγος  για να φθάσουν στην 

χώρα μας. 

-Κατάλαβα κύριε καθηγητά , το κεφάλαιο, η βία η εκμετάλλευση τα έσπρωξαν στην ξενι-

τειά. (Είπε ο Πάνος και χάρηκε γιατί μάλλον ο καθηγητής συμφωνούσε μαζί του.) 

-Σε γενικές γραμμές δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, αλλά αν πρόσεξες πριν τα ποντίκια πήγαι-

ναν  ένα - ένα να σπάσουν τον τοίχο που εμπόδιζε την πρόσβαση στην τροφή. Αν πήγαιναν 

όλα μαζί να ρίξουν ένα σπρώξιμο ο τοίχος θα έπεφτε. Προτίμησαν την ατομική δράση, η 

οποίο τελικά τους οδήγησε στον  ξένο τόπο. 

-Δηλαδή κύριε καθηγητά να έμεναν στον τόπο τους .( Είπε ο Κώστας που αντάλλαξε ένα 

βήμα αντιπαράθεσης με τον Πάνο.) 

-Ναι αυτό είναι το πιο σωστό , έπρεπε να μείνουν στον τόπο τους και να παλέψουν ενάντια 

στους δυνάστες  τους, αυτό όμως προϋποθέτει συλλογική δράση και αντίσταση που δεν το 

έκαναν. ( Τώρα πήρε βλέμμα νίκης ο Πάνος. ) 

-Κύριε καθηγητά κοιτάξτε κάποια προσπαθούν να ανέβουν τον σωλήνα. ( Φώναξε μια φοι-

τήτρια.) 

-Ε λοιπόν εδώ αρχίζει το πρόβλημα παιδιά, οι λαθρομετανάστες δεν ήρθαν για να μείνουν 

στην Ελλάδα , σκοπός τους είναι να πάνε σε κάποια άλλη χώρα βόρεια και δυτικά, όπως εί-

ναι το κουτί στο τέλος του σωλήνα. Κοιτάξτε να δείτε πως βγάλαμε μόνοι μας τα μάτια μας . 

Κάποια ποντίκια κατόρθωσαν και ανέβηκαν στο σωλήνα αλλά σε ελάχιστα δευτερόλεπτα 

ξαναβρέθηκαν στο δεύτερο κουτί που ο καθηγητής είχε χαρακτηρίσει Ελλάδα.

-Ο σωλήνας τσουλήθρα που είδατε είναι η συνθήκη Σέγκεν και το 

Δουβλίνο 2 , όποιο λαθρομετανάστης συλλαμβάνεται στην δεύτερη 

χώρα επιστρέφει πάντα στην πρώτη χώρα που έκανε είσοδο δηλα-

δή την Ελλάδα. Αυτό το νόμο τον υπόγραψε το ελληνικό κράτος . Οι 

λαθρομετανάστες που έφυγαν συσσωρεύονται σε αυτούς που συνε-

χίζουν να έρχονται. 

-Ανυπακοή στην Σέγκεν και στο Δουβλίνο 2 , να τους δώσουμε ταξι-

διωτικά έγραφα και διακόσια ευρώ και να πάνε εκεί που θέλουν  ( είπε ο Κώστας ). 

-Βλέπω η επαφή με τα ποντίκια σε έκανε πιο ανθρώπινο και λίγο επαναστάτη ( είπε ο Πάνος 

). 

-Αυτό που λες είναι σωστό αλλά προϋποθέτει πολιτικούς που θα έχουν τα κότσια να συ-

γκρουστούν με  τους ευρωπαϊκούς μονόδρομους της εκμετάλλευσης. Κοιτάξτε τώρα τι 

γίνεται τα ποντίκια τσακώνονται για το πιο θα ανέβει πρώτο στην σωλήνα. Είναι τόσο αγ-

χωμένα που δεν αντιλαμβάνονται αυτά που γυρίζουν πίσω από την άλλη πλευρά της τσου-

λήθρας . Όσο πιο πολλά συσσωρεύονται τόσο θα αυξάνουν τα προβλήματα υγιεινής και η 

παραβατική συμπεριφορά. 

-Και στην περίπτωση των ανθρώπων μην ξεχνάμε και την άγρια εκμετάλλευση εργατών 

λαθρομεταναστών, που ζουν σε άθλιες συνθήκες, χωρίς δι-

καιώματα και με κακοπληρωμένη εργασία. ( Είπε ο Πάνος 

ενθουσιασμένος ).

-Νομίζω ότι το πάτε καλά ( είπε ο καθηγητής) , πρέπει λοι-

πόν να δημιουργηθούν χώροι υποδοχής , όχι στρατόπεδα 

συγκέντρωσης για να αποφεύγονται τα φαινόμενα που 

παρατηρούνται. Όσοι από αυτούς θέλουν να φύγουν που 

είναι και οι περισσότεροι να τους δοθούν έγγραφα να φύ-

γουν. Όσοι εργάζονται πρέπει να αποκτήσουν τα δικαιώ-

ματα που τους αξίζουν και σαν άνθρωποι και σαν εργάτες. 

Γιατί αν το κάθε αφεντικό είναι υποχρεωμένο να τους δη-

λώνει κανονικά θα πάψει το λαθρεμπόριο φθηνής εργατι-

κής τάξης . 

-Τελικά με ποια άποψη είστε κύριε καθηγητά δεν κατάλαβα 

( είπε μια φοιτήτρια) . 

-Μα σας το είπα , αλλά αν θέλεις να την προσδιορίσεις είναι ταξική και ανθρώπινη. Κανονικά 

πρέπει να μείνουν στην πατρίδα τους και να παλέψουν συλλογικά  τα προβλήματα τους. 

Κανένα πρόβλημα δεν λύθηκε εγκαταλείποντας το. Εφόσον όμως έρχονται στην Ελλάδα 

και δεν είναι επιθυμία τους να μείνουν  πρέπει να πάμε ενάντια στις Ευρωπαϊκές συμβάσεις 

Σέγκεν και Δουβλίνο 2, αυτό που είπε  και ο Κώστας, λίγα χρήματα για μια αξιοπρεπή με-

τάβαση και νόμιμα χαρτιά. Αν όμως ένα μέρος από αυτούς ήδη εργάζονται σαν σκλάβοι , 

οφείλομε να τους υπερασπιστούμε για να πάψει το δουλεμπόριο εργατών. Η καταστολή και 

η βία θα φέρει μεγαλύτερη καταστολή και βία και από τις δυο πλευρές.

Εκείνη την στιγμή ο καθηγητής τράβηξε το ξύλο που έφραζε την τροφή. Τα ποντίκια δεν 

κατάλαβαν τίποτα συνέχισαν να «σφάζονται» , ποιο θα ανέβει πρώτο στην τσουλήθρα της 

επιστροφής. Ένα μάλλον από τα πιο αδύναμα με το σπρωξίδι βρέθηκε  πίσω στην «χώρα» 

του, το πρώτο κουτί , ανακάλυψε την τροφή  και άραξε αδιαφορώντας για τους άλλους.   

-Να κοιτάξτε τούτος ο ποντικός ανακάλυψε την τροφή τυχαία και αδιαφορεί για τους άλ-

λους. ( Του φράσει απότομα την τροφή και σε λίγα δευτερόλεπτα βρέθηκε ξανά μαζί με 

τους άλλους στο κουτί με τον σωλήνα).  Και μην ξεχνάτε την συλλογικότητα χωρίς αυτή δεν 

γίνεται τίποτα. Εμείς οι Έλληνες μέσα από τις δομές και λειτουργίες των κοινοτήτων , της 

αγοράς είχαμε κρατήσει την έγνοια για τον Άλλο.  Λοιπόν τέρμα η ποντικοκοινωνιολογία 

για σήμερα ας μαζέψτε ποντίκια και κουτιά να κάνουμε τα κανονικά μας πειράματα….. Όλοι 

μαζί …..

*Αν πάψουμε να λειτουργούμε σαν φοβισμένα ποντίκια, στριμωγμένα στο δυτικότροπο 

κλουβί να περιμένουμε το ατομικό  ευρωπαϊκό τυράκι θα ανακαλύψουμε ξανά την ελληνι-

κότητα μας και μέσα από το εμείς την συλλογική μας δράση. 
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Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου
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«Οι καιροί επιβάλλουν σε όλους 

σοβαρότητα και υπευθυνότητα. 

Σε ό,τι μάς αφορά θα κάνουμε 

το παν για τη συγκρότηση προο-

δευτικής κυβέρνησης. Η Ελλάδα 

δε θα μείνει ακυβέρνητη».

Τα παραπάνω δήλωσε από το 

Ναύπλιο ο πρόεδρος της Δη-

μοκρατικής Αριστεράς Φώτης 

Κουβέλης.

Ο κος Κουβέλης, δήλωσε ακόμα: 

«Σταθμίζοντας την κρισιμότητα 

της κατάστασης της χώρας και 

την ανάγκη η Ελλάδα να απο-

κτήσει προοδευτική κυβέρνηση 

στις 18 Ιου-

νίου, ισχυρή 

για να δια-

πραγματευτεί 

με την Ευρω-

παϊκή Ένωση, 

ικανή για να 

ε μ π ν ε ύ σ ε ι 

εμπιστοσύνη 

στους πολίτες 

και να κρατή-

σει την κοι-

νωνία όρθια, 

χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι 

ένα Σχέδιο 

Άμεσης Δια-

κυβέρνησης  

με συγκεκριμένες  προτεραιότη-

τες και γραπτές δεσμεύσεις για 

•  Την αναδιαπραγμάτευση του 
μνημονίου, εξασφαλίζοντας την 

παραμονή της χώρας στο ευρώ. 

•  Τη σταθεροποίηση της οικο-

νομίας, την ανακούφιση των μι-

σθωτών και των συνταξιούχων 

και τις αναγκαίες προοδευτικές 

μεταρρυθμίσεις στο Κράτος, το 

πολιτικό σύστημα και τους θε-

σμούς».
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Ο Κουβέλης στο Ναύπλιο

ΑΔΑ: Β4ΡΠ4690Β4-ΗΘΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕ-

ΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡ-

ΓΟΥΣ

ΑΡΓΟΣ 30-05-2012

ΑΡ. ΔΙΑΚ.: 40

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Άργους 

με την υπ’ αριθμ. 25η /02-11-

2011 (Θέμα 1ον) απόφασή του, 

την  υπ’ αριθ. πρωτ. Κ.Υ.Α με 

αριθ. 6588/21-07-2011 (ΦΕΚ 

1650/Β/25-07-11) και σύμφωνα 

με τις διατάξεις των Ν.2286/95, 

2362/95,2741/99, 2955/2001, 

3867/2010, 4052/2012 και των 

Π.Δ. 60/07, 118/07 προκηρύσ-

σει Πρόχειρο διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές και 

με κριτήριο κατακύρωσης την 

χαμηλότερη τιμή  για την ανά-

δειξη προμηθευτών για ΕΠΙ-

ΔΕΣΜΟΙ, ΑΓΚΤΗΡΕΣ, ΡΑΜΜΑ-

ΤΑ, ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ CPV 

(33141100-1) για χρονικό διά-

στημα ενός (1) έτους προϋπο-

λογισμού δαπάνης 20.000,00 

€ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 

στο Άργος και ενώπιον επιτρο-

πής στα γραφεία του Γενικού 

Νοσοκομείου Άργους στις 

02/07/2012 ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 12.00.

Ημερομηνία κατάθεσης προ-

σφορών στις 29-06-2012 και 

ώρα 14.00, άλλως δεν θα γίνο-

νται δεκτές και θα επιστρέφο-

νται.

Περισσότερες πληροφορίες, 

κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, 

στα γραφεία του Νοσοκομεί-

ου κον Μπενεχούτσο ή στο 

τηλέφωνο 2751064172 ή FAX 

2751064170.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝ-

ΔΕΟΜΕΝΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΡΓΟΥΣ & 

ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



Π
Ε

Μ
Π

Τ
Η

 3
1

.0
5

.1
2

Έσφιξαν τα «λουριά» για τον 

Δήμο Ναυπλίου και για το Λιμε-

νικό Ταμείο, αφού όλες οι προ-

θεσμίες έληξαν σε ό,τι έχει σχέση 

με την εφαρμογή της συνθήκης 

Σένγκεν στο λιμάνι και άμεσα 

πρέπει να εφαρμοστούν οι κα-

νονισμοί που προβλέπονται, 

για την προστασία των επισκε-

πτών της πόλης που φτάνουν με 

κρουαζιερόπλοια.

Οι πιέσεις από την Ε.Ε. και από 

το υπουργείο Εμπορικής Ναυ-

τιλίας, είναι αφόρητες και οι κα-

θυστερήσεις μεγάλες. Το σχέδιο 

προβλέπει να τοποθετηθεί πε-

ρίφραξη σε τμήμα του λιμένος, 

και κάμερες ασφαλείας, ώστε το 

λιμάνι να γίνει κλειστό, πράγμα 

που σημαίνει ότι θα απαγορευ-

τεί η στάθμευση, αλλά και η δι-

έλευση των αυτοκινήτων τουλά-

χιστον για το χρονικό διάστημα 

κατά το οποίο θα δένουν κρου-

αζιερόπλοια.

Το θέμα αυτό αποτελεί πλέον 

άμεση προτεραιότητα αφού 

λόγω της καθυστέρησης εφαρ-

μογής του κώδικα ασφάλειας 

πλοίων και λιμενικών εγκατα-

στάσεων, γνωστού ως ISPS, είναι 

λιγότερα τα κρουαζιερόπλοια 

που φτάνουν στο Ναύπλιο, με 

αποτέλεσμα να στερείται από 

έσοδα η ίδια η πόλη.

Μάλιστα σε σύσκεψη που έγινε 

στο δημαρχείο με όλους τους 

αρμόδιους φορείς ο πρόεδρος 

του Λιμενικού Ταμείου Ναυπλί-

ου Σταύρος Αυγουστόπουλος 

παρουσίασε αναλυτικά τις εργα-

σίες που θα ξεκινήσουν άμεσα 

και αφορούν στην περίφραξη 

και ασφάλεια με την χρήση κα-

μερών και ελεγχόμενης εισόδου.

Με την ευκαιρία όμως τέθηκαν 

και τα θέματα ανάπτυξης του 

λιμανιού και ο δήμαρχος Δη-

μήτρης Κωστούρος επιχείρησε 

να αποσπάσει δεσμεύσεις από 

τους βουλευτές Γιάννη Ανδρια-

νό και Γιάννη Μανιάτη που πα-

ραβρέθηκαν, καθώς και από τον 

αντιπεριφερειάρχη Τάσο Χει-

βιδόπουλο. Δήλωσε χαρακτη-

ριστικά ο δήμαρχος: «Το λιμάνι 

του Ναυπλίου είναι το μεγαλύ-

τερο και σπουδαιότερο ίσως 

αναπτυξιακό έργο για το νομό 

Αργολίδας και την ευρύτερη πε-

ριοχή και σαν τέτοιο πρέπει να 

αντιμετωπισθεί από όλους τους 

πολιτικούς και πολιτειακούς πα-

ράγοντες. Με την ολοκλήρωση 

των έργων ασφαλείας, είναι βέ-

βαιο ότι το λιμάνι θα γίνει πιο 

λειτουργικό. Η δέσμευση της Πε-

ριφέρειας για ένταξη και χρημα-

τοδότηση του έργου της εκβά-

θυνσης μας ικανοποιεί ιδιαιτέρα. 

Η δρομολόγηση των ενεργειών 

για την υλοποίηση της Μαρίνας 

είναι μια διαδικασία κατά την 

οποία τα βήματα πρέπει να χα-

ρακτηρίζονται από ιδιαίτερη σο-

βαρότητα και προσοχή».

Όπως δήλωσε άλλωστε ο βου-

λευτής Γιάννης Ανδριανός η 

υλοποίηση του σχεδίου ασφα-

λείας θα αποφέρει για το δημό-

σιο κέρδη που περιλαμβάνουν 

το τέλος υπέρ του λιμένα – 2,5% 

επί του ναύλου – και το τέλος 

ανά επιβάτη 0,30 λεπτών.

Για το έργο της εκβάθυνσης του 

λιμανιού, ο κος Αυγουστόπου-

λος, είπε ότι «έχει ολοκληρωθεί 

η μελέτη ύψους 3000000 ευρώ 

και είμαστε έτοιμοι να προωθή-

σουμε την ένταξη του έργου σε 

κάποιο πρόγραμμα χρηματοδό-

τησης με την βοήθεια της πολιτι-

κής ηγεσίας τον Νομού».

Ταυτόχρονα εξετάστηκε και το 

θέμα της κατασκευής της Μα-

ρίνας, η οποία βρίσκεται στην 

φάση να γίνει Διεθνής διαγωνι-

σμός. 

Θετική εξέλιξη υπάρχει επίσης 

σχετικά με το κατασχεμένο σα-

πιοκάραβο Τόμκο, το οποίο 

απομακρύνεται, καθώς ολοκλη-

ρώθηκαν όλες οι απαραίτητες 

διαδικασίες και στη θέση που 

καταλαμβάνει θα μπορούν να 

δέσουν τουριστικά σκάφη.

12

Του Γιάννη 

Πανούση, 
καθηγητή 

Εγκληματολογί-

ας στο Πανεπι-

στήμιο Αθηνών

Κάνουν ότι φεύγουν αλλά μένουν
 

Η σιωπή με τα πολλά πρόσωπα  

και το πολύ μυστήριο 

Πότης Κατράκης, Η σιωπή με τα πολλά πρόσωπα

Για να μεταρρυθμιστεί κάτι, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το να έχει προηγου-

μένως ρυθμιστεί, να έχουν προβλεφθεί όροι λειτουργίας, διαδικασίες ελέγχου, 

κυρωτικοί μηχανισμοί, κ.λπ.

Το μέγα ερώτημα που πλανάται σήμερα στην Ελλάδα συνίσταται στο αν η χώρα 

μας έχει ανάγκη πριν απ’ όλα από μεταρρύθμιση. Κι αν ναι, ποιος θα τη μεταρ-

ρυθμίσει, πώς, και κυρίως με ποια αξιοπιστία, αφού και ο ίδιος ο μεταρρυθμιστής 

δεν έχει ακόμα προβεί σε αυτομεταρρύθμιση;

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα με τη σειρά. Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία μα-

στίζεται από«στοιχεία αποδιοργάνωσης και ανομίας». Ζούμε με / σε έκ-ρυθμες 

ισορροπίες. Όλοι παίζουν με όλα τα μέσα, χωρίς καν σκοπό που τ’ αγιάζει.

Κανείς δε γνωρίζει (ούτε σκοπεύει ν’ ακολουθήσει) κανόνες παιχνιδιού. Το ακα-

θόριστο και το συνεχώς μεταβαλλόμενο επιτρέπει και «νομιμοποιεί» κάθε πα-

ρέκκλιση. Οι περισσότεροι θέλουν να τελειώσει η κρίση για να κάνουν τα ίδια.

Η αναζήτηση μιας (επαγγελματικής ή κομματικής)  «θε-

σούλας»  προηγείται της οποιασδήποτε (ιδεολογικοπο-

λιτικής) θέσης για τα διαδραματιζόμενα.

Όλοι είναι έτοιμοι να υποχωρήσουν σε οτιδήποτε, στο 

όνομα της εύκαμπτης τακτικής (και της ευλύγιστης μέ-

σης).

Ο αχόρταγος «προ-άνθρωπος» βγήκε από τα σπήλαια 

και διορίστηκε κουκιομέτρης σε διάφορα κομματικά ή 

συνδικαλιστικά γραφεία.

Οι αρχές μπήκαν στο αρχείο και τα οράματα χαρακτηρί-

στηκαν παροράματα.

Αντί για ιδεολογική ζύμωση στήθηκαν μηχανισμοί προ-

ώθησης ατομικών ή παρεϊκών συμφερόντων.

Αντί για θεωρητική συζήτηση και κοινωνική καταξίωση 

προτιμήθηκε η πρακτική της αφίσας και της «γραμμής».

Οι πολιτικοί φορείς έπαιξαν πολύ αυτό το χαρτί, επέτρεψαν τα χτυπήμα-

τα πάνω στο κορμί των κοινωνικών ηθών και κάτω από τη ζώνη της προσωπικής 

– πολιτικής αξιοπρέπειας.

Το ποιος ανήκει πού, έχει μόνον ιστορική ερμηνεία. Το τι ζητάει ο καθένας, αξιο-

λογείται με συγκυριακές παραμέτρους μικροκομματικού κόστους.

Η ελληνική πολιτική πεθαίνει για να μείνουν ζωντανοί οι Έλληνες πολιτικοί.

Μαζί με αυτούς κυκλοφορούν και κάποιοι που κληρονομικώ, κυρίως, δικαιώμα-

τι καταφέρνουν να είναι «παρόντες» σε όλες τις καταστάσεις. Αυτού του τύπου 

η πριμοδότηση ή η ανοχήυπήρξε από τα λάθη της ηγετικής ομάδας κάθε κόμ-

ματος εξουσίας.

Μετρήστε να δείτε ποιοι μεσουρανούν σήμερα και θυμηθείτε πόσο –αυτοί οι 

ίδιοι- είχαν προωθηθεί επί ΠΑΣΟΚ, κυρίως από τους «διανοούμενους»(;) της νέας 

γενιάς, του γραφείου του πρωθυπουργού κ.λπ.

Αυτός ο χώρος των «ενδιάμεσων» ευδοκιμεί ιδίως στις εποχές των έντονων πο-

λιτικών αντιπαραθέσεων. Κάποιοι «πονηροί» επωφελούνται από τις άσπρο-μαύ-

ρο αντιθέσεις και κινούμενοι ευέλικτα στη γκάμα του γκρίζου κερδίζουν σε όλα 

τα ταμπλό.

Κάθε πολιτικός σχηματισμός που αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας, είτε 

λόγω συμπλέγματος δημοκρατικοφάνειας είτε λόγω πολιτικής υποκρισίας, θέλει 

να δείξει ένα πρόσωπο συναινετικό.

Προς αρωγήν αυτής της προσπάθειας προστρέχουν οι «ενδιάμεσοι» οι οποίοι 

πλαισιώνουν μια στη ΝΔ, μια στο ΠΑΣΟΚ παρέχουν βραχυπρόθεσμα οφέλη σε 

όλους, αλλά κυρίως αποφέρουν μόνιμα κέρδη και γενική ασυλία σ’ εαυτούς και 

στις οικογένειές τους.

Η παραπάνω διαπίστωση δεν αποκλείει, βέβαια, την ύπαρξη ανθρώπων «μεσαί-

ων», νηφάλιων ή κεντρώων, οι οποίοι δεν θέλουν να αναμειχθούν σε «αδελφο-

σκοτωμούς».

Αυτοί όμως, δεν κερδοσκοπούν από τις αντιθέσεις. Ούτε αλλάζουν ιδεολογία 

ταυτόχρονα με την εναλλαγή των κυβερνήσεων.

Αυτοί, χρειάζονται για να μας δείχνουν το μέτρο της αλήθειας, ενώ οι άλλοι, οι 

«ενδιάμεσοι», το μόνο που μας δείχνουν είναι το άμετρο της απληστίαςτους.

Σε κάθε περίπτωση, η αυτό-κάθαρση υπό την Ύβρι της παντογνωσίας και της 

αλαζονείας έχει μεγαλύτερη σημασία από τις οποιεσδήποτε εξαγγελίες. Άλλω-

στε, κατά τη γνώμη μου, η μόνη σοβαρή εξαγγελία σήμερα είναι η ρύθμιση.

Πρώτα θα γίνουμε σοβαροί πολίτες με σοβαρό κράτος και σοβαρούς (=σταθε-

ρούς) θεσμούς –που όλου θα σεβόμαστε- και ύστερα θα μεταρρυθμίσουμε ό,τι 

δε λειτούργησε. Δεν είναι δυνατό ν’ αρχίσουμε ανάποδα.

Εκτός αν ανάποδα στέκουν πια και τα οράματά μας.

Υ.Γ Αν διαβάσετε προσεκτικά πολλές από τις Διακηρύξεις Αρχών(;) Αρχηγών(;) 

που κυκλοφορούν τελευταία, θα διαπιστώσετε του λόγου του αληθές.

15/03/2012

Είχε δενδρύλια στην αυλή του

Πέντε δενδρύλλια κάνναβης καλλιεργούσε στην 

αυλή του σπιτιού του ένας 55χρονος στην Νέα Τί-

ρυνθα.

Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορίες που 

είχαν οργάνωσαν αστυνομική επιχείρηση και 

πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του 55χροβ-

νου, όπου βρήκαν και κατέσχεσαν ποσότητα κάν-

ναβης, βάρους -15- γραμμαρίων.

Στον κήπο του σπιτιού του όμως βρήκαν και τα 

δενδρύλια μέσα σε μια πλαστική δεξαμενή.

Κατασχέθηκαν πέντε δενδρύλλια κάνναβης, 

ύψους από 0,4 έως 0,6 μέτρων. 

Ο 55χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτο-

δικών Ναυπλίου.

Έβαλαν όρους για το φασκόμηλο και τη ρίγανη

Με όρους επιτρέπεται η κοπή της ρίγανης, σύμ-

φωνα με απόφαση του περιφέρειάρχη Πελοπον-

νήσου.

Συγκεκριμένα επιτρέπεται η κοπή του φασκόμη-

λου και της ρίγανης, με τους παρακάτω όρους:

α) Η κοπή να γίνεται στο στάδιο που τελειώνει η 

άνθηση των φυτών για να μην προξενείται ζημιά 

στη μελισσοκομία και ως ημερομηνία έναρξης 

κοπής ορίζουμε για το φασκόμηλο την 21η Μαΐου 

και για την ρίγανη την 10η Ιουνίου.

β) Η κοπή της ρίγανης να διενεργείται με κοπτερό 

εργαλείο (ψαλίδι, δρεπάνι, σβαρνά κ.λ.π.) για να 

μη καταστρέφονται ή ξεριζώνονται τα φυτά. Όσοι 

ενδιαφέρονται μπορούν να ανατρέξουν στην υπ’ 

αριθμ. 5822/15-5-2012 απόφαση.

Ο Κωστούρος ζήτησε δεσμεύσεις για την εκβάθυνση και την μαρίνα

Μέτρα ασφάλειας στο λιμάνι
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Άδειες χρήσης νερού 
Στο Τμήμα Περιβάλλοντος 

και Υδροοικονομίας της Πε-

ριφερειακής Ενότητας Αργο-

λίδας χωρίς καμία οικονομική 

επιβάρυνση κατατίθενται τα 

δικαιολογητικά από όσους 

θέλουν να συμμετάσχουν 

στις διαδικασίες για την χορή-

γηση αδειών για υφιστάμενα 

δικαιώματα χρήσης νερού.

Υπενθυμίζεται ότι η κατα-

ληκτική ημερομηνία για την 

εμπρόθεσμη κατάθεση αιτή-

σεων (χωρίς την καταβολή προστίμου) είναι η 16 Ιουνίου 2012.

 Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής σχετικές αιτήσεις μπορούν να 

υποβληθούν και για τα δύο επόμενα έτη, μόνο αφού επιβληθούν και ει-

σπραχθούν τα πρόστιμα που προβλέπονται.

Το πρόστιμο δε μπορεί να είναι κατώτερο των 200 ευρώ για το πρώτο έτος 

και 500 ευρώ για το δεύτερο έτος.

Παρέμβαση Ανδριανού στις Δ.Ο.Υ. 

για να σπεύσουν τις εκκαθαρίσεις

Αρχές καλοκαιριού η επιστροφή 

Φ.Π.Α. στους αγρότες

Στην περίπλοκη και 

χρονοβόρα διαδικασία 

αποστολής των δηλώ-

σεων στις αρμόδιες 

Δ.Ο.Υ. οφείλεται η κα-

θυστέρηση στην κατα-

βολή της επιστροφής 

Φ.Π.Α στους αγρότες. 

Ο έλεγχος είναι διπλός 

και αφορά αφενός τα δηλωθέντα από τους αγρότες στοιχεία 

και παραστατικά, και αφέτερου, στη συνέχεια, την διασταύρω-

ση-έλεγχο κάθε ένα αγρότη ξεχωριστά για τυχόν οφειλές προς 

το Δημόσιο ώστε αυτές να συμψηφισθούν με την αναλογούσα 

επιστροφή Φ.Π.Α  και ύστερα να προκύψει το καθαρό πληρωτέο 

προς τον κάθε αγρότη.

Παρέμβαση για το ζήτημα αυτό έκανε προς τις Δ.Ο.Υ Ναυπλίου 

και Άργους ο βουλευτής Γιάννης Ανδριανός, ο οποίος τονίζει ότι 

οι προϊστάμενοι και των δύο Δ.Ο.Υ τον ενημέρωσαν ότι κατα-

βάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προχωρήσει με τα-

χείς ρυθμούς η διαδικασία των ελέγχων και ότι θα εντατικοποι-

ήσουν ακόμη περισσότερο την προσπάθεια ώστε να καταστεί 

δυνατό οι αγρότες να εισπράξουν στις αρχές του καλοκαιριού 

την επιστροφή  Φ.Π.Α που δικαιούνται.

Όπως δήλωσε ο ίδιος «Η καθυστέρηση στην καταβολή της επι-

στροφής Φ.Π.Α στους αγρότες, ιδιαίτερα στην δύσκολη σημερι-

νή οικονομική συγκυρία, συνιστά σημαντικό πρόβλημα και στε-

ρεί από τους αγρότες την οικονομική ανάσα που χρειάζονται 

σήμερα για να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους».

Παρέμβαση Κοδέλα για πρόσληψη προσωπικού στη δακοκτονία

Δακοκτονία χωρίς γεωπόνους δεν γίνεται
Επιστολή στον Υπουργό Αγρο-

τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Ναπολέοντα Μαραβέγια, με την 

οποία ζητούν να αντιμετωπίσει 

άμεσα επείγοντα προβλήματα, 

με κυριότερο και πιο άμεσο το 

θέμα 

Την κατ’ εξαίρεσιν πρόσληψη επι-

στημονικού και εργατοτεχνικού 

προσωπικού για τη δακοκτονία, 

ζητά με επιστολή του προς τον 

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων Ναπολέοντα Μα-

ραβέγια, ο βουλευτής Αργολίδας 

του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Κοδέλας.

Να σημειωθεί ότι οι αρμόδιες 

υπηρεσίες των Περιφερειών δεν 

έχουν λάβει ακόμα τις σχετικές 

υπουργικές αποφάσεις για την 

έναρξη των διαδικασιών πρό-

σληψης του εποχικού προσωπι-

κού Δακοκτονίας.

Επισημαίνεται ότι η έγκαιρη πρό-

βλεψη του προσωπικού αποτε-

λεί βασική προϋπόθεση για την 

επιτυχία του προγράμματος Δα-

κοκτονίας.

Την ίδια παρέμβαση προς τον 

αρμόδιο υπουργό συνυπογρά-

φουν και οι άλλοι δύο βουλευτές 

του ΣΥΡΙΖΑ στην Πελοπόννησο 

Σταύρος Αραχωβίτης και Θανά-

σης Πετράκος καθώς και οι βου-

λευτές Ευαγγέλια Αμμανατιδου  

-  Πασχαλίδου και Μιχάλης Κρι-

τσωτάκης.

Στην επιστολή επισημαίνεται 

ακόμα: 

Κύριε Υπουργέ, 

Επειδή,  οι πρώτοι ψεκασμοί 

πρέπει να γίνουν ανάλογα με τις 

περιοχές από 20 Ιουνίου έως 1 

Ιουλίου, πρέπει να υπάρξει άμε-

ση πρόσληψη του απαραίτητου 

προσωπικού.

2. Παράταση της εφαρμογής του 

Νόμου 4015 (ΦΕΚ 210/21.9.2011) 

περί Συνεταιρισμών με ταυτό-

χρονη πρόβλεψη για την  θητεία 

των αντιπροσώπων στις ΕΑΣ. 

Τέτοιο δικαίωμα δίνει άλλωστε ο 

Νόμος στον Υπουργό. (Τουλάχι-

στον Παράταση των προβλεπό-

μενων στο άρθρο 19 παρ.3 κατά 

ένα εξάμηνο, έως 31/12/2012.)

(Εναλλακτικά: αναστολή εφαρ-

μογής του Νόμου)

Αυτό γιατί ο νόμος αυτός προ-

βλέπει την έκδοση μιας σειράς 

Υπουργικών Αποφάσεων και 

εγκυκλίων χωρίς τις οποίες δεν 

μπορεί να εφαρμοστεί. Επίσης 

μετά το τέλος Ιουνίου οι ΕΑΣ θα 

βρεθούν χωρίς νομική υπόστα-

ση με αποτέλεσμα να μην μπο-

ρούν να λειτουργήσουν. 

3. Ένα δεύτερο θέμα στο οποίο 

θα πρέπει να δοθεί παράταση 

είναι αυτό της υπ αριθμ. 110424 

απόφασης (ΦΕΚ 1190/11.4.2012) 

περί χορήγησης Αδειών για Υφι-

στάμενα Δικαιώματα Χρήσης 

Νερού. Η προθεσμία λήγει στις 

16/6/2012, χρόνος μη επαρκής 

για την ολοκλήρωση των σχε-

τικών διαδικασιών. Προτείνεται 

η τροποποίηση του άρθρου 9, 

παράταση για έξι μήνες, έως 

16/12/2012.

4. Ένα ακόμα θέμα στο οποίο 

θα πρέπει να δοθεί παράτα-

ση είναι αυτό της «Εξαίρεσης 

από Κατεδάφιση των κτηνο-

τροφικών εγκαταστάσεων». 

Ζητείται τροποποίηση της ΚΥΑ 

244203/2006η οποία αφορά 

την εξαίρεση από την κατεδά-

φιση κτισμάτων με κτηνοτροφι-

κή χρήση και να εναρμονιστεί 

με τον Νόμο 4056/2012 και να 

δοθεί παράταση τουλάχιστον 6 

μηνών στην δυνατότητα των δι-

καιούχων στην εξαίρεση από την 

κατεδάφιση»
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Λάμπρου: Το ζητούμενο σε μια περίοδο κρίσης να εισέλθουμε σε μια αναπτυξιακή τροχιά

Περιβάλλον Τουρισμός και Ανάπτυξη

Επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Πε-

ριβάλλον Τουρισμός και Ανάπτυξη. 

Ο Ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

και των κοινωνικών εταίρων στην 

Ελλάδα της κρίσης», διοργανώνεται 

την Τρίτη 5 Ιουνίου 2012 -Παγκόσμια 

Ημέρα Περιβάλλοντος- στο Πόρ-

τοχέλι στο Ξενοδοχείο AKS HOTEL 

στην αίθουσα συνεδριάσεων  «ΕΠΙ-

ΔΑΥΡΟΣ» .

Η έναρξη της ημερίδας έχει προ-

γραμματιστεί να ξεκινήσει στις 10:00 

π.μ. Κεντρικός ομιλητής της επιστη-

μονικής ημερίδας θα είναι ο καθη-

γητής Γρηγόριος Τσάλτας Πρύτανης 

του Παντείου Πανεπιστημίου και 

Υπηρεσιακός Υπουργός ΥΠΕΚΑ.

Συνδιοργανωτές αυτής της ημερίδας 

είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου – 

Π. Ενότητα Αργολίδας και το Επιμε-

λητήριο Αργολίδας 

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δή-

μου Ερμιονίδας Τάσος Λάμπρου, 

από την διοργάνωση αυτής της ημε-

ρίδας έχουμε δύο βασικούς στόχους:

α) να εγκαινιάσει ο Δήμος μας μια 

συνεργασία σε πολλά επίπεδα με 

ένα από τα κορυφαία Πανεπιστη-

μιακά Ιδρύματα της Χώρας, αυτή η 

συνεργασία είναι πολύτιμη για το 

Δήμο μας αλλά και θα έχει πολλα-

πλασιαστικά οφέλη στην τοπική μας 

κοινωνία

β) το ζητούμενο σε μια περίοδο κρί-

σης να εισέλθουμε σε μια αναπτυξι-

ακή τροχιά και ο ρόλος της τοπικής 

αυτοδιοίκησης  είναι σημαντικός σε 

αυτήν την διαδικασία τα συμπερά-

σματα αυτής της ημερίδας θα είναι 

πολύτιμα για όλους μας τόσο για την 

διοίκηση του Δήμου όσο για τους 

δημότες μας».

Την ημερίδα μπορούν να παρακο-

λουθήσουν εκπρόσωποι όλων των 

παραγωγικών και επιστημονικών 

φορέων του τόπου και όλοι οι Υπη-

ρεσιακοί παράγοντες της Ερμιονίδας 

και όλης της Αργολίδας.

Όπως τονίζει ο κος Λάμπρου ‘Μόνο 

με την συμμετοχή κερδίζουμε όλοι  

και θα πω το αυτονόητο, ότι για πρώ-

τη φορά στην Ερμιονίδα διεξάγεται 

επιστημονική ημερίδα σε συνεργα-

σία με Πανεπιστημιακό ίδρυμα».

Τέλος, ο κος Λάμπρου αναφέρθη-

κε και στο κόστος της εκδήλωσης, 

απαντώντας στο ερώτημα: «Κάποιοι 

θα σας ασκήσουν κριτική , για τη 

διοργάνωση αυτής της ημερίδας εν 

μέσω μεγάλης κρίσης στον τουρισμό 

και ευρύτερα στην οικονομία καθώς 

ο Δήμος έχει άλλες ανάγκες από τη 

διοργάνωση ημερίδων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Απαντώ με μια σημεί-

ωση –παρατήρηση που μαθαίνουν 

όλα τα  παιδιά της Γ΄ Λυκείου. Ότι 

σε κάθε περίοδο κρίσης απαιτείται 

να αντιμετωπίσουμε τις απειλές και 

να αξιοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες 

που μας παρουσιάζονται 

ΝΑΙ λοιπόν ! στην σημερινή εποχή 

απαιτείται εγρήγορση - νέο  ξεκίνη-

μα ,να αξιοποιήσουμε όλες μα στις 

δυνατότητες  ,να αξιοποιήσουμε τα 

συγκριτικά μας πλεονεκτήματα.

Ως εκπαιδευτικός σας δηλώνω για 

μια ακόμη φορά, ότι «η γνώση είναι 

ΔΥΝΑΜΗ»

Άρα ,η διοργάνωση και η διεξαγωγή 

αυτής της επιστημονικής ημερίδας 

στο Πόρτοχελι θα μας δώσει ΔΥΝΑ-

ΜΗ ,θα κερδίσουμε σε εμπειρία και 

γνώση και θα έχουμε την δυνατότη-

τα να αξιοποιήσουμε τις νέα ευκαι-

ρίες που θα  μας παρουσιαστούν, να 

αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεο-

νεκτήματα των ανθρώπων του.

Να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα του τόπου μας και 

των ανθρώπων του

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ο τόπος μας να συνεχίζει 

την αναπτυξιακή πορεία αλλά πρέπει 

να προσαρμοστεί στις νέες περιβαλ-

λοντικές συνθήκες που διαμορφώ-

νονται, έχουμε μια μόνο δυνατότητα 

ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ

Με την συνεργασία όλων των φο-

ρέων του τόπου μας αυτό θα γίνει 

πραγματικότητα. 

Ορκίστηκαν οι φοιτητές
Ορκίστηκαν οι φοιτητές του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών 

Ναυπλίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε μια σεμνή τε-

λετή στο Βουλευτικό του Ναυπλίου.Στην αίθουσα επικρατού-

σαν ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μια υπήρχε συγκίνηση 

και υπερηφάνεια για τους νέους πτυχιούχους, από την άλλη 

όμως ένας σκεπτικισμός ότι οι νέοι αυτοί επιστήμονες θα βι-

ώσουν πολύ δυσκολότερες συνθήκες από τις προηγούμενες 

γενιές, λόγω της κατάστασης στην οποία έχει βρεθεί η χώρα. 

Στην τελετή της ορκωμοσίας, μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν ο πρύ-

τανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθηγητής Θεόδωρος 

Παπαθεοδώρου, ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτριος Κωστούρος, 

η πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 

Θεατρικών Σπουδών αν. καθηγήτρια Βασιλική Μπαρμπούση και οι 

περισσότεροι καθηγητές της Σχολής.

Έκθεση στον Δον Κιχώτη
Ο Δον Κιχώτης στο Άργος, φιλοξενεί μέ-

χρι τις 15 Ιουνίου τρεις νέες δημιουργούς 

από τη σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, 

τη Λαμπρινή Μάρκου, τη Βάια Παπαζήκου 

και την Αλεξάνδρα Τσαζή.

Η έκθεση αποτελείται από έργα που δημι-

ουργήθηκαν από μια μεγάλη ποικιλία υλι-

κών κατασκευής αλλά και διαφορετικών 

τεχνικών (μονοτυπίες, κολάζ κ.α.).

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων θα προ-

βληθούν τρεις μικρού μήκους ταινίες με 

ιδιαίτερα καλλιτεχνική ματιά: Οι ταινίες 

Sirene (1968) και Atraksion (2001) του Βέλ-

γου κινηματογραφιστή Raoul Servais και η 

ταινία Pas de deux (1968) του Καναδού κι-

νηματογραφιστή Norman McLaren (οι ται-

νίες βρέθηκαν στα χέρια του Δον Κιχώτη 

αφού πρώτα ταξίδεψαν πολλά χιλιόμετρα 

από το Παρίσι ως το Άργος!

Δράσε Θετικά
Την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012, 20:00 – 

22:00, στην Παιδική - Νεανική Βιβλιοθή-

κη του Δήμου Άργους Μυκηνών [πάρκο 

Μπόνη],  η ψυχολόγος Ελισάβετ Γεωργίου, 

με την υποστήριξη της Κοινωφελούς Επι-

χείρησης Δήμου Αργους-Μυκηνών, και η 

ομάδα Θετικής Δράσης συζητούν για … 

τις συμπτώσεις στη ζωή μας! 

“Τίποτα δε γίνεται τυχαία ούτε τα άσχημα, 

ούτε τα ωραία! Κάθε τι από μόνο του για 

να βρει το δρόμο του θέλει απλά το χρό-

νο του.” Με φόντο τους παραπάνω στίχους 

αναζητάμε μέσα από τις συμπτώσεις το 

μήνυμα που κρύβεται για τον καθένα μας. 

Οι ανατροπές στη ζωή μας, οι αλλαγές και 

… οι απο μηχανής θεοί που εμφανίζονται 

τυχαία! Οι επιλογές, οι δυσκολίες και … οι 

μαγικές λύσεις που ξαφνικά βρίσκονται! Τι 

συμβαίνει τότε; Τι κάνουνε; Πώς νιώθουμε; 

Ποιος αποφασίζει τελικά για εμάς; 

Ερωτήματα που η ομάδα Θετικής Δράσης 

συζητά, σχολιάζει, διασκεδάζει!! 

Η Ομάδα Θετικής Δράσης ξεκίνησε στις 18 

Νοεμβρίου και θα ολοκληρώσει τις συνα-

ντήσεις της την Παρασκευή 15 Ιουνίου με 

ένα καλοκαιρινό πάρτυ! 

Στις συναντήσεις της ομάδας στοχεύουμε 

στην ενδυνάμωση των συμμετεχόντων και 

στην ενίσχυση της ελπίδας και της πίστης 

ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δυσκο-

λίες της κρίσης. 

Στην ομάδα μπορούν να παραβρεθούν, 

όσες φορές επιθυμούν, όσοι θα ήθελαν να 

συμμετάσχουν σε μια ανοιχτή ομάδα όπου 

μέσα από συζήτηση και βιωματικές ασκή-

σεις / παιχνίδια θα έχουν την ευκαιρία:

-να σκεφτούν, να μιλήσουν και να δρά-

σουν ΘΕΤΙΚΑ σε όσα τους συμβαίνουν 

-να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι στην αντι-

μετώπιση των δυσκολιών και να μάθουν 

άλλους τρόπους που μπορεί να τους δώ-

σουν μια καινούργια οπτική στις δικές 

τους αντιδράσεις

-να μοιραστούν πληροφορίες, εμπειρίες 

και ιδέες δημιουργικής προσαρμογής στη 

νέα πραγματικότητα που διαμορφώνουν 

οι οικονομικό –κοινωνικές αλλαγές

-να μάθουν να δέχονται τις αλλαγές στη 

ζωή τους και να βρίσκουν τις θετικές πλευ-

ρές 

-να συναναστραφούν με ανθρώπους που 

μπορεί να έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα και 

τις ίδιες αναζητήσεις

Οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε 15 μέρες, 

ημέρα Παρασκευή. Ώρα συναντήσεων: 

8.00 – 10.00 το βραδάκι. Χώρος συναντή-

σεων:  παιδική – νεανική βιβλιοθήκη [πάρ-

κο Μπόνη]. Η είσοδος είναι ελεύθερη για 

κάθε ενδιαφερόμενο
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Εθελοντές καθάρισαν τον 

δρόμο στο Λυγουριό
Θετικά ανταποκρίθηκαν αρκετοί στο κάλεσμα εθελοντισμού που απηύθυνε στους 

κατοίκους του Λυγουριού ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπιείου 

Παναγιώτης Καψάλης.

Η εθελοντική δράση καθαρισμού έγινε στο τμήμα του δρόμου από Λυγουριό μέχρι 

Γιαννουλέικα. 

Στόχος εκτός από τον καθαρισμό ήταν και η διάδοση του μηνύματος της αξίας του 

εθελοντισμού σε όλα τα επίπεδα. 

Στο Ναύπλιο

Και στο Ναύπλιο πραγματοποιήθηκε δράση καθαρισμού της εισόδου της πόλης, 

από τον δήμο και την Ομάδα Ανάπτυξης Ναυπλίου. Οι εθελοντές με την βοήθεια 

υπαλλήλων του Δήμου, συγκέντρωσαν μεγάλες ποσότητες σκουπιδιών από την 

παραλιακή οδό Ναυπλίου Νέας Κίου, ενώ έγιναν και παρεμβάσεις με την κοπή 

κλαδιών, σε σημεία, όπου η πυκνή βλάστηση εμπόδιζε τη διέλευση πεζών και 

ποδηλατών, οι οποίοι θα απολαμβάνουν στο εξής τη βόλτα τους.

Αθλητική Γιορτή Στίβου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                               

ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν                                                         

ΠΛΗΡ. : Λαπαθιώτη Σοφία         

Δ/νση : 25ης Μαρτίου 55                                          

Ναυπλιο 21100

Τηλ. : 2752-0-23513                                                                 

Έργο: Μεταφορές προσώπων (εκδρομές  μελών ΚΑΠΗ) έτους 2012 

Προϋπολογισμού : 47.600,00 €

Αριθμός Μελέτης: 2/2012  Κ.Α. 10-6413

ΝΑΥΠΛΙΟ:      29-05-2012

Αριθμ. Πρωτ.: 576

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) του Ν.Π.Δ.Δ 

«Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.» ΕΤΟΥΣ 2012

       1. Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.» Δήμου Ναυπλιέων σύμφωνα με την 50η-2012 απόφα-

ση του Δ.Σ , προκηρύσσει Πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με 

κριτήριο  την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ. αρ. 2/2012 μελέτης και 

του τιμολογίου μελέτης.

       Η προσφορά για τη μίσθωση τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) και κλινών σε ξενοδοχεία γίνεται 

για ολόκληρο το έτος 2012 και να γίνεται αποδεκτή η προσφορά με την χαμηλότερη τιμή  επί του συνό-

λου των εκδρομών και όχι μέρος αυτών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, με το σύ-

στημα συμπλήρωσης τιμολογίου για τις «Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) του Ν.Π.Δ.Δ 

«Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.» έτους 2012» προϋπολογισμού 47.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  13%.

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» σύμ-

φωνα με την υπ. αριθμ. 2/2012 μελέτη της Διοικητικού Υπαλλήλου .

       2. Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμα εξουσιοδοτούμενους 

εκπροσώπους τους στο  ΚΑΠΗ , 25ης Μαρτίου 55,  Τ.Κ 21100 Ναύπλιο, την 12η ΙΟΥΝΙΟΥ  2012 ημέρα 

Τρίτη ώρα έναρξης 10,30π.μ  κ΄ ώρα λήξης παραλαβής  των προσφορών ορίζεται η 11:30 π.μ. Σε περί-

πτωση που  ο Διαγωνισμός κριθεί άγονος θα επαναληφθεί στις 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ημέρα Τρίτη  την ίδια 

ώρα και στον ίδιο χώρο.

       3. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν αναγνωρισμένα γραφεία γενικού και εσωτερικού 

τουρισμού του δημοπρατούμενου αντικειμένου εγγεγραμμένοι σε οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματι-

κή οργάνωση( άρθρο 5 της διακήρυξης). 

       4. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού με-

λέτης47.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)  ήτοι  2.380,00€ και θα απευθύνεται στο  Νομικό 

Πρόσωπο.

       5.  Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Ν.Π.Δ.Δ «Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.» ΕΤΟΥΣ 2012.

       6.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης στην Δ/νση του Ν.Π  επί 

της   οδού 25ης Μαρτίου 55  Ναύπλιο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την προηγουμένη ημέρα 

του διαγωνισμού.

       7.  Για πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 27520- 

23513, κα Λαπαθιώτη  Σοφία. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

       8.  Οι λεπτομερείς όροι του διαγωνισμού καθορίζονται με την υπ .αριθ. 569/28-05-2012 διακήρυξη 

του  Νομικού Προσώπου «Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.».

       9. Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό τύπο σε μία τοπική εφημερίδα  σύμφωνα 

με την παρ.5 του άρθρ.11 του Π.Δ 28/80.

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ

Δημήτριος Μπακέας

Δημοτικός  Σύμβουλος

Με επιτυχία διοργανώθηκε 

η 1η Αθλητική Γιορτή Στίβου 

την Κυριακή στο Δημοτικό 

Αθλητικό Κέντρο Άργους.

Η εκδήλωση έγινε στο πλαί-

σιο της συνεργασίας των 

Συλλόγων Γονέων και Κηδε-

μόνων των Δημοτικών Σχο-

λείων Άργους.

Συμμετείχαν 200 μαθητές 

και μαθήτριες της Ε’ και Στ’ 

τάξης των Δημοτικών Σχο-

λείων του Άργους, οι οποίοι 

επιδόθηκαν σε 3 αθλήματα 

του κλασσικού αθλητισμού: 

δρόμος ταχύτητας, ρίψη 

(πλαστικό μπαλάκι) και 

άλμα εις μήκος.

Οι Σύλλογοι Γονέων και Κη-

δεμόνων  των Δημοτικών 

Σχολείων Άργους διοργά-

νωσαν αυτή τη γιορτή προ-

σπαθώντας να αναδείξουν 

τη σημασία  της ενασχό-

λησης με τον αθλητισμό. 

Στόχος τους, όπως λένε εί-

ναι μια καλύτερη ποιότητα 

ζωής μέσα από την άσκηση.
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Ελεύθερα και αδέσμευτα
Η κατεδάφιση του σπιτιού του Γεωργίου Τσώκρη στο Άργος (νέα στοιχεία από τον πορισματική έκθεση της εποχής)

του Βασίλη Κ. Δωροβίνη

Τον Οκτώβριο του 1980 κατεδα-

φίστηκε νύχτα η ιστορική οικία 

του Γεωργίου Τσώκρη, αδελφού 

του Δημ. Τσώκρη,στην οδό Δα-

νοπούλου στο Άργος.

Η κατεδάφισή της,σκάνδαλο 

πρώτου μεγέθους του πελατει-

ακού συστήματος, θυμίζει έντο-

να την αυθαίρετη και νυχτερινή 

εμφύτευση περιπτέρου στην εί-

σοδο του πεζοδρόμου της οδού 

Δαναΐδων,πριν δύο χρόνια,προ-

ϊόν και αυτή του πελατειακού 

συστήματος και των τοπικών 

διαπλοκών.

Η κατεδάφιση προκάλεσε επί 

μήνες κινητοποίηση του τοπι-

κού αλλά και του αθηναϊκού Τύ-

που και η δημοσιότητα που πήρε 

το θέμα υπήρξε μεγάλη. Υπήρξε 

ένας από τους βασικούς παρά-

γοντες προετοιμασίας του προ-

εδρικού διατάγματος του Κων. 

Καραμανλή για την προστασία 

της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 

του νεότερου Άργους,το οποίο 

δημοσιεύτηκε επί υπουργίας 

του αείμνηστου Αντ. Τρίτση,τον 

Αύγουστο του Ι982(φέτος συ-

μπληρώνονται τα τριάντα χρόνια 

του και πάλι παράγοντες του πε-

λατειακού συστήματος κάνουν 

ενέργειες εναντίον του).

Τον Φεβρουάριο του 1982,στο 

περιοδικό “Αρχαιολογία”(τεύχος 

αρ.2), δημοσιεύθηκε εκτεταμένο 

αφιέρωμα για την πολιτισμική 

κληρονομιά του Άργους,υπό τον 

τίτλο “Άργος,μία σύγχρονη πόλη 

3000 ετών κινδυνεύει”. Στο αφι-

έρωμα φιλοξενήθηκαν άρθρα 

Γάλλων αρχαιολόγων(είχε τότε 

ολοκληρωθεί η έρευνα- μελέτη 

ελληνογαλλικής ομάδας επι-

στημόνων για το Άργος,τα πο-

ρίσματα- προτάσεις της οποίας 

ουδέποτε πραγματώθηκαν) και 

ένα του γράφοντος, που αυτό 

είχε τον τίτλο «Άργος,η Βεργίνα 

της καποδιστριακής εποχής». 

Στο άρθρο αυτό, δέκα τέσσερις 

μήνες μετά την κατεδάφιση της 

οικίας Γ. Τσώκρη, καταχωρήθη-

κε ειδική αναφορά, με τέσσερεις 

φωτογραφίες, για την υπόθεση 

αυτή. Αναδημοσιεύουμε εδώ το 

άρθρο αυτό.

Προ ημερών, έλαβα ογκώδη φά-

κελλο μέσω ταχυδρομείου,από 

τον γνωστό ποιητή και μελετητή 

της νεότερης ελληνικής λογο-

τεχνίας Τάκη Καρβέλη, σύζυγο 

της φιλολόγου Αικ. Τσοτάκου, 

που για σειρά (ετών) ήταν κα-

θηγήτρια στο Γυμνάσιο Άργους. 

Στον φάκελλο υπήρχαν σχετικά 

έγγραφα καθώς και φωτοαντί-

γοαφο πορισματικής έκθεσης 

της ένορκης διοικητικής εξέτα-

σης(ΕΔ3), που από το τέλος του 

1990 ενεργήθηκε για την παρά-

νομη, όπως αποδεικνύεται,κατε-

δάφιση. Η έκθεση είχε ανατεθεί 

ακριβώς στον Τ. Καρβέλη,που 

τότε υπηρετούσε ως Γενικός Επι-

θεωρητής μέσης Εκπαίδευσης 

Αργολίδας, στο

Ναύπλιο. Στηρίζεται σε πληθώρα 

εγγράφων και στις καταθέσεις 

13 μαρτύρων (παραγόντων της 

Διοίκησης, περιοίκων κ.δ.ά.). Η 

ΕΔΕ ανατέθηκε σε αυτόν από την 

Δ/ση Εσωτερικών της Νομαρχί-

ας Αργολίδας,με Νομάρχη τότε 

τον κ. Χαμπίπη, με έγγραφό της 

της 12-11-1980. Ολοκληρώθη-

κε μέσα σε τέσσερεις μήνες και 

κατατέθηκε αρμοδίως. Από εκεί 

και πέρα ...τα ίχνη της χάθηκαν 

και ο Καρβέλης εκφέρει διάφο-

ρες υποθέσεις. Το γεγονός είναι 

ότι το πελατειακό σύστημα,ένας 

από τους κύριους παράγοντες 

που μας έφεραν στη σημερινή 

κατάρρευση,»δούλεψε» καλά.

Πορισματική έκθεση και έγγρα-

φο αποστολής της καταλαμβά-

νουν δέκα πέντε δακτυλόγραφες, 

πολύ πυκνογραμμένες σελίδες. 

Είναι αδύνατο να αναπαραχθούν 

εδώ. Γι’ αυτό και δημοσιεύουμε 

σύνοψή τους, αλλά μπορώ να 

πω ότι αποτελεί ιστορικό τεκ-

μήριο και θέλω να ευχαριστήσω 

και από εδώ τον συντάκτη του 

ο οποίος, μετά την ανέλπιστη 

ανεύρεσή του στο προσωπικό 

αρχείο του, έσπευσε να μου το 

διαβιβάσει. Θα πάρει τη θέση 

του στο όλο αρχείο τεκμηρίω-

σης της ιστορικής εξέλιξης της 

δόμησης και του πολεοδομικού 

σχεδιασμού του Άργους, που έχει 

συγκροτηθεί πια εδώ και πολλά 

χρόνια.

Καταρχήν η έκθεση στράφηκε 

στην αναζήτηση ευθυνών προς 

όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσί-

ες, δηλαδή την Εφορεία Αρχαιο-

τήτων Ναυπλίου, με Προϊσταμέ-

νη τότε τη γνωστή αρχαιολόγο κ. 

Α. Αρχοντίδου, τους φύλακες αρ-

χαιοτήτων Άργους Γ. Δανόπουλο 

και Π. Μούκιο, το Τμήμα Πολεο-

δομίας και Πολεοδομικών εφαρ-

μογών της Νομαρχίας Αργολίδας 

με Προΐσταμένη τότε τη Μαρία 

Παπανικολάου και με χειρίστρια 

του φακέλλου την  υπομηχανικό 

Β. Δημοπούλου και, τέλος,  το 

Αστυνομικό τμήμα Άργους, 

με Διοικητή τότε τον Π. Κορμά

και αξιωματικό υπηρεσίας του 

ανθυπασπιστή Ιω. Βασιλόπουλο.

Από το ιστορικό της έκθεσης δι-

απιστώνεται ότι για την αίτηση 

κατεδάφισης είχαν υποβληθεί 

φωτογραφίες που.... απέκρυπταν 

την πραγματική εικόνα του ιστο-

ρικού σπιτιού,ενώ δεν μνημόνευ-

αν τον ακριβή αριθμό όπου βρι-

σκόταν στην οδό Δανοπούλου. 

Αυτή η τελευταία παράλειψη 

αποτέλεσε βάση μεν για να υπο-

πέσει σε λάθος η Εφορεία Αρχαι-

οτήτων, λάθος που όμως έγκαιρα 

διασώθηκε πριν την κατεδάφιση, 

πρόσχημα δε για την Πολεοδο-

μία ώστε να διευκολυνθεί η κα-

τεδάφιση.

Με άκρως τεκμηριωμένο και 

σαφή τρόπο ο συντάκτης της 

ΕΔΕ προέβη στον καταλογισμό 

των ευθυνών:

Ι. Ως προς την Εφορεία Αρχαιοτή-

των διαπίστωσε ότι, ήδη από το 

καλοκαίρι του 1980 ,είχε επιστή-

σει την προσοχή των υπολοίπων 

Αρχών στη σπουδαιότητα του 

αρχοντικού του Γ. Τσώκρη, ενώ 

ήδη τις κρίσιμες μέρες έδρασε 

αστραπιαία, με σήματα τηλεγρα-

φικά και τηλεφωνήματα,ώστε να 

αποτραπεί η κατεδάφιση, «μην 

υποκύπτοντας στις πιέσεις του 

ιδιοκτήτη», όπως ρητά αναφέρε-

ται. Προτείνεται λοιπόν,ως προς 

αυτήν να γίνει αυστηρή σύστα-

ση, ώστε να είναι πιο προσεκτική 

στο μέλλον (λάθος ως προς τον 

αριθμό της οδού).

2.Ως προς τους δύο φύλακες αρ-

χαιοτήτων αναφέρεται ότι σε αυ-

τούς οφείλεται η αρχική ματαί-

ωση της κατεδάφισης,κατά την 

πρώτη ανεπιτυχή απόπειρα του 

μηχανικού Θ.Αγγελάκη, γι αυτό 

και προτείνεται να απαλλαγούν 

από κάθε ευθύνη,αλλά να τους 

γίνει σύσταση να είναι και αυτοί 

7ΐιό προσεκτικοί στο μέλλον.

5.Ως προς το Γραφείο Πολεοδο-

μίας,εκεί συγκεντρώνονταν οι 

κύριες ευθύνες,αφού ενεργούσε 

πάντοτε με βραδύτητα στις εντο-

λές της Αρχαιολογικής Υπηρεσί-

ας,παραμερίζοντας μάλιστα το 

γεγονός ότι η ρητή συναίνεση 

της δεύτερης αποτελούσε προ-

ϋπόθεση γιά οιαδήποτε άδεια 

κατεδάφισης στον αρχαιολογι-

κό χώρο του Άργους,όπου και 

το αρχοντικό Γ.Τσώκρη. Διαπι-

στώνεται, λοιπόν,όχι μόνον αδι-

καιολόγητη βραδύτητα,αλλά 

ψευδείς βεβαιώσεις ως προς την 

πραγματική αποστολή απαντή-

σεων της,αλλά και...διορθώσεις 

ημερομηνιών εκ των υστέρων,ά-

ρα τουλάχιστον αδικαιολόγητη 

ολιγωρία, ενώ ταυτόχρονα κα-

ταλογίζεται και....»ασυνήθης τα-

χύτητα» προς ικανοποίηση των 

αιτημάτων του ιδιοκτήτη,η έκθε-

ση δε αφήνει ανοιχτό και το θέμα 

τυχόν «άνωθεν» εντολών.

Κατά συνέπεια ζητείται η πειθαρ-

χική δίωξη και των δύο υπευθύ-

νων του γραφείου Πολεοδομίας, 

ενώ σημειώνεται δύο φορές ότι 

στην προκειμένη περίπτωση συ-

ντρέχει και το υποκειμενικό στοι-

χείο της υπαιτιότητας.

4.Ως προς το Αστυνομικό Τμήμα 

Άργους, διαπιστώνεται η ανα-

γραφή ψευδών στοιχείων ως 

προς τη διάρκεια της κατεδάφι-

σης (ισχυρίστηκε ο Διοικητής ότι 

αυτή διήρκεσε επι...δέκα λεπτά 

της ώρας....),αλλά και

πλήρης υπευθυνότητα,αφού δεν 

αφαιρέθηκε,ως όφειλε,η άδεια 

κατεδάφισης, ενώ ο Διοικητής 

δεν ενημέρωσε και τον αζίωμα-

τικό υπηρεσίας(που όμως κατά 

τη διάρκεια της ΕΔΕ...μετατέθηκε 

και γι’ αυτό δεν έδωσε κατάθεση

...).Ρητά,λοιπόν,αναγνωρίζοντ

αι υπαιτιότητα και ευθύνες στον 

Διοικητή.

0 Τ. Καρβέλης περιορίστηκε στο 

πειθαρχικό και μόνο μέρος της 

υπόθεσης. Η έκθεσή του παρα-

μερίστηκε και προφανώς δεν δι-

αβιβάστηκε στην Εισαγγελία,γιά 

τις κραυγαλέες ποινικές ευθύνες 

που προέκυπταν εις βάρος πολ-

λών. Η ατομική περίπτωση του 

αρχοντικού του Γ. Τσώκρη και 

της κατεδάφισής του «κουκου-

λώθηκε”, κατά το κοινώς λεγόμε-

νο. Αλλά τόσο ο Αντ. Τρίτσης όσο 

και ο Κ. Καραμανλής, παρά τις 

αντιδράσεις, προς τα μέσα τον 

1982,εκπροσώπων του τοπικού 

ντουβαροποιητικού κυκλώμα-

τος, προχώρησαν αδιατάρακτα 

στη δημοσίευση του προεδρι-

κού διατάγματος προστασίας. 

Και το Συμβούλιο της Επικρατεί-

ας απέρριψε όλες τις προσφυγές 

που κατατέθηκαν εναντίον του, 

βεβαιώνοντας και ότι πλάνη περί 

τα πράγματα δεν τεκμαίρετο. Κά-

ποιοι όψιμοι «κατεδαφιστές»—

τυμβωρύχοι επιμένουν για το 

αντίθετο το 2012...

(23-5-12)
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της Ελένης Δραμητινού

(μέρος ΄α)

-Πρόσεχε Χριστιανέ μου, Μου γέμισες 

τσόφλια και σπόρους τα μαλλιά, τα ρούχα, 

ακόμα και το καφέ μου μαγάρισες. Αμάν 

πια με το παλιόπουλό σου. Φύσα αλλού 

τα αναθεματισμένα  τα σπόρια, συνέχεια 

ξεριζώνω από τις γλάστρες καναβουριές.

- Συγνώμη κυρά-Βασιλική. Να, κοίτα, φυ-

σάω τις ταΐστρες μακριά από το μπαλκό-

νι σου αλλά αυτό το αεράκι συνέχεια τα 

σπρώχνει προς τα εσένα. Τα μαγνητίζεις 

κυρά- Βασιλική.

-Αι, να χαθείς παλιομαλαγάνα, του είπε 

ναζιάρικα, και έτρεξε να κρυφτεί πίσω 

από την αεράτη σικλαμέν κουρτίνα που 

ανέμιζε μπροστά στην ανοιχτή μπαλκονό-

πορτα.

Η Βασιλική πάντα χαιρόταν από τα κο-

μπλιμέντα των αντρών, κοκκίνιζε σαν 

κοπελούδα, έτρεμε από χαρά στα φυλ-

λοκάρδια της και το κράταγε βαθιά μέσα 

της σαν κράτημα, σαν χειρολαβή που δεν 

ήθελε να αφήσει. Κόντευε τα εξήντα πέ-

ντε ,αλλά ήταν από τις γυναίκες που δεν 

ήθελαν να παραιτηθούν με τίποτα. Μια 

κοντούλα αεικίνητη, παχουλή γυναίκα. Γυ-

ναίκα με το όλα της. Ξανθό μαλλί ανοιχτό 

σαντρέ, όλο το βράδυ τα τύλιγε σε ρολά 

σαν ντολμαδάκια και το πρωί μόστραρε 

άψογο μιζανπλί με τα μπουκλάκια της πε-

ταχτά και χωμένα το ένα μέσα στο άλλο. 

Έλαμπε από πάστρα η ίδια και το διαμερι-

σμάκι της. Μοσχομυριστή με τα παλ ροζ ή 

σωμόν ρομπάκια της, ετοίμαζε το  πρώτο 

πρωινό θεριακλίδικο καφεδάκι. Το σερβί-

ριζε πάνω στο δισκάκι με την ασπροπλεγ-

μένη δαντέλα και περίμενε τον άντρα της 

να τελειώσει τις πρωινές του γαργάρες, 

και να θρονιαστεί στην πολυθρόνα του 

στο μικρό μπαλκονάκι. Του άρεσε με τις 

πρώτες ζέστες να πίνει το καφεδάκι του 

ανάμεσα στις πρασινάδες και στα λουλου-

δικά της Βασιλικής που στριμώχνονταν 

γύρω του.

 Εκεί σε αυτό το μπαλκονάκι άφησε και την 

τελευταία του πνοή ένα ζεστό καλοκαιριά-

τικο μεσημέρι. Ήταν οι πρώτοι καύσωνες, 

χτύπαγε το θερμόμετρο 40 ,τσιμεντώθηκε 

και η γειτονιά, και οι κακομοίρες οι λιγο-

στές νεραντζιές του πεζοδρομίου λιποψυ-

χούσαν μέσα στην αδιαφορία όλων να τις 

ποτίσουν. Διέξοδος πουθενά.

 Η μόνη όαση του δρόμου ήταν το μπαλ-

κονάκι του 3ου ορόφου της κυρά Βασιλι-

κής. Αφού έδωσαν το σπιτάκι τους αντι-

παροχή, έχασε τα μεγαλεία του κήπου και 

έφτιαξε το μεγαλείο του μπαλκονιού. Είδε 

και έπαθε να συνηθίσει. Στρίμωχνε στις 

γλάστρες της από λουλούδια έως κρεμ-

μύδια, μαιντανά και σκόρδα. Ακόμα και 

μια μελιτζανιά έχωσε κοντά δίπλα στους 

κατιφέδες. Από το διάβα του δρόμου φαί-

νονταν σαν τους κρεμαστούς κήπους της 

Βαβυλώνας τα πολύχρωμα ανθισμένα πε-

λαργόνια, που έφθαναν σαν πράσινη κρε-

μαστή τέντα στον κάτω όροφο.

 Στην όαση της Βασιλικής χώθηκε ο Αρί-

στος να δροσιστεί εκείνο το μοιραίο με-

σημέρι

 Κάθισε στην κόκκινη ξεθωριασμένη πά-

νινη πολυθρόνα ν’ αερισθεί, με το άσπρο 

φανελάκι και το μακρύ του σώβρακο, κου-

νώντας αέρα συνέχεια στο πρόσωπό του 

με τη σπανιόλικη βεντάλια της γυναίκας 

του, δώρο από το γιό της, τον κανακάρη, 

όταν πήγε κρυφά από αυτόν στη Βαρ-

κελώνη interrail και τον χαρτζιλίκωσε η 

μάνα του κρυφά από αυτόν, αφού αυτός 

με τίποτα δεν θα ενέκρινε τέτοιες παλα-

βομάρες. Αλλά αυτή η σκρόφα σιγά να 

μην κακοκαρδίσει τον κανακάρη της. Του 

έστειλε κρυφά τα χρήματα για να γυρνο-

κοπάει ο μάγκας στα Ευρώπας και αυτός 

να κρέμεται από την σκαλωσιά στις οι-

κοδομές για να τον σπουδάσει δόκτορα. 

Αλλά αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη αγαπάει 

και το νοικοκύρη. Μοστράρισε η κυρά Βα-

σιλική τη σπανιόλικη βεντάλια σαν άλλη 

Δουλτσινέα ένα πρωί στο μπαλκόνι και 

την καμάρωνε. Την έδειχνε στην άλλη τη 

χαζοκουρούπα τη Σωσώ εκεί στο δεκα-

τιανό καφεδάκι. Πως το αστέρι της τη θυ-

μήθηκε τη μανούλα και της κουβαλούσε 

όλο τον δρόμο αυτή την αληθινή βεντάλια 

από την Ισπανία Το ‘λεγε και το ξαναέλεγε.

-Από την Ισπανία.

Μαύρη βεντάλια με κόκκινα και κίτρινα 

τριαντάφυλλα στη βάση της και με μια κί-

τρινη δαντελένια τρέσα στο τελείωμά της. 

Σκάρτο πράμα. 

-Αι σιχτίρ 

Έκλεινε συνέχεια μόνη της και ήταν ανα-

γκασμένος να την ανοίγει συνέχεια. Η 

ζέστη τον είχε μπαϊλντήσει. Από το πρωί 

ένοιωθε ένα σφίξιμο στο κεφάλι του σα 

μέγγενη. Έφαγε και εκείνο το ιμάμ μπαιλ-

ντί το μεσημέρι και τον έφαγε. Έπλεε στο 

λάδι και το σκόρδο αλλά ήταν νόστιμο το 

άτιμο. Θα μπορούσε να φάει όλο το ταψί 

αν δεν ένοιωθε αυτήν τη ζέστη να τον 

σφίγγει συνέχεια και συνέχεια τον κύκλω-

νε γύρω -γύρω σαν φασκιά μωρού. Παρά-

τησε το φαγί του και κάθισε στο μπαλκόνι 

να δροσιστεί αερίζοντας το πρόσωπό του 

με την σκάρτη σπανιόλικη βεντάλια. Η Βα-

σιλική του γκρίνιαζε να μη βγει έξω με το 

σώβρακο και τη φανέλα. Ούτε να τη βρί-

σει δεν μπορούσε. Του φώναξε αν θέλει 

καφέ, αλλά ούτε και τότε μπόρεσε να της 

φωνάξει.

-Πνίγομαι μωρέ, βγάλε από το στόμα μου 

αυτή την βαβούρα.

Τον έπνιξε μέσα της η ζέστη σαν ζελέ και 

έμεινε ακίνητος. Ούτε το φως της ημέρας 

δεν είδε για τελευταία φορά. Έπεσε πάνω 

στα μούτρα του η μαύρη βεντάλια φαρδιά 

πλατιά ορθάνοιχτη.

-Η άτιμη του εμπόδιζε τον αέρα και ούτε 

το χέρι του μπορούσε να σηκώσει, να τη 

βγάλει από την μούρη του. Του έπαιρνε 

το λίγο τον αέρα που του έμενε Κοκάλωσε 

στο ζελέ της πηχτής ζέστης ακούνητος να 

κοιτάει τα κόκκινα και κίτρινα τριαντάφυλ-

λα της σπανιόλικης βεντάλιας.

Εκεί τον βρήκε ακούνητο και παγωμένο η 

Βασιλική. Τον σκούντησε.

-Αιντε μωρέ Αρίστο, θα πιαστείς. Πήγαινε 

πια μέσα να ξαπλώσεις.

Τον σκούντησε άλλη μια φορά πιο δυνατά 

και έπεσε από τα μούτρα του η βεντάλια 

της. Είδε τα μούτρα του ακούνητα, άσπρα. 

Το στόμα του ανοιχτό και τα μάτια του 

γυάλινα.

 Άρχισε τις στριγκλιές και δεν τις τελείωσε, 

παρά αφού τελείωσε και η κηδεία. Μαζεύ-

τηκαν τα πιατάκια του καφέ και του κο-

νιάκ. Πλύθηκαν και τοποθετήθηκαν στην 

θέση τους σε παράταξη λόχου, μέσα στο 

ντουλαπάκι της κουζίνας. Στρίγκλιζε ωσό-

του έφυγε και ο τελευταίος συγγενής και 

φίλος του αδικοχαμένου. Μα όταν σφά-

λισε την πόρτα της, σταμάτησε μαχαίρι 

τον θρήνο. Πήγε στο μπάνιο, πλύθηκε με 

εκείνο το αφροντούς με τα λευκά κρίνα, 

δώρο της κόρης της στη γιορτή της μη-

τέρας, φόρεσε και τη ροζ νυχτικιά της με 

τα κόκκινα κεντητά λουλουδάκια και την 

ασορτί ρομπίτσα. Ξάπλωσε στο καθαρό 

κρεβάτι της και δεν ξανάκλαψε ποτέ πια 

για το γεγονός.

Ποτέ, μα ποτέ!

Ο κύριος Γιώργος ήταν γεροντοπαλίκαρο 

από καντεμιά. Μια γυναίκα αγάπησε στην 

ζωή του την Ανίτα και του την έφαγε ο 

κολλητός του από το γυμνάσιο ο Ζάχος 

Άντε να ξαναβγεί από το καβούκι του μετά 

ο Γιώργης. Σαλίγκαρος έγινε και κουβα-

λούσε σέρνοντας την ζωή του σιγά-σιγά, 

δουλειά σπίτι, σπίτι δουλειά. 

Ο χρόνος έγινε πόνος ,καημός. Θέριεψε 

μέσα του. Δράκος να τον φάει.

 Ώσπου κόντευε να σκάσει. Να γίνει κομ-

ματάκια, να εκσφενδονισθεί. Ένα κεφάλι 

εδώ, ένα πόδι εκεί, ένα χέρι παραπέρα. Να 

κολλήσουν τα κομμάτια του στη στράτα 

που έκανε το Κυριακάτικο σουλάτσο το 

στεφανωμένο πια ζεύγος της Ανίτας και 

του Ζάχου. Καμαρωτό-καμαρωτό να πη-

γαινοέρχεται την παραλία της Χαλκίδας, 

μέσα στα χάχανα και τις χαιρετούρες. 

Πήρε τα μάτια του και τα κομμάτια του και 

κατέβηκε στην Αθήνα.

Έπιασε δουλειά στην κουζίνα ενός ξενο-

δοχείου, στη Γλυφάδα και πηγαινόφερνε 

τη ζωή του δουλειά σπίτι, σπίτι δουλειά. 

Τα ίδια. Τουλάχιστον δεν είχε το προδο-

τικό ζευγάρι στα μάτια του φάτσα κάρτα. 

Πέρασαν τα χρόνια  γρήγορα.

Τα χρόνια πέρναγαν, οι μέρες σκάλωναν 

στο λαιμό του σαν αγκάθι ψαροκόκαλου. 

Μα πιο πολύ τα  Σαββατόβραδα. Τις μέρες 

τις άντεχε, δουλειά ως αργά, και μετά το 

σχόλασμα έπαιρνε το μικρό του Φιατάκι 

και γυρνούσε σπίτι από τον πιο μακρινό 

δρόμο και όσο πιο πολύ κίνηση, τόσο πιο 

πολύ χαιρόταν. Όλα αυτά τα φώτα που τον 

περιτριγύριζαν  στο καθημερινό μποτι-

λιάρισμα της Κατεχάκη ήταν παρέα αγα-

πημένη. Φίλοι που πήγαιναν μαζί στο πιο 

ωραίο κέντρο για τη χαρούμενη διασκέ-

δαση. Συνήθισε πια και τσούλαγε τη ζωή 

του, έτσι μόνο για να φεύγει. 

Τα Σαββατόβραδα όμως! Αχ αυτά τα ανα-

θεματισμένα Σαββατόβραδα.

Πόσα Σαββατόβραδα ν’ αντέξεις Θεέ μου.!

Το διαμερισμάκι στην Αβύδου το αγόρα-

σε τα τελευταία χρόνια. Αφότου πέθανε η 

μάνα του πούλησε ότι είχε και δεν είχε στα 

Ψαχνά της Εύβοιας και έριξε μαύρη πέτρα 

πίσω του. Ένοιωσε μια ελευθερία, σαν να 

του έκοψαν τον ομφάλιο λώρο, του έδω-

σαν και μια σπρωξιά και του είπαν, τρέχα. 

Δεν ήθελε να βλέπει ούτε συγγενείς ,ούτε 

συμπατριώτες, ούτε καν έλεγε από πού 

ήταν η καταγωγή του.

 Έλεγε ,όταν τον ρωτούσαν από πού ήταν, 

ότι καταγόταν από τα περίχωρα της Αθή-

νας. Έφτιαξε ένα παραμύθι για τη ζωή που 

είχε περάσει, και με το πες-πες την πίστε-

ψε τόσο πολύ που ήταν σίγουρος πως την 

είχε ζήσει.

Πως ήταν τάχαμου μάγειρας σε γκαζάδι-

κο για χρόνια. Πως Είχε δει όλα τα λιμάνια 

του κόσμου. Χόνγκ Κόνγκ, Σιγκαπούρη, 

Μπουένος Άιρες. Περίγραφε τα παρδαλά 

πολύβουα παζάρια της Ανατολής και της 

Δύσης. Τις μυρωδιές και τα μυστήρια τους.

ΑΒΥΔΟΥ 75- ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ 

….Για σένα, δεν είμαι παρά μια αλεπού όμοια εκατό 

χιλιάδες αλεπούδες Αν όμως με ημερώσεις ,ο ένας 

θα έχει την ανάγκη του άλλου                      

Για μένα εσύ θα είσαι μοναδικός στο κόσμο                                                   

Για σένα εγώ θα είμαι μοναδική στο κόσμο

Ο μικρός πρίγκιπας  Antoine de saint -exypery
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Η τελευταία εξόρμησή μας στην 

Ερμιονίδα, όπου σε συνεργασία 

με την παρέμβαση πολιτών για 

την Ερμιονίδα καθάρισαν την 

Ακτή Λαμοογιαννα, διαπιστώ-

σαμε πως υπάρχει πρόβλημα 

στην μεταφορά αντικειμένων 

για μεγάλγ απόσταση χωρίς την 

ύπαρξη μπαγκαζιέρας. Αναζη-

τήσαμε λοιπόν μπαγκαζιέρες 

σας παρουσια΄ζουμε μία που 

συναντήσαμε:

“Πιο είναι το μεγαλύτερο πρό-

βλημα για έναν ποδηλατοτου-

ρίστα; μα φυσικά το κουβάλημα 

των μπαγκαζιών του. Σκηνές, 

sleeping bag, τρόφιμα, ρούχα 

και κατσαρόλια, όλα πρέπει να 

κουβαληθούν και να τακτοποι-

ηθούν έτσι ώστε να είναι τακτο-

ποιημένα σωστά, να μην εκτίθο-

νται στις καιρικές συνθήκες και 

-πράγμα πολύ σημαντικό- το 

βάρος τους να επηρεάζει όσο 

το δυνατό λιγότερο το κέντρο 

βάρους του ποδηλάτου, άρα και 

την ευστάθειά του, άρα και την 

οδηγική ασφάλειά του.

Η κλασική λύση είναι ένα καλό 

ζευγάρι σακίδια στη πίσω σχάρα 

ή αν μιλάμε για πολλές ημέρες, 

σακίδια εμπρός πίσω που κατα-

νέμουνε και το βάρος σωστότε-

ρα. Όμως τα τελευταία χρόνια 

έχει παρουσιαστεί εναλλακτική 

λύση. Τα trailers. Παλιότερα τα 

συναντούσαμε σε πολυταξιδε-

μένα ποδήλατα σαν ιδιοκατα-

σκευές. όμως τα τελευταία χρό-

νια η B.O.B. -μια εταιρεία που 

ειδικεύετε στις «ταξιδιάρικες» 

λύσεις, μας προσφέρει τα Ibex 

και Yak δυο trailers που μπορι-

ύν να καλύψουν κάθε απαίτη-

σή μας. Δοκιμάσαμε το Ibex, 

σε ofroad, αλλά onroad ταξίδια 

και μείναμε ενθουσιασμένοι. Ας 

δούμε γιατί:

Το σασί του Ibex είναι φτιαγμέ-

νο από καλής ποιότητας cromo 

4130 και στηρίζεται πάνω σε μια 

16άρα ρόδα με αλουμινένιο στε-

φάνι και κέντρο. Αυτό που κάνει 

εντύπωση είναι η ανάρτησή του 

(και αυτή είναι η διαφορά του 

από το Yak) που έχει τη δυνα-

τότητα να ρυθμίζεται ανάλογα 

με το τεραίν. Πάνω στο σκελετό 

του Ibex θα βρούμε τέσσερις(!!!) 

βάσεις για παγούρι, η ρόδα έχει 

φτερό, υπάρχουν ανακλαστικά, 

καθώς και το απαραίτητο ση-

μαιάκι που εκτός από το χαβαλέ 

του έχει ουσιαστική συμμετοχή 

στην ασφάλειά σας. Το κομμάτι 

που εδράζεται στο ποδήλατό 

σας συνδέεται με το κυρίως σασί 

με έναν άξονα που του επιτρέ-

πει την ελεύθερη 

κίνηση δεξιά αρι-

στερά (δουλεύει 

όπως ένα τιμόνι). 

Όλο το σύστη-

μα ζυγίζει 7,7 

κιλά και ο κατα-

σκευαστής δίνει 

ωφέλιμο φορτίο 

(ωραίος όρος για 

ποδήλατο) 32 

κιλά. Καθόλου 

άσχημα. Στη πρά-

ξη: Φορτώσαμε 

το Ibex με καμμιά 

20αριά, ίσως και 

παραπάνω κιλά 

και ξεκινήσαμε 

για ένα τετραή-

μερο για τα βου-

νά της ανοιξιά-

τικης Ρούμελης. 

Το πρώτο (και 

τελευταίο) μειο-

νέκτημα. Πρέπει 

να συγκρατηθείς 

στι τι θα πάρεις, αφού πρακτι-

κά μπορείς να πάρεις ότι αχρεί-

αστο άφηνες τις άλλες φορές. 

Το θέμα είναι οτι χώρεσαν τα 

πράγματα δυο ατόμων και έτσι 

ο ένας ποδηλατούσε ελεύθερος 

κι ωραίος (ένα επιχείρημα της 

γυναίκας σας μόλις κατέπεσε, 

ώρα να αναλάβετε κυριολε-

κτικά τα οικογενειακά βάρη). 

Αφού γεμίσαμε τον αδιάβροχο 

κίτρινο σάκο (που είναι standart 

στην έκδοση plus), ήρθε η ώρα 

να αναρτήσουμε το ibex στο 

ποδήλατό μας. Πανεύκολο. Η 

Β.Ο.Β. έχει στη συσκευασία ένα 

φαρδύτερο quick release, που 

αντικαθιστά αυτό του ποδηλά-

του σας και επιτρέπει στα νύχια 

του ibex να κάθονται επάνω του 

όπως και μια ρόδα στον άξο-

να ενός κέντρου. Ένας πύρος 

λειτουργεί σαν ασφάλεια και 

εμποδίζει το ibex να βγεί π.χ. σε 

κάποια λακούβα. Στο ταξίδι και 

ανάλογα με το τεραίν ρυθμίζαμε 

την ανάρτηση η οποία πραγμα-

τικά βοηθούσε πολύ στα χωμά-

τινα κομάτια, αφού εμπόδιζε το 

ibex να χοροπηδά και έτσι μας 

επέτρεπε μεγαλύτερες ταχύτη-

τες εάν το επιθυμούσαμε. Δεν 

είχαμε κανένα πρόβλημα ευστά-

θειας, αλλά βέβαια μη περιμένε-

τε οτι θα κατεβαίνετε με 80χλμ/

ώρα ή θα μπαίνετε τάπα στις 

στροφές. Είπαμε ταξίδι πάτε. Το 

απόγευμα πολύ εύκολα ξεφορ-

τώναμε το ibex και 

μπορούσαμε να 

κινηθούμε με το 

ποδήλατό μας άνε-

τα χωρίς τίποτα να 

μας εμποδίζει. Απο-

λαυστικό. Τέλος η 

τιμή του είναι στα 

475Ευρώ, ποσό όχι 

ευκαταφρόνητο, 

αλλά σκεφτείτε ότι 

δυο ζευγάρια καλά 

σακίδια (εμπρός 

- πίσω) με τις αντί-

στοιχες σχάρες ξε-

περνούν εύκολα τα 

200-250Ευρώ.         

Για ποιούς: Για τα-

ξιδιάρες ψυχές

Υπέρ: Αφήνει ξε-

φόρτωτο το ποδή-

λατό σας, κουβαλά-

τε τα πάντα ακόμα 

και το σκύλο σας (αρκεί να είναι 

κάπως compact), δε χρειάζεστε 

κάποιο ειδικό «touring» ποδή-

λατο, αφού μπαίνει ακόμα και 

σε full suspencion ποδήλατο 

(βοήθειά σας).

Κατά: Κίνδυνος να μιζεριάσετε. 

Αν δε το χρησιμοποιείτε συχνά, 

θα σας υπενθυμίζει οτι δεν έχε-

τε (ούτε θα αποκτήσετε) τόσο 

ελεύθερο χρόνο όσο θα θέλατε.  

Βάρος: 7,7κιλά. Τιμή: 475 Ευρώ. 
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Του Άγγελου 

Τράκα, Λογοθερα-

πευτής, Επιστημο-

νικός Συνεργάτης 

Κέντρου Έρευνας 

και Εφαρμογής 

Σύγχρονων Προ-

γραμμάτων Ειδι-

κών Θεραπειών

Η παρουσία του 

πατέρα μέσα στο 

σπίτι είναι πολύ σημαντική για κάθε 

οικογένεια. Δυστυχώς  στη σημε-

ρινή κοινωνία με τους γρήγορους 

ρυθμούς και την αύξηση των υπο-

χρεώσεων η οικογένεια σαν θεσμός 

αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα 

όπως η σταδιακή απομάκρυνση του 

πατέρα από το σπίτι λόγω επαγγελ-

ματικών υποχρεώσεων, διαζυγίων 

ή ακόμα και ο θάνατος. Υπάρχουν 

πολλές περιπτώσεις όπου παρά το 

γεγονός ότι ο πατέρας είναι στο 

σπίτι, η συμμετοχή στην ζωή των 

παιδιών του δεν είναι ικανοποιητική. 

Για τα παιδιά δεν είναι μόνο σημα-

ντικό να έχουν τον πατέρα τους 

στο σπίτι, αλλά αυτός να λαμβάνει 

ουσιαστικό ρόλο σε όλες τις πτυχές 

της ζωής τους. Πολλοί άνδρες δεν 

είναι καλά προετοιμασμένοι για να 

ανταποκριθούν στο βασικό αυτό 

ρόλο τους. Η καλλιέργεια των σχέ-

σεων του πατέρα με τα παιδιά του 

είναι καθοριστικής σημασίας για την 

οικογένεια και την ποιότητα ζωής 

των παιδιών. Η επιρροή του πατέρα 

διαμορφώνει το χαρακτήρα και την 

προσωπικότητα των παιδιών. Οι επι-

δράσεις του πατέρα θα συνοδεύουν 

το παιδί του για πάντα στην ενήλικη 

ζωή του.

Η ορθή κατανομή του χρόνου και 

ενέργειας μεταξύ οικογένειας, επαγ-

γελματικών υποχρεώσεων , οικο-

νομικών και προσωπικών αναγκών 

για ένα πατέρα δεν είναι εύκολη 

υπόθεση.

Ο χρόνος που θα αφιερώνεται στα 

παιδιά δεν είναι μόνο για παιχνίδι 

και διασκέδαση που οπωσδήποτε 

χρειάζονται. Η καλλιέργεια του 

αισθήματος ευθύνης και των αξιών 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτών που ο πατέρας καλείται να 

προσφέρει στα παιδιά του.

Έτσι λοιπόν ο χρόνος που αφιερώνει 

ο πατέρας για όλη την οικογένεια 

έχει ανεκτίμητη αξία. Οι δραστηριό-

τητες όλης της οικογένειας μαζί είναι 

απαραίτητες, είναι η βάση για την 

συνοχή που απαιτείται διαχρονικά 

και δημιουργούν  καλές αναμνήσεις.

Στην Ελλάδα η σύγχρονη οικογένεια 

ακολουθεί όλο και περισσότερο το 

δυτικό τρόπο που υπηρετεί τις ατο-

μοκεντρικές αξίες. Παρ’ όλα  αυτά 

πιστεύεται ότι για την Ελλάδα τα μη-

νύματα είναι πιο αισιόδοξα λόγω της 

πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Έτσι 

οι Έλληνες παλαιοί και νέοι πρέπει 

να προσδοκούν την ευτυχία μέσα 

από την οικογένεια ώστε τα παιδιά 

να μπορέσουν να πάρουν από τον 

πατέρα και την μητέρα εφόδια απα-

ραίτητα για τη ζωή τους. 

ΤΡΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Της Δήμητρας Τού-

ντα, Διαιτολόγος, 

Διατροφολόγος, 

www.tountadiet.gr

Ένα από τα πράγματα 

που απασχολεί ιδι-

αιτέρως τις γυναίκες 

που μόλις έχουν φέρει 

στον κόσμο το παιδί 

τους είναι η επανα-

φορά στο αρχικό τους 

βάρος. Είναι πολύ ση-

μαντικό να έχουν ρεαλιστικούς στόχους σχε-

τικά με την απώλεια βάρους μετά την εγκυ-

μοσύνη και να μην περιμένουν να χάσουν 

σε λίγες ημέρες τα κιλά που πήραν μέσα σε 

εννέα μήνες.

Οι ανάγκες σε θερμίδες (ενέργεια) μιας γυναί-

κας που δεν θηλάζει είναι διαφορετικές από 

αυτές μιας γυναίκας που θηλάζει. Επιπλέον, οι 

ενεργειακές απαιτήσεις της θηλάζουσας μη-

τέρας είναι αυξημένες κατά 200 έως 500 Kcal 

(θερμίδες) από τις ενεργειακές της ανάγκες 

πριν από την εγκυμοσύνη.

Βέβαια, οι γυναίκες που ήταν υπέρβαρες ή 

παχύσαρκες πριν από την εγκυμοσύνη δεν 

χρειάζεται να προσλαμβάνουν περισσότερες 

θερμίδες μετά τον τοκετό, ενώ σημαντικό 

ρόλο στον προσδιορισμό των ενεργειακών 

αναγκών της θηλάζουσας μητέρας παίζει και 

το επίπεδο της φυσικής δραστηριότητάς της 

(αν λ.χ. κάνει καθιστική ζωή χρειάζεται λιγό-

τερες θερμίδες απ’ ό,τι εάν γυμνάζεται συστη-

ματικά).

Μια μητέρα που θηλάζει θα πρέπει να ακο-

λουθεί μια σωστή και ισορροπημένη διατρο-

φή, ώστε μέσω του μητρικού γάλακτος να 

παρέχει στο μωρό της όλα τα απαιτούμενα 

θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται για την 

ανάπτυξή του.

Η εφαρμογή αυστηρών και μονοφαγικών δι-

αιτών, καθώς και η λήψη σκευασμάτων αδυ-

νατίσματος μπορεί να επηρεάσουν την παρα-

γωγή του μητρικού γάλακτος.

Επειδή η μειωμένη πρόσληψη ενέργειας 

(θερμίδων) που προτείνουν τα αυστηρά 

προγράμματα απώλειας βάρους μπορεί να 

επηρεάσει ποσοτικά και ποιοτικά το μητρι-

κό γάλα, η ενεργειακή πρόσληψη για τις θη-

λάζουσες μητέρες δεν πρέπει να είναι κάτω 

από 1.800 Kcal την ημέρα. Ένας πτυχιούχος 

διαιτολόγος-διατροφολόγος μπορεί να κα-

ταρτίσει για εσάς ένα σωστό πρόγραμμα δια-

τροφής για σταδιακή απώλεια βάρους, δίχως 

να επηρεαστεί η παραγωγή του μητρικού 

γάλακτος.

Τι δυσκολεύει το αδυνάτισμα

Ενώ όμως φαίνεται εύκολη η απώλεια βάρους 

κατά τη διάρκεια του θηλασμού, υπάρχουν 

κάποιες συνθήκες οι οποίες δυσχεραίνουν 

την απώλεια βάρους και αγανακτούν τις νέες 

μητέρες.

Πολύ συχνά η έλευση του νέου μέλους της 

οικογένειας συνοδεύεται από… άγρια ξενύ-

χτια και διαταραχές ύπνου. Νεώτερες μελέ-

τες έχουν συσχετίσει τις λίγες ώρες ύπνου με 

δυσκολία στην απώλεια βάρους. Ο ελλιπής 

ύπνος συνδυάζεται με διαταραχή δύο ορ-

μονών οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στον έλεγχο του βάρους: της λεπτίνης 

και της γκρελίνης. Μελέτη που δημοσιεύθηκε 

στην Αμερικανική Επιθεώρηση Υγείας έδειξε 

ότι οι γυναίκες που κοιμούνταν 5 ώρες ή λιγό-

τερο κάθε νύχτα για τους πρώτους έξι μήνες 

μετά τον τοκετό παρουσίαζαν δυσκολία στην 

απώλεια βάρους.

Επίσης κατά τη διάρκεια της γαλουχίας τα 

επίπεδα της ορμόνης προλακτίνης στο αίμα 

είναι ιδιαίτερα υψηλά. Έρευνες έχουν δείξει 

ότι τα αυξημένα επίπεδα της προλακτίνης 

επιβραδύνουν τον μεταβολικό ρυθμό και επι-

πλέον αυξάνουν την όρεξη _ δύο παράγοντες 

που δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο το 

αδυνάτισμα μετά την εγκυμοσύνη.

10 συμβουλές για να χάσετε βάρος

1. Να καταναλώνετε πολύ νερό και υγρά. 

Προσπαθήστε να περιορίσετε την κατανά-

λωση ροφημάτων πλούσιων σε ζάχαρη και 

θερμίδες που δεν σας προσφέρουν θρεπτικά 

συστατικά

2. Επιλέξτε υγιεινά σνακ για να «δαμάσετε» 

την πείνα σας. Καλές επιλογές αποτελούν οι 

σταφίδες, τα ανάλατα ποπ κορν, τα κράκερ 

σίκαλης και οι ξηροί καρποί

3. Να προτιμάτε τα άπαχα κρέατα, όπως το 

κοτόπουλο, η γαλοπούλα, το ψάρι και το άπα-

χο μοσχάρι

4. Να καταναλώνετε προϊόντα ολικής αλέσε-

ως (ψωμί πολύσπορο, ρύζι αναποφλοίωτο, 

μακαρόνια ολικής) αντί για επεξεργασμένα 

προϊόντα 

5. Μην υπερκαταναλώνετε προϊόντα που 

αναφέρονται στις ετικέτες τους ως άπαχα ή 

light

6. Να αυξήσετε τη φυσική σας δραστηριότη-

τα και, αν το επιτρέπει ο ιατρός σας, ξεκινήστε 

κάποια άσκηση

7. Αντισταθείτε στο έτοιμο και πρόχειρο φα-

γητό (fast food)

8. Να έχετε κατά νου ότι όταν θηλάζετε «καί-

γεται» λίπος από τις αποθήκες της μητέρας

9. Προσπαθήστε να κοιμάστε καλά

10. Καλό θα ήταν να ζητήσετε τη βοήθεια 

ενός πτυχιούχου διαιτολόγου

Αδυνάτισμα μετά τον τοκετό Ο ρόλος του πατέρα 

στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών
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Καραθώνα και Χηνίτσα κέρδισαν Γαλάζια Σημαία
Μόνο δύο παραλίες βραβεύτη-

καν εφέτος με Γαλάζια Σημαία 

στην Αργολίδα. Στον Δήμο Ναυ-

πλιέων βραβεύτηκε η Καραθώ-

να και στον Δήμο Ερμιονίδας η 

Χηνίτσα, στο Πόρτο Χέλι. Πέρσι 

είχε βραβευτεί και η παραλία 

στην Κόστα.

Η “Γαλάζια Σημαία” είναι διεθνές 

σύμβολο ποιότητας, θεωρούμε-

νο το πιο γνωστό περιβαλλοντι-

κό σύμβολο στον κόσμο. Απονέ-

μεται διεθνώς, από το 1987, σε 

όσες ακτές και μαρίνες πληρούν 

τις αυστηρές προϋποθέσεις του. 

Δεν αρκεί οι ακτές να διαθέτουν 

μόνο την επιθυμητή, εξαιρετική 

ποιότητα νερών κολύμβησης. 

Πρέπει επί πλέον να τηρούνται 

και τα υπόλοιπα 31 αυστηρά 

κριτήρια, που αναφέρονται σε 

καθαριότητα, οργάνωση, πλη-

ροφόρηση, ασφάλεια λουομέ-

νων και επισκεπτών, προστασία 

του φυσικού πλούτου της ακτής 

και του παράκτιου χώρου και 

ταυτόχρονα περιβαλλοντική ευ-

αισθητοποίηση. 

Κριτήρια

Τα Κριτήρια του Διεθνούς Προ-

γράμματος συνοψίζονται στις 

εξής τέσσερις κατηγορίες:

Α. Καθαριότητα θάλασσας και 

ακτής

Ποιότητα των νερών κολύμ-

βησης, που επιβεβαιώνεται με 

δειγματοληπτικούς ελέγχους 

όπως ορίζεται από την Ευρω-

παϊκή νομοθεσία. Τα αποτελέ-

σματα των μικροβιολογικών 

αναλύσεων εμφανίζονται στην 

ιστοσελίδα: http://www.e-per.gr 

του ΥΠΕΚΑ.

Μη απόρριψη στην περιοχή βι-

ομηχανικών και αστικών λυμά-

των, χωρίς κατάλληλη επεξερ-

γασία.

Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, 

που να αδειάζονται σε τακτά δι-

αστήματα καθώς και ειδικοί κά-

δοι ανακύκλωσης. 

Συνεχής, περιοδικός καθαρι-

σμός της ακτής από σκουπίδια, 

αποτσίγαρα κ.λπ. 

Β. Οργάνωση ακτής

Συνεχής πληροφόρηση του κοι-

νού για την ποιότητα των νερών 

κολύμβησης, με την ανάρτηση 

των αποτελεσμάτων μικροβιο-

λογικών αναλύσεων στον Πίνα-

κα Ανακοινώσεων των ακτών.

Σχέδια δράσης για την αντιμε-

τώπιση τυχόν θαλάσσιας ρύπαν-

σης εξ ατυχήματος, με άμεση 

ενημέρωση του κοινού. 

Απαγόρευση της κίνησης οχη-

μάτων και μοτοποδηλάτων στην 

ακτή.

Απαγόρευση της ελεύθερης κα-

τασκήνωσης. 

Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιει-

νής, με ελεγχόμενο σύστημα 

αποχέτευσης. 

Γ. Ασφάλεια επισκεπτών

Εκπαιδευμένοι, πτυχιούχοι 

ναυαγοσώστες σε υπηρεσία, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη, ή άμεση πρόσβαση σε 

τηλέφωνο για περίπτωση ανά-

γκης, σωστικά εφόδια και πρώ-

τες βοήθειες.

Προσβασιμότητα και παροχή 

υπηρεσιών για άτομα με ειδικές 

ανάγκες (ΑΜΕΑ). 

Δ. Προστασία της φύσης και πε-

ριβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Έντυπες πληροφορίες και οδη-

γίες συμπεριφοράς για την ακτή, 

καθώς και για περιοχές με ευαί-

σθητο φυσικό περιβάλλον, χλω-

ρίδας και πανίδας, στον παρά-

κτιο χώρο. 

Αναφορά στην οργάνωση δρα-

στηριοτήτων του διαχειριστή 

ακτής, που να επιβεβαιώνουν 

και υλοποιούν το ενδιαφέρον 

του για το φυσικό περιβάλλον 

της ακτής και την ανάγκη προ-

στασίας του. 

Εκτέλεση συγκεκριμένων δρά-

σεων περιβαλλοντικής εκπαί-

δευσης για τους επισκέπτες, κυ-

ρίως για τα παιδιά τους. 
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Φλερτ και ζώδια
Επειδή σας πήραμε χαμπάρι, τι τούβλο είστε στο φλερτ σας 

παραθέτουμε τα ζώδια προκειμένου να ανοίξετε κουβέντα 

σε καμιά παραλία:

Κριός ( 21/3 - 19/4 )

Είστε συντηρητικοί άνθρωποι. Αυτό σημαίνει ότι είστε χέ-

στηδες και κότες. Φοβάστε την ίδια σας την σκιά και δεν 

είχατε ποτέ γκόμενο/α που δεν σας καταπίεζε. Χρησιμοποι-

είτε μόνο Windows γιατί φοβάστε να δοκιμάσετε το Linux. 

Κανένας Κριός δεν έκανε ποτέ κάτι το σημαντικό. Καλύτερα 

για όλους θα ήτανε να αυτοκτονήσε-

τε.

Ταύρος ( 20/4 - 20/5 )

Έχετε μεγάλη υπομονή. Είστε χαζοί 

και γι΄ αυτό επιμένετε πάντα στις 

απόψεις σας. Δεν καταλαβαίνετε 

πότε πρέπει να το βουλώσετε. Τρώτε 

χοντρά κολλήματα και σας κοροϊ-

δεύουν όλοι. Είστε γενικά φαιδρά και 

αξιολύπητα άτομα, που νομίζουν ότι 

ξέρουν τα πάντα.

Δίδυμοι ( 21/5 - 21/6 )

Είστε κλασσικοί διανοούμενοι. Εί-

στε διπρόσωπα γουρούνια και σας 

μισούν όλοι. Είστε τσιγκούνηδες 

και δεν έχετε πραγματικούς φίλους. 

Έχετε μία τάση για παθητικό σοδο-

μισμό και αιμομιξία. Λέτε αρλούμπες 

και αλλάζετε τις ηλίθιες απόψεις σας 

κάθε 10 δευτερόλεπτα.

Καρκίνος ( 22/6 - 22/7 )

Έχετε μεγάλη κατανόηση για τα προ-

βλήματα των άλλων. Αυτό σας κάνει 

τα τέλεια κορόιδα. Είστε κλαψ****δες και αναποφάσιστοι. 

Είστε παντελώς άχρηστοι και δεν πετυχαίνετε τίποτα ποτέ. 

Οι περισσότεροι Καρκίνοι που καταλήγουν στη φυλακή εί-

ναι αθώοι.

Λέων ( 23/7 - 22/9 )

Είστε γεννημένοι ηγέτες. Βέβαια αυτό το νομίζετε μόνο 

εσείς. Στην πραγματικότητα είστε οι μεγαλύτεροι μα**κες. 

Ο Χίτλερ ήταν Λέων. Είστε ματαιόδοξοι και δεν αντέχετε 

αντικειμενική κριτική. Προσπαθείτε να επιβάλετε τα πι-

στεύω σας με απολυταρχικό τρόπο. Οι περισσότεροι Λέο-

ντες έχουν για χόμπι το σεξ με ζώα και το κλύσμα.

Παρθένος ( 23/8 - 22/9 )

Είστε πολύ συστηματικοί τύποι. Αυτό συμβαίνει γιατί εί-

σαστε ρεμάλια και τεμπέληδες. Σας αρέσει να ξύνετε τα 

…νύχια  σας όλη μέρα. Είστε εξπέρ στο να φορτώνετε τη 

δουλειά σας στους άλλους. Σας παίρνει ο ύπνος την ώρα 

του σεξ και προτιμάτε να τον παίρνετε γιατί θέλει λιγότερη 

προσπάθεια. Ιδανικά επαγγέλματα: Σεκιουριτάς και δοκι-

μαστής στρωμάτων.

Ζυγός (23/9 - 23/10 )

Είστε καλλιτεχνικοί τύποι. Δεν έχετε καμία επαφή με την 

πραγματικότητα. Δεν θα κάνετε ποτέ χρήματα γιατί είστε 

ανίκανοι και σπάταλοι. Οι γυναίκες Ζυγοί έχουν περίεργα 

γούστα και ανισόρροπες απαιτήσεις από όλους. Οι άντρες 

Ζυγοί αρέσκονται στην αυτοϊκανοποίηση μπροστά σε κα-

θρέφτη. Στο σεξ οι επιδόσεις των Ζυγών είναι για γέλια. Δι-

άσημος Ζυγός : Σάκης Ρουβάς.

Σκορπιός ( 24/10 - 22/11 )

Οι χειρότεροι όλων! Είστε κουτοπόνηροι και προσπαθείτε 

με δόλια μέσα να ανεβείτε επαγγελματικά. Είστε αναίσθη-

τοι και αν φτάσετε ψηλά θα είναι γιατί είστε γλυφτρόνια 

και τομάρια. Οι γυναίκες Σκορπιοί κάνουν καριέρα ως 

Dominatrix, ενώ οι άνδρες είναι 

πλασμένοι για δήμιοι. Ο Κωστό-

πουλος του Nitro είναι Σκορπιός. 

Θα έπρεπε να σας δολοφονούν σε 

νεαρή ηλικία.

Τοξότης ( 23/11 - 21/12 )

Είστε οι κλασσικοί αισιόδοξοι. Έχε-

τε μία ανεμελιά που οφείλεται στο 

γεγονός ότι είστε καθυστερημένοι 

και χαζοχαρούμενοι. Είστε ολότελα 

άχρηστοι και ατάλαντοι. Οι περισ-

σότεροι Τοξότες είναι αλκοολικοί. 

Είστε εκνευριστικά χαρούμενοι και 

όλοι θέλουν να σας σπάσουν στο 

ξύλο. Δεν θυμάστε αν έχετε σεξουα-

λική ζωή από το πολύ αλκοόλ.

Αιγόκερως ( 22/12 - 20/1 )

Είστε άτομα με ανεπτυγμένη αίσθηση της περιπέτειας. Σας 

αρέσει να σκαλίζετε τη μύτη σας. Είστε αναιδείς, φαντασμέ-

νοι και καθίκια. Προσπαθείτε να δώσετε την εντύπωση ότι 

είστε καλλιεργημένοι ενώ είστε άξεστοι σκατόβλαχοι.

Υδροχόος ( 21/1 - 19/2 )

Οι Υδροχόοι είναι φοβερά δημιουργικοί και εφευρετικοί. 

Σπάνε τα νεύρα όλων με τις περίεργες ιδέες τους. Είναι μα-

νιακοί και ξεροκέφαλοι. Έχουν ροπή στην κοπρολαγνεία το 

ξύλο και είναι συνήθως αμφισεξουαλικοί. Τους αρέσει το 

Frisbee και οι περισσότεροι Υδροχόοι είναι στα ψυχιατρεία.

Ιχθύς ( 20/2 - 20/3 )

Είστε ένα πολύ ευαίσθητο ζώδιο! Γκρινιάζετε συνεχώς και 

τα περιμένετε όλα από τους άλλους, χωρίς να προσφέρετε 

τίποτα. Είστε νευρωτικοί, εγωιστές και σκατοχαρακτήρες. 

Οι γυναίκες Ιχθείς είναι Κατίνες και οι άντρες κατουριούνται 

στον ύπνο τους και μετά τα 35.

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

“Οι προλετάριοι με την επανάσταση δεν έχουν 

τίποτα άλλο να χάσουν από τις αλυσίδες τους”

Πολύ τυχερή

Ένας τύπος βλέπει την γυναίκα του να φοράει ένα δαχτυλίδι με ένα 

τεράστιο διαμάντι, το οποίο είναι και πανάκριβο, και την ρωτάει:

- Ρε γυναίκα, που το βρήκες αυτό το δαχτυλίδι; Αυτό κάνει μια 

περιουσία...

- Που να σου τα λέω άντρα μου. Εχθές που είχα πάει για καφέ με μια 

φίλη μου, πάω στην τουαλέτα της καφετέριας που καθόμασταν και 

τι βλέπω! Μέσα στον νιπτήρα ήταν αυτό το πανέμορφο δαχτυλίδι! 

Κοιτάζω τριγύρω, δεν βλέπω κανέναν και το πήρα!!!

Περνάνε μερικές μέρες και ο τύπος βλέπει την γυναίκα του που 

γυρνούσε από την βόλτα, να φοράει μια πανάκριβη γούνα.

- Τι είναι αυτό ρε γυναίκα; Που την βρήκες αυτή τη γούνα;

- Άσε άντρα μου, που να στα λέω. Κάνανε λάθος στην γκαρνταρόμπα 

του μαγαζιού που καθόμασταν με τη φίλη μου και αντί για το παλτό 

μου, μου έδωσαν αυτή τη γούνα. Χαζή είμαι κι εγώ; Την πήρα και 

εξαφανίστηκα!

Κι ο άντρας:

- Τι να σου πω, ρε γυναίκα. Είσαι πολύ τυχερή. Εγώ ένα σώβρακο 

βρήκα στο κρεβάτι μας και αυτό μου είναι μικρό..
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑ-

ΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ 

(Αρθρ.14 παρ. 2, εδάφιο 

τρίτο, ν.998/79)

Ανακοινώνεται ότι από τη 

Δ/νση Δασών Νομού Αρ-

γολίδας έχει εκδοθεί το 

υπ’ αριθμ. 4083/4-9-1997 

έγγραφο, μετά από αίτηση 

της SΤΕΤ ΗΕLLΑS, σύμφωνα 

με το οποίο έκταση εμβα-

δού 973.00 τ.μ., κείμενη στη 

θέση ΚΟΥΚΟΥΡΑ περιφέρει-

ας Δημοτικής Κοινότητας 

Πορτοχελίου του δήμου 

Ερμιονίδας δεν εποπτευό-

ταν ποτέ ούτε εποπτεύεται 

σήμερα από την Δασική 

υπηρεσία στα πλαίσια της 

Δασικής νομοθεσίας.

Η παρούσα ανακοίνωση γί-

νεται μετά από αίτηση της 

WIND HELLAS και αφορά 

την ίδια έκταση, κατόπιν 

νεότερης εμβαδομέτρησης, 

και συγκεκριμένα έκτα-

ση εμβαδού 966,36 τ.μ., 

στην οποία αναφέρεται το 

4083/4-9-1997 έγγραφο 

της Δ/νσης Δασών Ν. Αρ-

γολίδας κατ’ εφαρμογή της 

88416/579 π.ε. 1/12/2000 

εγκυκλίου διαταγής του Υπ. 

Γεωργίας και της 1038/88 

απόφασης Σ.τ.Ε. προκει-

μένου να δημοσιοποιηθεί 

στο ευρύ κοινό το περιε-

χόμενό του ως άνω εγγρά-

φου (4083/4-9-1997) του 

Διευθυντή Δασών Νομού 

Αργολίδας, ούτως ώστε να 

αποκτήσει έννομες συνέ-

πειες έναντι παντός και να 

τηρηθούν οι διατυπώσεις 

δημοσιότητας, όπως προ-

βλέπεται από το άρθρο 14 

του Ν. 998/79 θέση «Περί 

προστασίας Δασών και των 

Δασικών εν γένει εκτάσεων 

της Χώρας».

Το ως άνω έγγραφο και η 

πράξη χαρακτηρισμού μετά 

των συνημμένων τοπογρα-

φικών διαγραμμάτων θα 

είναι ανηρτημένα επί ένα 

μήνα στον πίνακα ανακοι-

νώσεων του Δήμου Ερμιονί-

δας και όποιος έχει έννομο 

συμφέρον μπορεί να υπο-

βάλλει αντιρρήσεις εντός 

δύο (2) μηνών από την κοι-

νοποίηση ή την τελευταία 

δημοσίευση ενώπιον της 

Πρωτοβάθμιας Επιτροπής 

Επίλυσης Δασικών Αμφι-

σβητήσεων Νομού Αργολί-

δας (άρθρου 10 Ν. 998/79) 

στην Δ/νση: Μ. Ιατρού 21 

Τ.Κ. 21100 Ναύπλιο.

Επίσης η παραπάνω πράξη 

αναρτήθηκε στο διαδίκτυο 

και έλαβε ΑΛΑ: ΒΟΧΡΟΡ1Φ-

Κ9Σ
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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 διαμέρισμα 110 τ.μ. πά-

ροδος Νικηταρά, Άργος. Τηλ. 

6947124763 (Κα Μαρία).

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

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

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




