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180 χρόνια από 
την ίδρυση του 
πρώτου Δημοτικού 
σχολείου από τον 
Ι. Καποδίστρια 
στην Ελλάδα

Σελ 15

Οι εργαζόμενοι στο Κ.Υ. Λυγουριού κάνουν «έρανο» μεταξύ τους 
και αγοράζουν υλικά από την τσέπη τους

Ολοταχώς για το “Διο-
μήδης Αρένα” αποφά-
σισε το Δημοτικό συμ-
βούλιο Άργους. 
Παρά την οικονομική κρίση, αισιοδο-

ξία επικρατεί στην δημοτική αρχή του 

δήμου Άργους-Μυκηνών, πως η σκε-

παστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

που θα φιλοξενεί τους αγώνες του 

Διομήδη θα είναι γρήγορα έτοιμη. 

Κολιαλέξιο και κολυμβητήριο οι άλλοι 

δυό στόχοι. 

Σελ 5, 20.

Εγκαταλειμμένο στην τύχη του είναι το 

Κ.Υ. Λυγουριού, αφού στερείται ακό-

μα και των πιο αναγκαίων και απαραί-

τητων υλικών για να λειτουργήσει. Οι 

ελλείψεις ανάγκασαν το προσωπικό να 

βάλει το χέρι στην τσέπη. 

Εντωμεταξύ, κινητοποιήσεις ξεκίνησαν 

οι νοσοκομειακοί γιατροί του Άργους, 

αφού η κατάσταση είναι δραματική,  

λόγω της σοβαρής έλλειψης ιατρικού 

προσωπικού και της υποχρηματοδότη-

σης των ευημεριών.

Σελ. 8,9

Γκρεμίζεται 
η Υγεία

Επέλεξαν αντίπαλο
Ως οι αντίπαλοι των επόμενων εκλογών στο δήμο Ναυ-

πλίου αυτοπροβάλλονται ο Δημήτρης Κωστούρος και ο 

Χρήστος Γραμματικόπουλος. Το δίπολο που δημιουργεί-

ται φαίνεται ότι θα επιχειρήσει να επικρατήσει έναντι των 

υπολοίπων αντιπάλων που θα εμφανιστούν στην πορεία.

Σελ. 3 

Μεγάλη σπατάλη από την ΠΕΔ
Η οικονομική κρίση δεν πτοεί τους δημάρχους της ΠΕΔ. 

Στην τελευταία συνεδρίαση του διοικητικού της συμβου-

λίου αποφάσισαν να διατηρηθούν σε κάθε κτίριο, γρα-

φεία της  ΠΕΔ 30 περίπου τ. μ., που θα στεγάζουν τους 

υπαλλήλους της, τις ημέρες που θα εργάζονται στις έδρες 

των νομών.

Σελ. 4

Οι δήμαρχοι θέλουν 
σκουπιδότοπους
Ανέτοιμοι είναι οι περισσότεροι δήμοι της Πελοπον-

νήσου με αποτέλεσμα να επαναλαμβάνεται η ίδια 

ιστορία με τις χωματερές. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση 

είναι έτοιμη να επιβάλει πρόστιμα οι δήμαρχοι ζη-

τούν παράταση. 

Σελ. 4
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Παγκόσμια μέρα για το Περιβάλλον προχτές. Η φύση αντιστέκεται στην άσφαλτο,...ας την στηρίξουμε 
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Ως οι αντίπαλοι των 

επόμενων εκλογών 

στο δήμο Ναυπλίου αυτο-

προβάλλονται ο Δημήτρης 

Κωστούρος και ο Χρήστος 

Γραμματικόπουλος. Το 

δίπολο που δημιουργείται 

φαίνεται ότι θα επιχειρή-

σει να επικρατήσει έναντι 

των υπολοίπων αντιπάλων 

που θα εμφανιστούν στην 

πορεία.

Η αντιπαράθεση του νυν δη-

μάρχου και του επικεφαλής του 

συνδυασμού «Ναύπλιο Νέα Ελ-

πίδα» σχετικά με το μείζον θέμα 

των χρηματοδοτήσεων δείχνει 

ότι και οι δύο επέλεξαν αντίπα-

λο. Το ύφος των ανακοινώσεών 

τους  δείχνει ότι Κωστούρος και 

Γραμματικόπουλος θέλουν να 

μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον 

των δημοτικών πεπραγμένων 

στο Ναύπλιο.

Ο κος Γραμματικόπουλος σε 

παρέμβασή του στο δημοτι-

κό συμβούλιο με αφορμή την 

συζήτηση για το χρηματο-

δοτικό Πρόγραμμα: «Αστική 

Αναζωογόνηση 2012 – 2015» 

πρότεινε την άμεση σύνταξη 

μελετών για δράσεις όπως: δι-

αμόρφωση – ανακαίνιση κτιρί-

ων, επαναχρησιμοποίηση και 

εγκατάσταση κοινωνικών και 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων, 

προώθηση ανακύκλωσης απορ-

ριμμάτων, ενεργειακή εκμε-

τάλλευση απορριμμάτων, ανα-

βάθμιση φωτισμού δημοσίων 

χώρων, περιβαλλοντική διαχεί-

ριση ομβρίων υδάτων, ανακατα-

σκευή – συντήρηση πεζοδρομί-

ων και πεζοδρόμων. 

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι 

είναι κρίμα λόγω ελλιπούς προ-

ετοιμασίας σε επίπεδο μελετών, 

ο Δήμος να χάνει χρήματα και 

επομένως να χάνει σε ανάπτυξη. 

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι 

την τελευταία στιγμή «τρέχει» ο 

Δήμος να δηλώσει «παρών» στο 

συγκεκριμένο Πρόγραμμα (κα-

ταληκτική ημερομηνία αποδο-

χής όρων Προγράμματος ήταν 

χθες 30-5-2012).

Τέλος, επισήμανε ότι καλό θα εί-

ναι οι άνθρωποι που κυβερνούν 

σήμερα τον Δήμο αντί να αναλί-

σκονται κάθε μέρα σε ανούσια 

δελτία τύπου και επικοινωνιακές 

φιγούρες, να στρωθούν στην 

δουλειά και να παράξουν ουσι-

αστικό έργο.

Άμεση ήταν η απάντηση από 

τον δήμαρχο Δημήτρη Κωστού-

ρο ο οποίος ανταπαντά στον 

κο Γραμματικόπουλο, ότι «αντί 

να αναλίσκεται σε απερίσκεπτη 

αντιπολίτευση – καθώς φαίνεται 

πως δεν ήταν πλήρως ενημερω-

μένος – καλό θα ήταν να σηκώ-

σει κι αυτός τα μανίκια. Ως αντι-

πολίτευση έχει το θεσμικό ρόλο 

να μας ελέγχει επί της ουσίας και 

με πραγματικά στοιχεία, ώστε 

να γίνουμε ακόμη καλύτεροι ως 

Δήμος και Δημοτικό Συμβούλιο 

και πραγματικά χρήσιμοι για 

τους Δημότες. Αυτό έχει ανάγκη 

σήμερα ο τόπος μας και όχι μι-

κροπαραταξιακές αντιπολιτευ-

τικές κορώνες». 

Επιπλέον ο δήμαρχος τονίζει: 

«Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να 

επισημάνουμε ορισμένα πράγ-

ματα στον κ. Γραμματικόπουλο 

όσον αφορά στο χρηματοδοτι-

κό Πρόγραμμα: «Αστική Αναζω-

ογόνηση 2012 – 2015» του Πρά-

σινου Ταμείου. Εάν έκανε τον 

κόπο να κοιτάξει – πριν βγάλει 

το δελτίο Τύπου - στην ιστοσελί-

δα του ΥΠΕΚΑ και συγκεκριμένα 

στο http://www.prasinotameio.

gr/index.php/el/anakoinoseis/

p r o s k l i s e i s i s / 7 4 - a s t i k i -

anazoogonisi-proskliseis-2012 

θα έβλεπε ότι η ημερομηνία δη-

μοσίευσης της συγκεκριμένης 

πρόσκλησης προς τους Δήμους 

έγινε στις 2 Μαΐου. 

Στο Δήμο μας έγινε γνωστό 

αμέσως μετά τις εθνικές εκλο-

γές της 6ης Μαΐου και σήμανε 

συναγερμός, καθώς -όπως και 

ο ίδιος αναφέρει στην ανακοί-

νωσή του- η καταληκτική ημε-

ρομηνία για την υποβολή αιτή-

σεων ήταν η 30η Μαΐου 2012. 

Μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό 

διάστημα ο Δήμος κατάφερε να 

υποβάλλει την αιτιολογημένη 

αίτησή του και να διεκδικήσει 

σημαντικούς πόρους 

Είναι άδικο λοιπόν ο κ. Γραμ-

ματικόπουλος να κάνει αντιπο-

λίτευση χρησιμοποιώντας ένα 

θέμα, το οποίο, παρά τις ασφυ-

κτικές ημερομηνίες, ο Δήμος 

και οι εργαζόμενοι της Τεχνικής 

Υπηρεσίας έβγαλαν σε πέρας».

Αγγελοπούλειο

Κόντρα ξέσπασε επίσης μεταξύ 

του Χρήστου Γραμματικόπου-

λου και της δημοστικής αρχής 

για το θέμα της αξιοποίησης 

των χρημάτων του «Κοινοφε-

λούς Αγγελοπούλειου Ιδρύμα-

τος».

Την αξιοποίηση των χρημάτων 

προς όφελος του σχολείου του 

Ανυφίου και, πιο συγκεκριμένα, 

για την δημιουργία τριών νέων 

αιθουσών ζητά με παρέμβασή 

του ο επικεφαλής του συνδυ-

ασμού «Ναύπλιο Νέα Ελπίδα 

Χρήστος Γραμματικόπουλος.

Όπως τονίζει το Αγγελοπού-

λειο έχει συσταθεί εδώ και αρ-

κετές δεκαετίες, με σκοπό την 

κατασκευή σχολικών κτιρίων, 

η επισκευή και ανακαίνιση υφι-

στάμενων κτιρίων, η ίδρυση 

βιβλιοθηκών, καθώς και η χορή-

γηση υποτροφιών σε μαθητές 

δημοτικών σχολείων του πρώην 

Δήμου Μιδέας. Στο καταστατικό 

τουαναφέρεται ότι θα εξυπηρε-

τεί κατά προτεραιότητα τα σχο-

λικά κτίρια των κοινοτήτων του 

πρώην Δήμου Μιδέας και ιδιαι-

τέρως του Ανυφίου από όπου 

και κατάγεται ο Ιδρυτής Ανδρέ-

ας Αγγελόπουλος.

Σύμφωνα με τον κο Γραμματι-

κόπουλο, σε ειδικό λογαριασμό 

του Ιδρύματος στην Εθνική Τρά-

πεζα υπάρχει αυτή τη στιγμή 

ποσό της τάξεως περίπου των 

100.000 €, το οποίο παραμένει 

αναξιοποίητο. 

Αρνητικά ωστόσο προς την 

υποκατάσταση του κράτους και 

στην χρέωση στο ίδρυμα Αγγε-

λόπουλος την κατασκευή αιθου-

σών, προσανατολίζεται το τοπι-

κό  συμβούλιο Ανυφίου. Αυτό 

προκύπτει από τις δηλώσεις 

του προέδρου του τοπικού συμ-

βουλίου κ. Καραμπή. Σύμφωνα 

με τα όσα ειπώθηκαν κατά την 

ενημερωτική συζήτηση στην τε-

λευταία συνεδρίαση του δημοτι-

κού συμβουλίου, ήδη το ίδρυμα 

βρίσκεται σε διαδικασία επανε-

νεργοποίησης, αφού για μεγάλο 

διάστημα παρέμεινε ανενεργό. 

«Μάλλον λάθος δρόμο ή λάθος 

σύμβουλο έχει διαλέξει ο κ. Χρή-

στος Γραμματικόπουλος, καθώς 

για μία ακόμη φορά τα τελευ-

ταία 24ωρα πιάνεται ανενημέ-

ρωτος», σημειώνει το γραφείο 

του δημάρχου Δημήτρη Κω-

στούρου. Μεταξύ άλλων επιση-

μαίνει ότι «Εάν παρακολουθού-

σε τις δράσεις του Δήμου από 

κοντά και δεν «έτρεχε» να υιο-

θετεί την ξεπερασμένη τακτική 

της αντιπολίτευσης για την αντι-

πολίτευση δεν θα εκτιθόταν.  Ο 

κ. Γραμματικόπουλος θα ήξερε 

ότι από τις 4 Μαΐου - στη συνά-

ντηση που τότε είχε με τον προ-

ϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκ-

παίδευσης κ. Σωτήριο Γαβρήλο   

και τον πρόεδρο της σχολικής 

επιτροπής πρωτοβάθμιας εκ-

παίδευσης κ. Ιωάννη Μπούνο 

- ο Δήμος είχε συζητήσει την 

κατάσταση που επικρατεί  στο 

Αγγελοπούλειο Δημοτικό σχο-

λείο Ανυφίου και είναι σε συνε-

χή επαφή ώστε να λειτουργήσει 

άμεσα το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Ιδρύματος. Γνωρίζει καλά ο 

κ. Γραμματικόπουλος ότι ο Δή-

μος δεν μπορεί να παρέμβει πα-

ράνομα σε ζητήματα του Ιδρύ-

ματος εάν αυτό δεν αρχίσει να 

λειτουργεί. Γι’ αυτό πριν ζητήσει 

να παρανομήσουμε – όπως ίσως 

κάποιοι τον συμβούλευσαν και 

τον εκθέτουν με αυτό τον τρόπο 

– καλό θα ήταν να είναι προσε-

κτικός  όταν θέτει σε δημόσιο 

διάλογο τέτοια θέματα».

3
Επικοινωνιακός πόλεμος μεταξύ Κωστούρου και Γραμματικόπουλου

Επέλεξαν αντίπαλο
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Η οικονομική κρίση δεν πτοεί 

τους δημάρχους της ΠΕΔ. Στην 

τελευταία συνεδρίαση του διοι-

κητικού της συμβουλίου απο-

φάσισαν να διατηρηθούν σε 

κάθε κτίριο, γραφεία της  ΠΕΔ 30 

περίπου τ. μ., που θα στεγάζουν 

τους υπαλλήλους της, τις ημέρες 

που θα εργάζονται στις έδρες 

των νομών στην Αργολίδα και 

Κορινθία, τους υπαλλήλους που 

θα παραχωρηθούν από τους 

Δήμους για να καλύψουν την 

έλλειψη που έχει η ΠΕΔ στη Λα-

κωνία και μετά την ολοκλήρωση 

της δρομολογημένης διαδικασί-

ας μεταφοράς του προσωπικού 

στη Μεσσηνία αλλά και την εξυ-

πηρέτηση εν γένει των αναγκών 

των αιρετών του κάθε νομού.

Τα έξοδα για την διατήρηση των 

γραφείων είναι σημαντικά και 

παρότι θα μπορούσαν οι δήμοι 

των πρωτευουσών του κάθε νο-

μού να εξυπηρετήσουν όποτε 

χρειαστεί την ΠΕΔ κάτι τέτοιο 

δεν συζητήθηκε.

Για το νομό Αργολίδας αποφασί-

στηκαν τα παρακάτω:

Να διατηρηθεί από την ΠΕΔ 

γραφείο συνολικού εμβαδού 30 

τ. μ. για τις ανάγκες της, αλλά και 

η αίθουσα συνεδριάσεων συνο-

λικού εμβαδού περίπου 80 τ. μ. 

και χωρητικότητας 85 ατόμων, 

λόγω της σπουδαιότητας της. 

Να σημειώσουμε ότι δεν υπάρ-

χει στο Ναύπλιο άλλη τέτοια 

αίθουσα για συνεδριάσεις/συ-

ναντήσεις όλων των συλλογικών 

φορέων της πόλης (πολιτιστικοί 

σύλλογοι, σχολές Γονέων, συνδι-

καλιστικοί φορείς κλπ). 

Στο κτίριο που βρίσκονται οι πα-

ραπάνω χώροι να μεταφερθεί 

και η Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας 

που τώρα στεγάζεται σε διπλα-

νό κτίριο ιδιοκτησίας της ΠΕΔ  

συνεχίζοντας να μην πληρώνει 

αντίτιμο, αλλά με την δέσμευ-

ση να αναλάβει το λειτουργικό 

κόστος του κτιρίου συνολικού 

εμβαδού 180 τ. μ. και μηνιαίου 

κόστους περίπου 200€ (περι-

λαμβάνει τον ηλεκτρισμό και 

την καθαριότητα. Κοινόχρηστα 

δεν έχει και το ένα τηλέφωνο 

του γραφείου της ΠΕΔ είναι σε  

προνομιούχο πρόγραμμα του 

ΟΤΕ συνολικά για την ΠΕΔ ). Απε-

λευθερώνεται έτσι το δεύτερο 

κτίριο της ΠΕΔ συνολικού εμβα-

δού 125 τ. μ. που στέγαζε μέχρι 

τώρα την Αναπτυξιακή. 

Προτείνεται η ενοικίαση του 

δεύτερου κτιρίου της ΠΕΔ συ-

νολικού εμβαδού 125 τ. μ. που 

στεγάζει σήμερα την Αναπτυξι-

ακή έτσι ώστε να έχουμε έσοδα 

για την ΠΕΔ. Προτεραιότητα για 

ενοικίαση  έχει ο Δήμος Ναυπλι-

έων. Εάν το κτίριο το ενοικιάσει 

ο Δήμος Ναυπλιέων το ενοίκιο, 

θα είναι σύμφωνα  με το Νόμο, 

που ορίζει  ότι δεν μπορεί το 

αντίτιμο του ενοικίου  να  είναι  

μικρότερο  από 3,5 %  έως 6% 

επί της αντικειμενικής αξίας του 

ενοικιαζόμενου κτιρίου.

Εάν ο Δήμος Ναυπλιέων δεν 

συμφωνεί με την παραπάνω 

πρόταση τότε θα αναζητήσουμε 

ενοικιαστή στην ελεύθερη αγο-

ρά.

4
Παρά την οικονομική κρίση διατηρεί γραφεία σε όλη την Πελοπόννησο

Μεγάλη σπατάλη από την ΠΕΔ

Οι δήμαρχοι θέλουν να 

μείνουν οι σκουπιδότοποι 

Ανέτοιμοι είναι οι περισσότεροι δήμοι της Πελοποννήσου 

με αποτέλεσμα να επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία με τις 

χωματερές. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να επιβάλει 

πρόστιμα οι δήμαρχοι ζητούν παράταση. 

Μάλιστα με ομόφωνη απόφαση η ΠΕΔ ζητά την παράταση της 

λειτουργίας των ΧΑΔΑ, με την αιτιολογία ότι είναι απολύτως 

αδύνατο να ανασταλεί η λειτουργία τους στις 30/6/2012 όπως 

επιτάσσει η εγκύκλιος του Περιφερειάρχη.

Οι δήμαρχοι ζητούν ακόμη να κινηθούν τάχιστα οι διαδικασίες 

για τη συγκρότηση του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ.

Μπροστά στον φόβο των προστίμων τονίζουν στην ομόφωνη 

απόφασή τους: «Στην περίπτωση που επιβληθούν πρόστιμα 

για τους ΧΑΔΑ, να κινηθούν οι διαδικασίες με βάση τη 

γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της ΚΕΔΕ κ. Ζυγούρη».
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Με τρία έργα πιλότους για τον 

πολιτισμό και τον αθλητισμό 

παράλληλα με άλλα έργα  που 

βαίνουν σε φάση υλοποίησης, 

όπως ο αγωγός Λέρνας κλπ. ο 

δήμος Άργους-Μυκηνών προ-

σπαθεί να αντεπεξέλθει στην 

κρίση που ταλανίζει την χώρα.

Πρόκειται για τα 3 έργα για 

οποία ελήφθησαν ήδη οι σχε-

τικές αποφάσεις στο Δημοτικό 

Συμβούλιο και αφορούν: 

-στην κατασκευή Κολυμβητηρί-

ου στο πρώην εργοστάσιο Μα-

ρίνου, 

-την κατασκευή νέου Κλειστού 

Γυμναστηρίου στο χώρο του 

πρώην Γαλακτοκομικού Συνε-

ταιρισμού  και 

-την κατασκευή του Κολιαλέξι-

ου, στην οδό Αγίου Κωνσταντί-

νου, ως πολιτιστικού και εκπαι-

δευτικού πολυχώρου.

Οι σχετικές μελέτες έχουν ανα-

τεθεί και προχωρούν. Σύμφωνα 

με την δημοτική αρχή  “οι πολι-

τικές αποφάσεις έχουν ληφθεί. 

Τα έργα ωριμάζουν.  Ο Δήμος 

ανακτά το χαμένο του εγωισμό. 

Η πόλη προβάλλεται. Ο δήμος 

μάχεται και κερδίζει. Σε μια απλή 

βόλτα όλοι καταλαβαίνουν πως 

κάτι αλλάζει. Η λήθη και ο ύπνος 

του παρελθόντος έχουν τελειώ-

σει. Ακόμη, και μηνύματα από 

όμορους δήμους δείχνουν πως 

είμαστε προς τη σωστή κατεύ-

θυνση.

Στη διαδρομή αυτή, επιθυμού-

σαμε το οικονομικό περιβάλλον 

να είναι καλύτερο. Οι ταχύτητες 

ωρίμανσης θα θέλαμε να είναι 

πιο γοργές. Οι άνθρωποι να είναι 

αλάνθαστοι. 

Αλλαγές έγιναν και στις διαδικα-

σίες όσο και τις δομές τόσο και 

σε στελέχη. 

Φυσικό είναι επίσης, για την 

αντιπολίτευση, για να  παραμέ-

νει στη δημοσιότητα να ψάχνει 

συνεχώς  την εύκολη και «πιασά-

ρικη» κριτική. 

Είναι μικρόψυχο και αγενές να 

μην αναγνωρίζει πως καταστρο-

φική είναι η εμμονή στο λάθος. 

Πως είναι γενναιότητα, και όχι 

αδυναμία, η αλλαγή, η διόρθω-

ση και ο έλεγχος! 

Τους καλούμε λοιπόν αντί να 

ψάχνουν το λάθος, να ασχολη-

θούν με το σωστό. 

Λάθη δεν κάνει όποιος δεν κάνει 

τίποτα!

Αυτή η λογική δεν μας ταιριάζει. 

Εμείς νιώθουμε στις πλάτες μας 

βαριά την ευθύνη, να είμαστε 

το τελευταίο καταφύγιο ελπίδας 

των δημοτών μας για μια καλύ-

τερη μέρα!”.

Πρόκειται πράγματι για τρία 

πολύ σημαντικά έργα, που θα 

ανακουφίσουν τους Αργείους 

που μέχρι σήμερα αναγκάζο-

νται να πάνε για κολύμβηση στο 

Ναύπλιο σπαταλώντας ώρες και 

χρήματα για την μεταφορά και 

στο Λουτράκι για τους διεθνείς 

πλέον αγώνες του Διομήδη.

Φυσικά το Άργος για να αλλάξει 

όψη, χρειάζονται πολλά, όπως 

η εφαρμογή-επέκταση του σχε-

δίου πόλης για την οποία συ-

νεδριάζει αύριο εκτάκτως το 

δημοτικό συμβούλιο, η διαμόρ-

φωση του λεγόμενου ιστορικού 

κέντρου και κυρίως της πλατεί-

ας δημοκρατίας (λαϊκή αγορά) 

και αξιοποίηση της νεοκλασικής 

αγοράς, ανάδειξη των αρχαιο-

λογικών χώρων- διασύνδεσή 

τους με Μυκήνες και Λέρνα κλπ. 

5
Με τρία έργα πιλότους μπροστά στις προκλήσεις του 2012 προχωρά το Άργος

Βαρύτητα στην πρωτεύουσα
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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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Η Υγεία 

προτεραιότητα της 

νέας κυβέρνησης

ΟΙ ΦΟΒΟΙ ότι μεθοδεύεται το κλείσιμο 

νοσοκομειακών μονάδων και Κέντρων 

Υγείας με την επί δίμηνο έλλειψη υλικών 

και χρηματοδότησης, αυξάνονται καθη-

μερινά.

Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ απειλεί πολλές μονάδες 

σε όλη την Ελλάδα, σε συνδυασμό με την 

απαξίωση του προσωπικού και της ίδιας 

της ιατρικής επιστήμης ή οποία …χάνεται 

ανάμεσα στην έλλειψη 

των βασικών μέσων που 

απαιτεί για να λειτουργή-

σει (ανθρώπινο δυναμικό, 

υποδομές και υλικά) και 

ανάμεσα στην αβεβαιότη-

τα για το αύριο.

ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ακόμα και σε βασικά υλικά 

που άλλοτε περίσσευαν, και παράλληλα 

η έλλειψη του κατάλληλου …μαέστρου 

στον τομέα της Υγείας που αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες και επιλύει προβλήματα, 

μεγαλώνει την αβεβαιότητα και κάνει 

τους πολίτες να παρακαλούν να μην 

αρρωστήσουν.

ΟΙ ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΕΣ συνθήκες που συνα-

ντάμε πλέον σε Κέντρα Υγείας, όπως του 

Λυγουριού, όπου βάζουν χρήματα από 

τον μισθό τους οι εργαζόμενοι για να 

αγοράσουν γάντια και σύριγγες, δείχνουν 

την πλήρη εγκατάλειψη από την πλευρά 

της πολιτείας και την κατάρρευση του 

συστήματος Υγείας.

ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ δεν θα έπρεπε να τα 

αγγίξει η κρίση.

ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ και η παιδεία πρέπει να 

είναι η άμεση προτεραιότητα της νέας 

κυβέρνησης που θα προκύψει από τις 

εκλογές της 17 Ιούνη. Η ενίσχυση των 

δομών της υγείας με την κάλυψη των 

αναγκών σε απαραίτητο προσωπικό και 

εξοπλισμό για τη λειτουργία των δημόσι-

ων νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας 

είναι προτεραιότητα.

Έρχεται απάντηση
Την απάντησή του σε όσα λέγονται και 

γράφονται ετοιμάζει σύμφωνα με πληρο-

φορίες ο πρώην γενικός γραμματέας του 

Δήμου Άργους- Μυκηνών, Γιώργος Φώτης!  

Με αυτόν τον τρόπο ίσως δοθεί μια απά-

ντηση στο μυστήριο τόσο της εμφάνισής 

του στο Άργος, όσο και της ξαφνικής εξα-

φάνισής του. Το πραγματικά συνέβη συνε-

χίζει να παραμένει άγνωστο, πέρα από τις 

όποιες γενικές απόψεις εκφράστηκαν από 

επίσημα χείλη. 

Όπως σε κάθε χωρισμό μένουν πληγές που 

αιμορραγούν έτσι και δω φαίνεται πως η 

πληγή δεν θα επουλωθεί εύκολα.

ΟΦ
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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

Πόσο κάνει;
120.000 ευρώ είναι το κόστος 

της μελέτης κατασκευής του 

έργου:  «Διαμόρφωση κόμ-

βων  οδού Αγίου Ανδριανού», 

προϋπολογισμού 120.000 

ευρώ.

Η μελέτη αφορά στην διαμόρ-

φωση των κόμβων της οδού 

Αγίου Ανδριανού με τις οδούς 

Χαριλάου Τρικούπη και Με-

σολογγίου βάσει της εγκεκρι-

μένης από τον Δήμο σχετικής 

κυκλοφοριακής μελέτης. 

Οι εγκεκριμένες κυκλοφορια-

κές παρεμβάσεις αποσκοπούν 

στην μείωση της ταχύτητας 

των διερχόμενων οχημάτων 

και στην αύξηση στην ασφά-

λεια των διαβάσεων πεζών 

μέσω της υλοποίησης ήπιων 

μέτρων ελάττωσης της ταχύ-

τητας και ελέγχου της κυκλο-

φορίας.

Υ.Ζ.

Οι υποψήφιοι του ΚΚΕ
Την αλληλεγγύη τους και την 

πλήρη υποστήριξη τους στον 

αγώνα των εργατών της «Ελ-

ληνικής Χαλυβουργίας» που 

πραγματοποιείται εδώ και 7 

μήνες εκφράζουν με ανακοί-

νωσή τους οι υποψήφιοι βου-

λευτές Αργολίδας του ΚΚΕ.

Όπως τονίζουν «Ο αγώνας αυ-

τός είναι δίκαιος κι έχει νομι-

μοποιηθεί στη συνείδηση της 

εργατικής τάξης».

Υ.Ζ.

Ο Ανδριανός 

για τον τουρισμό
Επιτακτική θεωρεί ο Νεοδη-

μοκράτης βουλευτής Γιάννης 

Ανδριανός, την ανάγκη να 

προωθηθεί τάχιστα η μετα-

τροπή του στρατιωτικού αε-

ροδρομίου της Τρίπολης ώστε 

να εξυπηρετεί τουριστικές 

πτήσεις τσάρτερ.

Ο βουλευτής μιλώντας στην 

ημερίδα με θέμα «Περιβάλλον, 

Τουρισμός και Ανάπτυξη» που 

έγινε στην Ερμιονίδα, τόνισε 

ακόμα ότι πρέπει να προχω-

ρήσουν τα αναγκαία έργα στο 

οδικό δίκτυο, ανάμεσα στα 

οποία ανέφερε ενδεικτικά την 

πύλη εισόδου στην Αργολίδα 

(το τμήμα Δερβενάκια – Εκ-

κλησιαστικά), τα εγκαταλειμ-

μένα εδώ και 2,5 χρόνια έργα 

στο δρόμο Ναυπλίου – Λυ-

γουριού που τα οποία πρέπει 

να ξαναρχίσουν άμεσα, καθώς 

και τις αναγκαίες παρεμβάσεις 

σε ολόκληρο το μήκος του 

λεγόμενου ανατολικού άξονα 

Ίσθμια- Λυγουριό – Ερμιονίδα 

και λοιπά.

Υ.Ζ.

Αδιέξοδο στην υγεία 

λέει η ΔΗΜ.ΑΡ.

Την κρισιμότητα της κατάστα-

σης στην υγεία επισημαίνει 

και η ΔΗΜΑΡ καλώντας τους 

εμπλεκόμενους φορείς να συ-

ναισθανθούν και να δώσουν 

άμεσα λύση στο πρόβλημα 

που έχει προκληθεί. 

Όπως τονίζουν «αντί για εξυγί-

ανση, παρακολουθούμε αμοι-

βαίους εκβιασμούς  πολιτείας 

και προμηθευτών για την εξα-

σφάλιση προνομίων σε ομά-

δες συμφερόντων εις βάρος 

της υγείας των ασθενών».

Υ.Ζ.

Υιοθέτησαν δέντρα οι μαθητές
Δεντροφύτευση της αυλής του σχολείου τους έκαναν οι μαθητές του 

5ου δημοτικού στο Άργος.

Με την παρόρτυνση του γυμναστή του σχολείου Νίκου Γκαβούνου 

και της δασκάλας Σοφίας Κουτρουφίνη, τα παιδιά συμμετείχαν ενερ-

γά στη φύτευση των δέντρων, παίρνοντας πληροφορίες για το είδος 

του κάθε δέντρου, τον τρόπο φύτευσης τους και γενικά για την καλ-

λιέργειά τους.

Συνολικά φυτεύτηκαν 15 δέντρα, ενώ οι μαθητές υιοθέτησαν το δέ-

ντρο που φύτεψαν μέχρι να αποφοιτήσουν από το σχολείο. 

Υ.Ζ.

Χορτάριασε η Επίδαυρος
Δεν παρουσιάζει την καλύτερη 

εικόνα ο αρχαιολογικός χώρος 

γύρω από το Αρχαίο Θέατρο 

της Επιδαύρου, παρότι δέχεται 

χιλιάδες επισκέπτες απ΄ όλη την 

υφήλιο και γεμίζει τα κρατικά 

ταμεία με εκατομμύρια ευρώ 

από τα εισιτήρια που κόβονται. 

Σε πολλά σημεία ο χώρος είναι 

χορταριασμένος και εγκατα-

λειμμένος, ντροπιάζοντας τον 

πολιτισμό της χώρας και προ-

σβάλλοντας  τον.

Έλλειψη χρημάτων ή παντελής 

διάλυση των πάντων; 

Α.Γ.



Ρε πως αλλάζει 

ο κόσμος
ΠΡΙΝ λίγες ημέρες συνάντησα ένα φίλο, ακραιφ-

νή οπαδό των δύο κομμάτων του μέχρι πρότινος 

δικομματισμού. Γκρουπόσκουλο του κερατά που 

δεν τολμούσες να του μιλήσεις για δημοκρατικές 

διαδικασίες. Αφού αυτές άρχιζαν και τελείωναν στα 

λόγια και τις αποφάσης του εκάστοτε αρχηγού του.

ΤΟΝ ΕΙΔΑ προβληματισμένο με τις ρυτίδες νάχουν 

πυκνώσει στο μέτωπό του και τα μαλλιά του να 

κοντεύπυν να γίνουν κατάλευκα, τόσο που στο 

τσακ δεν του τραγούδησα το “άσπρισε η κούτρα 

σου Μιχάλη , αλλά μυαλό...”. Από 

λόγους τακτ συγκρατήθηκα και απλά 

σκέφτηκα πως στα μάτια των άλλων...

γερνάμε όλοι. 

Η ΚΟΥΒΕΝΤΑ μας λογικό ήταν πε-

ριστράφηκε γύρω απ την πολιτική 

κατάσταση. Είχε κλείσει πια το μαγαζί 

του σε κάποιο θέρετρο του νομού 

και αναστέναζε κάτω απ το βάρος των χρεών, όπως 

όλοι μας. “Δεν πάει άλλο” μου είπε, καταστραφήκα-

με. Θυμάσαι τότε που έγινες έξω φρενών, όταν ένα 

βράδυ απ τα πολλά των αντιπαραθέσεων που είχα-

με στην ΄Παναγίτσα΄ στο Άργος το 1981 σου έλεγα 

πως θα έρθουν τα κουμούνια να μας τα πάρουν 

όλα;” “Ε, ναι κάτι θυμάμαι, τότε που η γιαγιά σου 

έκρυψε στο σαλόνι την κατσικούλα για να μην την 

πάρουν οι αριστεροί”, είπα και γελάσαμε δυνατά και 

οι δύο.

“Ε ΛΟΙΠΟΝ ήρθαν και μας τα πήραν όλα”. “Ποιοί; 

Έγινε επανάσταση κι άρχισαν τις απαλλοτριώσεις”, 

φώναξα έκπληκτος. “Όχι, ρε συ, απ άλλους τα 

χάσαμε, απ εκείνους που μας έλεγαν να φοβόμαστε 

τους αριστερούς γιατί θα έρθουν να μας πάρουν το 

σπίτι. Κι ήρθαν αυτοί και μας τα πήραν όλα. Σπίτια 

μαγαζιά, συντάξεις, περίθαλψη,οικονομίες μα πάνω 

απ όλα μας έκλεψαν την περηφάνια. Το καθαρό μας 

μέτωπο στην ευρωπαϊκή κοινωνία και το μέλλον 

των παιδιών μας”.

ΑΠΟΣΒΟΛΟΜΕΝΟΣ τον άκουγα να βάλει κατ αυτών 

που μέχρι χτες υπηρετούσε πιστά και δεν πίστευα 

στ αυτιά μου. Ο καραδεξιός φίλος μου είχε περάσει 

στην αντιπέρα όχθη. Ο μεταπράτης, αυτός που ιδι-

οποιείτο την εργασία και τον κόπο των άλλων είχε 

μετατραπεί σε προλετάριο (ακτήμονα), που δεν είχε 

τίποτα πλέον να χάσει παρά τις αλυσίδες που τον 

κρατούσαν δέσμιο στην μικρή του ιστορία.

ΤΕΛΙΚΑ μάλλον ο καπιταλισμός πράγματι, όσο θελ-

κτικός κι αν είναι, φέρνει μαζί του το σκοινί και το 

σαπούνι για την αγχόνη του, στημένη απ τα χέρια 

των ίδιων των παιδιών.

Vita Civilis

του Άκη 

Nτάνου
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Να σταματήσουμε το χαβαλέ και ν αρχίσουμε τη δουλειά

Κινητοποιήσεις γιατρών στο Άργος

Κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από 

τη Δευτέρα οι νοσοκομειακοί 

γιατροί του Άργους, αφού η 

κατάσταση είναι δραματική,  

λόγω της σοβαρής έλλειψης 

ιατρικού προσωπικού και της 

υποχρηματοδότησης των ευ-

ημεριών.

Μία επιτροπή γιατρών σε κα-

θημερινή βάση ενημερώνει 

τους πολίτες για τα προβλήμα-

τα που υπάρχουν και προσπα-

θεί να ευαισθητοποιήσει τους 

αρμόδιους και την κοινωνία. 

Οι διαμαρτυρόμενοι γιατροί 

επισημαίνουν ότι η πρακτι-

κή της μείωσης των δαπανών 

επισημοποιεί την υποβάθμιση 

του νοσοκομείου.

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι 

γιατροί είναι απλήρωτοι για 

τις εφημερίες τους εδώ κι ένα 

5μηνό.

Ταυτόχρονα, το νοσοκομείο 

Άργους λόγω της περικοπής 

των δαπανών δεν μπορεί να 

πληρώσει όλες τις ειδικότη-

τες για εφημερία 30 μέρες τον 

μήνα και αναγκαστικά οι εφη-

μερίες μοιράζονται με το νο-

σοκομείο Ναυπλίου.

Παρόλα αυτά άοκνη είναι η 

προσπάθεια που καταβάλει το 

προσωπικό για να μην μειωθεί 

η ποιότητα των υπηρεσιών.

Την συμπαράστασή του στον 

αγώνα που ξεκίνησαν οι για-

τροί ανακοίνωσε το συντο-

νιστικό Αργολίδας του ΣΥ-

ΡΙΖΑ-ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΜΕΤΩΠΟ.

Όπως τονίζεται «Τις τελευταί-

ες μέρες γίναμε κοινωνοί του 

έντονου προβληματισμού των 

γιατρών του Ν/μείου Άργους, 

που συζητούν τη δραματική 

κατάσταση που αντιμετωπί-

ζουν στη προσπάθεια κατάρτι-

σης προγράμματος εφημεριών 

στο χώρο τους, λόγω της σο-

βαρής έλλειψης ιατρικού προ-

σωπικού και της υποχρηματο-

δότησης των ευημεριών.

Στη Γενική τους Συνέλευση 

(30/5/12), σε συμφωνία με το 

Επιστημονικό Συμβούλιο, πρό-

τειναν συγκεκριμένα μέτρα  

για την άμεση αντιμετώπιση 

του θέματος, προς το ΔΣ,  και 

αποφάσισαν την έναρξη κινη-

τοποιήσεων από τη Δευτέρα 

(4/6/12).

Από τη πλευρά μας, εκφράζου-

με τη σταθερή μας συμπαρά-

σταση και αλληλεγγύη στον 

αγώνα όλων των εργαζομένων 

στα Νοσοκομεία, όσο και στη 

καθημερινή μάχη που δίνουν 

με αυταπάρνηση για να κρατη-

θεί ζωντανό το ΕΣΥ, τη στιγμή 

που οι μνημονιακές πολιτικές 

και η αδράνεια των Διοική-

σεων το απειλούν με συνεχή 

υποβάθμιση. Όπως και πριν, 

θα υποστηρίξουμε με κάθε δυ-

νατό τρόπο τον κρίσιμο για τις 

ανάγκες των πολιτών αγώνα 

τους για:                                                                                                                         

1.Την επαναχρηματοδότηση 

των Νοσοκομείων της χώρας 

που απειλούνται συνολικά με 

κατάρρευση (λόγω ελλείψεων 

σε προσωπικό, φάρμακα και 

υλικά).                                                    

2. Τη συμπλήρωση των κε-

νών θέσεων σε ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό (ιδι-

αίτερα στα μονήρη τμήματα 

των 2 Ν/μείων), προκειμένου 

να λειτουργούν και τα δύο 

ομαλά για την εξυπηρέτηση 

των ασθενών του Νομού μας.                                                                                                                        

3. Την προώθηση της συμμε-

τοχής των εργαζομένων στα 

Νοσοκομεία, στην διαχείριση 

και αντιμετώπιση των οξυμέ-

νων προβλημάτων που προ-

κύπτουν συνεχώς μέσα στις 

σημερινές συνθήκες κρίσης 

του ΕΣΥ.  

Η Ελένη καταθέτει την δική της άποψη, σχολι-

άζοντας τις πολιτικές εξελίξεις με αφορμή το 

άρθρο του Άκη Γκάτζιου με τίτλο «Ο λαός θα 

επιλέξει αν θα γυρίσει σελίδα ή αν θα παραμεί-

νει υποζύγιο», που δημοσιεύτηκε στο προηγού-

μενο φύλλο:

-ΝΑΙ πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Να αλλάξου-

με νοοτροπία να σταματήσουμε το χαβαλέ και ν 

αρχίσουμε τη δουλειά.

 Αυτή η καραμέλα « μη ψηφίζεις αυτούς που σ 

έφεραν εδώ ΠΑΣΟΚ ή ΝΔ « είναι ένα πιασάρικο 

σλόγκαν από την επικοινωνιακή ομάδα του ΣΥ-

ΡΙΖΑ και τίποτα άλλο.

 Δεν θα κατευθύνει τη ψήφο μου ούτε ο Χατζη-

νικολάου ούτε ο Λαζόπουλος ούτε βέβαια οι 

Αρβύλα.

Ναι φταίει το ΠΑΣΟΚ όχι για τα τελευταία 2 χρό-

νια...(και τιμωρήθηκε για αυτό) αλλά κυρίως 

γιατί δημιούργησε μια γενιά Ελλήνων που μπο-

ρούν... χωρίς βασικές αρχές, χωρίς αξίες, χωρίς 

ήθος με μόνο προσόν τη γνωριμία ή την απάτη 

να κατέχουν θέσεις και εξουσία.

 Η ΝΔ (του Κωστάκη) φταίει γιατί ΠΑΣΟΚΙΣΕ κι 

αυτή αντί να δώσει προτεραιότητα στην αγο-

ρά... χάιδευε τους δημόσιους υπάλληλους.

 Στο σήμερα λοιπόν.

 ΝΑΙ προτιμώ την αλήθεια του Σαμαρά και τις 

αλλαγές που επιβάλει το μνημόνιο από την ασυ-

δοσία που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος έχει αρ-

χίσει ήδη τις κωλοτούμπες.

 Ο Αλέξης με μια γλώσσα πιο ξύλινη από ποτέ, 

με έναν κατά βάθος απίστευτο συντηρητισμό 

δεν είναι αυτός που θα μας σώσει.

 Αυτός και η έμπειρη παρέα του μου θυμίζουν 

τους παίκτες των ριάλιτι που μπαίνουν στο παι-

χνίδι υποψιασμένοι με στρατηγική και με μονα-

δικό στόχο τα λεφτά...

 Επειδή δεν υπάρχει Πολιτική χωρίς Πολιτικούς

 και επειδή δεν είναι ώρα για πειραματισμούς

 στο ντέρμπι ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ προβλέπω 1 - 0.
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9
Οι εργαζόμενοι κάνουν «έρανο» μεταξύ τους και αγοράζουν υλικά από την τσέπη τους

Εγκατέλειψαν το Κέντρο Υγείας Λυγουριού
Εγκαταλειμμένο στην τύχη του 

είναι το Κέντρο Υγείας Λυγου-

ριού, εδώ και δύο μήνες περί-

που, αφού στερείται ακόμα και 

των πιο αναγκαίων και απαραί-

τητων υλικών για να λειτουρ-

γήσει.

Οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε 

απόγνωση και κρούουν τον 

κώδωνα του κινδύνου εδώ και 

καιρό, αλλά αντιμετωπίζουν 

ώτα μη ακουόντων.  

Πληροφορίες αναφέρουν ότι 

τα αιτήματα για υλικό που 

στέλνονται προς το νοσοκο-

μείο Ναυπλίου το οποίο τρο-

φοδοτεί το Λυγουριό με υλικά, 

επιστρέφουν πίσω με την έν-

δειξη «ΟΧΙ». Και είναι επόμενο 

αυτό, αφού και το νοσοκομείο 

Ναυπλίου στερείται βασικών 

υλικών. Χαρακτηριστικό είναι 

ότι κάποια στιγμή αναγκάστη-

κε το νοσοκομείο Ναυπλίου 

να ζητήσει επιστροφή λευκο-

πλάστ από το Κέντρο Υγείας 

Λυγουριού, αφού είχε ξεμείνει!

Η ελλείψεις σε υγειονομικό και 

φαρμακευτικό υλικό ανάγκα-

σαν το προσωπικό να βάλει 

το χέρι στην τσέπη κάνοντας 

«έρανο» μεταξύ τους για να 

αγοράσουν τα άκρως απαραί-

τητα. Επίσης, αναγκάστηκαν να 

χρησιμοποιήσουν την προσω-

πική τους επιρροή και να πα-

ρακαλέσουν τα φαρμακεία του 

Λυγουριού να δωρίσουν υλικό 

στο Κέντρο Υγείας. Με αυτόν 

τον τρόπο προμηθεύτηκαν μι-

κρές ποσότητες σε χαρτικά, γά-

ντια και σύριγγες. 

Φυσικά το πρόβλημα δεν λύ-

θηκε και η γκρίνια πλέον μετα-

ξύ ασθενών και εργαζομένων 

είναι στην …ημερήσια διάτα-

ξη. Όμως οι ελλείψεις αφορούν 

σε μια πολύ μεγάλη γκάμα από 

υλικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι 

κοντεύει να αδειάσει το βαρέλι 

με το οινόπνευμα και δεν έχει 

έρθει ακόμα το καινούργιο. 

Αλλά η γκρίνια μεταξύ του προ-

σωπικού και μεταξύ προσωπι-

κού και ασθενών είναι το λιγό-

τερο. Σε λίγο καιρό το Κέντρο 

Υγείας, αν συνεχιστεί αυτή η 

κατάσταση, δεν θα μπορεί να 

εξυπηρετεί ούτε απλά περιστα-

τικά, αφού υπάρχει και έλλειψη 

φαρμάκων.

Το πρόβλημα αναμένεται να 

γίνει τεράστιο τους επόμενους 

μήνες αν δεν υπάρξει λύση με 

τις προμήθειες υγειονομικού 

και φαρμακευτικού υλικού. Και 

αυτό γιατί η κίνηση το Κέντρο 

Υγείας Λυγουριού αυξάνεται 

κατακόρυφα, λόγω καλοκαι-

ριού και μάλιστα σε πολλές 

περιπτώσεις με σοβαρά περι-

στατικά.
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Μαθήματα περιβάλλοντος ….Αμάν ρε μάνα

Ο Θανάσης σηκώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής. Το προηγούμενο βράδυ ο Κωστά-

κης του,  είχε καλέσει τους φίλους του για παιγνίδι . Ο Θανάσης έχει μεγάλη αδυναμία 

στον μικρό  γιο του. Δεν του χαλάει χατίρι και όχι μόνο του επέτρεψε να καλέσει τους 

φίλους ανέλαβε και το δείπνο. Κάλεσε μια εταιρεία η οποία αναλαμβάνει παιδικές 

γιορτές και του ετοίμασαν ένα σωρό λιχουδιές. 

Τώρα Κυριακή πρωί έπρεπε να μαζέψει τα βομβαρδισμένα τοπία ,το μεγάλο μπαλκόνι 

και το καθιστικό. 

Φτάνοντας στο καθιστικό αντιλήφθηκε ένα γαλάζιο φως να το φωτίζει. Είχαν ξεχάσει 

την τηλεόραση αναμμένη , δεν ήταν και η πρώτη φορά . Με βαριεστημένες κινήσεις 

έσκυψε να μαζέψει το τηλεχειριστήριο από το πάτωμα. Μια ριπή κρύου αέρα έπεσε 

στην μέση του και τον ξάφνιασε. Και το κλιματιστικό του καθιστικού ήταν ανοιχτό , 

καθώς ανεβοκατέβαιναν οι περσίδες του έριξαν μια ριπή ψυχρού αέρα.  Τα παιδιά 

έπαιζαν πολύ έντονα και το άναψαν για να τα δροσίσουν λίγο. Έψαξε να βρει και το 

τηλεχειριστήριο του κλιματιστικού αλλά δεν ήταν εύκολο κάπου θα ήταν κρυμμένο , 

θα το έβρισκε καθαρίζοντας τον χώρο. 

Πήγε στην κουζίνα και πάτησε το κουμπί της καφετιέρας για να ζεστάνει το νερό. Με 

αργές προσεκτικές κινήσεις για να μην κάνει θόρυβο άνοιξε την πόρτα που οδηγούσε 

στο μεγάλο μπαλκόνι.  Τα παιδιά το γλέντησαν για τα καλά ένα βομβαρδισμένο τοπίο 

πλαστικών και αποφαγιών ήταν το μπαλκόνι του.  Έπιασε δουλειά αμέσως. Μέσα σε 

δυο τεράστιες γιγαντοσακούλες άρχισε να βάζει τα σκουπίδια. Πιάνοντας μερικά από 

τα μεζεδάκια που έφαγαν τα παιδιά είχε την αίσθηση ότι 

ήταν τώρα το πρωί πιο πλαστικά και από τα πλαστικά πο-

τήρια και πιατάκια που πέταγε. Πλησίασε ένα από αυτά 

στην μύτη του. Ο χαρακτηρισμός ουδέτερη γεύση ήταν 

αυτό που ταίριαζε σε τούτα τα μεζεδάκια. Θυμήθηκε 

όταν στις δικές του γιορτές η μάνα του έφτιανε μεζεδά-

κια για αυτόν και τους φίλους του. Και τρείς μέρες μετά 

να τα έτρωγες δεν έχαναν την γεύση τους. Άλλο πράγμα 

το χειροποίητο λουκανοπιτάκι με το φτιαχτό φύλλο  και 

άλλο το πλαστικοποιημένο της βιομηχανίας. 

Στην αυλή ακούστηκαν τα βήματα της μάνας του, σταθε-

ρή της συνήθεια  πρωινό Κυριακής πάντα από τις πρώτες 

στην εκκλησία. 

-Θανάση καλημέρα.

-Καλημέρα μάνα.

-Δεν  μου λες παιδάκι μου έχεις πάει τώρα τελευταία σε 

οφθαλμίατρο; 

-Τι είπες μάνα; ( Την ρώτησε ξαφνιασμένος.) 

-Λέω αν έχεις πάει σε οφθαλμίατρο γιατί όλα τα φώτα του 

μπαλκονιού σου είναι αναμμένα και ο ήλιος έχει βγει για 

τα καλά. 

-Αμάν ρε μάνα το μάτι σου! Έκλεισες τα εβδομήντα και εξακολουθείς να έχεις περι-

στροφική όραση!!! 

Για μια στιγμή έμεινε βουβός , το μυαλό του ανθρώπου λειτουργεί με παράξενες δι-

αδρομές. Όταν είπε το αμάν ρε μάνα, σαν έμπνευση ταξίμι ρεμπέτικο την ώρα της 

ανατολής φωτίστηκε το μυαλό. Η λέξη αμάν ήταν πολύ κοντά στην λέξη μάνα. Στα 

τούρκικα σημαίνει έλεος, φιλοξενία και κατάλυμα, ενώ στα αραβικά σημαίνει ηρεμία 

γαλήνη. Η μεταφορά ενός α και πόσο ταίριαζαν οι λέξεις, η  μάνα ένα φιλόξενο κατά-

λυμα που προσφέρει έλεος και ηρεμία. 

-Ε που ταξιδεύει το μυαλό σου ; (Του φώναξε  η μάνα του.) 

-Τίποτα κάτι σκεφτόμουν ….

-Δεν φαντάζομαι να έχεις αφήσει και την καφετιέρα στο ζεστό νερό όση ώρα  είσαι 

έξω . Έτσι κάνεις από παιδί.

-Αμάν ρε μάνα ….( της είπε με προσποιητό θυμό και μπήκε μέσα ) .

Πράγματι είχε ξεχάσει το νερό να ζεσταίνεται όση ώρα καθάριζε το μπαλκόνι . Με 

γρήγορες κινήσεις  έφτιαξε μέσα σε ένα μεγάλο πλαστικό κύπελλο καφέ. 

Ξεκίνησε να μαζεύει τα σκουπίδια στο καθιστικό. Πάλι του ήρθε μια κινούμενη ροπή 

ψυχρού αέρα στην μέση . Αλλά αυτή την φορά κάτω από ένα πλαστικό δίσκο με «πλα-

στικά» μεζεδάκια ήταν το τηλεχειριστήριο και έκλεισε το κλιματιστικό. 

Με μικρά διαλλείματα , γουλιές καφέ , για να παίρνει ανάσες μάζεψε άλλη μια τερά-

στια σακούλα σκουπιδιών.

Σαν καλός νοικοκύρης μέσα σε μια ώρα είχε τακτοποιήσει το σπίτι μέσα έξω και τρεις 

μεγάλες σακούλες σκουπίδια ήταν στο μπαλκόνι. 

-Μπράβο μπαμπά. 

-Μπράβο Θανάση μου . 

Ήταν οι επιδοκιμαστικές εκφράσεις της γυναίκας του και του γιού του όταν είδαν το 

σπίτι στην κανονική του μορφή μετά το βομβαρδιστικό γλέντι. 

-Μπαμπά θα με βοηθήσεις με μια εργασία για το σχολείο; 

-Μετά το μεσημέρι ότι θες, να χαζέψω τις εφημερίδες μου πρώτα. 

-Είναι έτοιμος ο Κωστάκης ( ακούστηκε η φωνή του παππού από κάτω, ο κύρ Κώστας 

τα τελευταία χρόνια πήγαινε καθυστερημένος στην εκκλησία για-

τί ήθελε να πηγαίνει μαζί με τον εγγονό του) .

-Κατεβαίνω παππού . 

-Αφήστε και την πόρτα ανοικτή θα βγω σε λίγο ( φώναξε ο Θα-

νάσης). 

Παππούς και εγγονός έφυγαν αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή. 

Μετά από μισή ώρα περίπου ο Θανάσης τέλειωσε με την καθαρι-

ότητα. Πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου να φύγει. 

-Καλά Θανάση μου δεν μπορείς να πας με τα πόδια ή με το ποδή-

λατο διακόσια μέτρα είναι το περίπτερο. 

-Όσο περνάνε τα χρόνια όλο και πιο πολύ της πεθεράς σου μοιάζεις από παρατήρηση 

σε παρατήρηση με πας. 

Ο Θανάσης με το αυτοκίνητο κάνοντας ένα μεγάλο κύκλο έφτασε στο περίπτερο του 

παιδικού φίλου για να πάρει τις κυριακάτικες εφημερίδες. Πάρκαρε μπροστά από το 

περίπτερο, άφησε την μηχανή αναμμένη και κατέβηκε. Ο φίλος του είχε ετοιμάσει την 

σακούλα του με τις εφημερίδες. 

-Επιτέλους σπάσαμε την πράσινη κυριαρχία ( του είπε ο φίλος του). 

-Παιγνιδάρα δεν μπορεί να πεις ( και πιάσανε κουβέντα για την νίκη του Ολυμπιακού 

στο μπάσκετ  και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. ) 

Η κουβέντα διακόπηκε από τις χαρούμενες φωνές του γιού του. Γύριζε από την εκκλη-

σία μαζί με την γιαγιά του. 

-Μπείτε μέσα να σας πάω σπίτι. Ο παππούς που είναι ; 

-Ο παππούκος μου πήγε στο ζαχαροπλαστείο απένα-

ντι κερνάει τα γλυκάδια της Κυριακής. (Ο παππούς είχε 

κάνει τα ψώνια του και ερχόταν προς το αυτοκίνητο, η 

γιαγιά και ο εγγονός κάθισαν στα πίσω καθίσματα). 

Το αμάξι είχε μείνει για αρκετή ώρα αναμμένο με το κλι-

ματιστικό σε χαμηλή θερμοκρασία και ήταν παγωμένο. 

Η γιαγιά αγκάλιασε τον εγγονό της προστατευτικά. 

- Δεν μου λες Θανάση μου , χαλάνε οι εφημερίδες στην 

ζέστη; 

-Τι είπες μάνα; . 

-Λέω αν χαλάνε οι εφημερίδες στην ζέστη γιατί έχεις 

κάνει το αμάξι ψυγείο και θα πουντιάσει το παιδί. 

-Ξεχάστηκα με την κουβέντα  ( ο Θανάσης ανέβασε 

λίγο την θερμοκρασία, ο πατέρας του έμπαινε να κα-

θίσει μπροστά) .

-Πήρα κάτι γαλακτομπούρεκα φρέσκα -  φρέσκα πάμε 

να τα φάμε. 

-Μην ανησυχείς και εδώ μέσα να τα αφήσεις δεν παθαί-

νουν τίποτα, ψυγείο είναι. 

-Αμάν ρε μάνα ….( είπε ο Θανάσης ανέβασε και άλλο 

την θερμοκρασία και έφυγαν βιαστικά για το σπίτι. ) 

Στο μεγάλο μπαλκόνι , απολάμβαναν  τον καφέ τους, το φρέσκο γαλακτομπούρεκο, 

ενώ ο Θανάσης ξεφύλλιζε βιαστικά τις εφημερίδες. Έκοβε τις σελίδες που τον ενδιέ-

φεραν και τα υπόλοιπα τα πέταγε μέσα στην τρίτη γιγαντοσακούλα που είχε ακόμα 

χώρο. 

-Μπαμπά θα με βοηθήσεις στην εργασία μου; 

-Και βέβαια τι θέμα έχει;  

-Την Τρίτη 5 Ιουνίου είναι Ημέρα Προστασίας Περιβάλλοντος και μας είπε ο δάσκαλος 

να παρουσιάσουμε ένα θέμα. 

-Ωραία θα γράψουμε για τα νερά του Κεφαλαρίου που χύνονται στην θάλασσα ενώ τα 

έχουν τόσο ανάγκη οι αγρότες μας. 

-Μπορείς να γράψεις κάτι άλλο πιο πρωτότυπο. ( Πήρε τον λόγο η γιαγιά ενώ Θανάσης 

της έριξε ένα βλέμμα απορίας.)

-Τι θέμα γιαγιά; 

-Η προστασία του περιβάλλοντος ξεκινάει από το σπίτι. 

-Δηλαδή γιαγιά…

-Να λέμε τώρα, δεν αφήνουμε τα φώτα αναμμένα όλο το βράδυ, δεν τρώμε σε  πλα-

στικά πιάτα ούτε πλαστικά φαγητά, δεν αφήνουμε το αμάξι αναμμένο με το κλιματι-

στικό  ενώ πρόκειται να κάνουμε κουβέντα στο περίπτερο, διαχωρίζουμε τα σκουπί-

δια μας και τα πάμε σε ανακύκλωση…. Και άλλα πολλά … για ρώτα και τον μπαμπά 

σου κάτι θα ξέρει . 

-Αμάν ρε μάνα με τις παρατηρήσεις σου… υπογλυκαιμία  μου προκάλεσες , πάω να 

πάρω άλλο ένα γαλακτομπούρεκο. 

-Μην ξεχάσεις την πόρτα του ψυγείου  ανοικτή  ως συνήθως αγάπη μου!!! ( Του είπε η 

γυναίκα του και ξέσπασαν όλοι σε γέλια) . 

Την άλλη μέρα ο Κωστάκης  παρουσίασε την καλύτερη εργασία για το περιβάλλον , 

την έγραψε με την βοήθεια του πατέρα του με θέμα : η προστασία του περιβάλλοντος 

ξεκινάει από το σπίτι!!!

*Αφορμή για την σημερινή ιστορία ήταν η Ημέρα Προστασίας Περιβάλλοντος στις 5 

Ιουνίου και ένας καλός φίλος ο οποίος πηγαίνει παντού και μόνο με το αυτοκίνητο του 

αλλά είναι ένθερμος οπαδός οικολογικών κινημάτων.
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Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου
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Του Γιάννη 

Πανούση, 
καθηγητή 

Εγκληματολογί-

ας στο Πανεπι-

στήμιο Αθηνών

Άμεσο κοινό χρέος
Δεν φοβάμαι το άγνωστο. 

Φοβάμαι όλα τα γνωστά. 

Αυτά που έρχονται κάθε φορά 

κι είναι τα ίδια, πάντα 

Θ. Φροντιστής, Φοβάμαι

Άλλης τάξης ζήτημα είναι να πιστεύεις στην 

ενότητα της Αριστεράς (αναγνωρίζοντας τα 

συγκυριακά προβλήματα) κι άλλης τάξης να μην 

την πιστεύεις (ή να την εξορκίζεις). 

Οι πρώτοι πρέπει να προβούν σε 

υπερβάσεις (κινητοποιώντας και 

τις κομματικές τους βάσεις στην 

κατεύθυνση αυτή). Οι δεύτεροι 

πρέπει να αναζητήσουν ένα άλλο 

«λυτρωτικό» όραμα (ίσως και στα 

προς δημιουργίαν νέα πολιτικά μορφώματα).

Άμεσο χρέος των υφιστάμενων κομματικών 

(κομμουνιστικών και αριστερών) σχηματισμών 

είναι να «σπάσουν τις αλυσίδες» που δένουν 

τον Έλληνα πολίτη με τις (πελατειακές, υπόγειες, 

διαπλεκόμενες) εξουσίες.

Το κάθε κόμμα, με τα εργαλεία και την πείρα 

που διαθέτει, να βαριοκρούει τους αδύναμους 

κρίκους του συστήματος, πολλαπλασιάζοντας 

έτσι την ολική ισχύ της Αριστεράς (και χωρίς να 

ακυρώνει το ένα τις δράσεις του άλλου). Όταν με 

το καλό απελευθερωθεί ο Έλληνας, τότε ας επιλέξει 

-με τα δικά του κριτήρια- ποιο αριστερό κόμμα 

εμπιστεύεται περισσότερο, σε ποιο οφείλει την 

αποδέσμευσή του.

Αυτή την πρώτη φάση τη χρωστάμε στον λαό. Τη 

δεύτερη, την ενότητα της Αριστεράς, τη χρωστάμε 

στην ιστορία και στις θυσίες του αριστερού λαϊκού 

κινήματος.

06/03/2012

Αιτήσεις για γεωτρήσεις
Στις 16 Ιουνίου λήγει η προθε-

σμία για την υποβολή αιτήσε-

ων για τη χορήγηση αδειών για 

υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης 

νερού.

Η αίτηση με τα συνημμένα δι-

καιολογητικά κατατίθεται στο 

Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδρο-

οικονομίας της Π.Ε. Αργολίδας 

χωρίς καμία οικονομική επιβά-

ρυνση.

Μετά τη λήξη της προθεσμί-

ας υποβολής σχετικές αιτήσεις 

μπορούν να υποβληθούν και για 

τα δύο επόμενα έτη, μόνο αφού 

επιβληθούν και εισπραχθούν 

τα πρόστιμα που προβλέπονται 

στο άρθρο 13 του Ν.3199/03 (Α’ 

280).

Το πρόστιμο δε μπορεί να είναι 

κατώτερο των 200 ευρώ για το 

πρώτο έτος και 500 ευρώ για το 

δεύτερο έτος. 

Συνελήφθησαν για χρέη 500.000 ευρώ

Ευρεία Αστυνομική Επιχείρηση 

έκανε η αστυνομία στην Αργο-

λίδα με στόχο την αντιμετώπιση 

και πρόληψη της εγκληματικό-

τητας, που είναι αυξημένη το 

τελευταίο διάστημα. Από τους 

ελέγχους που έγιναν συνελή-

φθησαν εννέα άτομα και προσή-

χθησαν συνολικά πενήντα έξι.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν 

δύο ημεδαποί, για καταδικαστι-

κές αποφάσεις, τρεις ημεδαποί, 

για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, 

τέσσερις ημεδαποί, για οφειλές 

προς το Δημόσιο.

Αναφορικά με τις οφειλές προς 

το Δημόσιο, συνελήφθησαν στο 

Άργος τέσσερις επιχειρηματίες 

ηλικίας 51, 56, 43 και 45 ετών 

αντίστοιχα. Σε βάρος του 51χρο-

νου έχουν βεβαιωθεί χρέη προς 

το Δημόσιο ύψους -335.418,43- 

ευρώ, ενώ για τον 56χρονο, 

43χρονο και 45χρονο έχουν 

βεβαιωθεί χρέη από μη απόδο-

ση Φ.Π.Α., ύψους -105.708,75-, 

-22.168,41- και -20.968,55- ευρώ 

αντίστοιχα.

Από τους ελέγχους της αστυνο-

μίας βεβαιώθηκαν επίσης, ογδό-

ντα τέσσερις παραβάσεις του 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, 

καθώς και δύο παραβάσεις του 

Υγειονομικού Κανονισμού.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρη-

σης, κατασχέθηκε ποσότητα 

ηρωίνης, βάρους 3 γραμμαρίων, 

καθώς και  ποσότητα ακατέρ-

γαστης κάνναβης, βάρους 18 

γραμμαρίων. 
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Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων

Βρίσκεται ήδη σε λειτουργία το 

Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγρο-

τικών Προϊόντων, Εφοδίων και 

Εισροών.

Υπόχρεοι εγγραφής στο Μητρώο 

είναι όλα τα φυσικά και νομικά 

πρόσωπα, τα οποία δραστηρι-

οποιούνται στην Επικράτεια ως 

έμποροι αγροτικών προϊόντων, 

εφοδίων και εισροών και συγκε-

κριμένα όσοι

-αγοράζουν ή μεσολαβούν στην 

αγορά των προϊόντων πρωτο-

γενούς φυτικής και ζωικής γε-

ωργικής παραγωγής, καθώς και 

των προϊόντων που προέρχονται 

από το πρώτο στάδιο επεξεργα-

σίας και μεταποίησης αυτών, τα 

οποία παράγονται στην Ελληνι-

κή Επικράτεια.

-προμηθεύουν τον Έλληνα πα-

ραγωγό με προϊόντα κάθε μορ-

φής, είτε παραγόμενα στην Ελλη-

νική Επικράτεια, είτε εισαγόμενα 

που χρησιμοποιούνται κατά τη 

διαδικασία και για τους σκο-

πούς της παραγωγής των προ-

ϊόντων πρωτογενούς φυτικής 

και ζωικής γεωργικής παραγω-

γής (εφόδια ή εισροές).

Οι επαγγελματίες αγρότες, οι 

οποίοι έχουν εγγραφεί στο 

Μητρώο Αγροτών και Αγρο-

τικών Εκμεταλλεύσεων δεν 

υποχρεούνται να εγγραφούν 

και στο Μητρώο του παρόντος 

νόμου, εφόσον εμπορεύονται 

αποκλειστικά προϊόντα δικής 

τους παραγωγής.

Η μη εγγραφή στο Μητρώο 

και η μη αναγραφή του Ειδι-

κού Αριθμού Εγγραφής στα 

σχετικά φορολογικά παρα-

στατικά επιφέρει αυτοδίκαια, 

για τις εμπορικές πράξεις του 

νόμου αυτού, την ακυρότητα 

των σχετικών φορολογικών 

παραστατικών, καθώς και χρη-

ματικά πρόστιμα.
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Δεν πρόλαβαν να κάνουν τα πρώτα βή-

ματά τους στην ζωή, και το σχολείο (νη-

πιαγωγείο) ξεκίνησε και για αυτά. Ήδη 

ξεκίνησαν οι εγγραφές στους δήμους 

του νομού μας.

Στον Δήμο Άργους- Μυκηνών η υποβολή 

αιτήσεων  για εγγραφή και επανεγγραφή 

νηπίων  στους Παιδικούς Σταθμούς  του 

Δήμου, για το σχολικό έτος 2012-2013 

άρχισε από  την 21η Μαΐου και λήγει την 

15η Ιουνίου.

Στο Ναύπλιον οι αιτήσεις εγγραφής και 

επανεγγραφής θα κατατίθενται στο γρα-

φείο της Διεύθυνσης (Ηρακλέους 6) από 

1η έως 22 Ιουνίου από τις 9 το πρωί μέχρι 

την 1 το μεσημέρι.

Πέρα των διαφόρων όρων και της οι-

κονομικής κατάστασης για την εγγρα-

φή, προβλέπεται και μηνιαία εισφορά: 

Στο Άργος:

Η οικονομική εισφορά των γονέων 

πρέπει να εξοφλείται τις πρώτες πέντε 

ημέρες κάθε μήνα. Η ανάλογη οικονο-

μική εισφορά είναι υποχρεωτική για 

όλο το διάστημα από την ημερομη-

νία εγγραφής του παιδιού έως την 

31η Ιουλίου κάθε έτους, ανεξάρτητα 

από τυχόν παρουσίες ή απουσίες του.  

Οι μηνιαίες εισφορές που αφορούν 

τους μήνες Ιούνιο- Ιούλιο προκα-

ταβάλλονται μέσα στην πρώτη ερ-

γάσιμη εβδομάδα του Ιουνίου. 

α. Για ένα (1) παιδί 60 € 

β. Για δυο (2) παιδιά 100 € 

γ. Για τρία (3) παιδιά 130 € 

Το ύψος της   οικονομικής εισφοράς 

στις οικογένειες των φιλοξενούμε-

νων παιδιών στον παιδικό σταθμό Λι-

μνών ανέρχεται στα 30 ευρώ ανά παιδί. 

Για υπαλλήλους του Δήμου Άργους – Μυ-

κηνών   η καταβολή τροφείων μειώνεται 

κατά 50%.

Από την παραπάνω υποχρέωση 

απαλλάσσονται οι εξής κατηγορίες:  

α. Οι πολύτεκνες οικογένειες με 

τέσσερα (4) παιδιά και πάνω.  

β.  Οικογένειες (με γονείς ή τέ-

κνα) με ειδικές ανάγκες ή ανα-

πηρία ποσοστού άνω του 67%.  

γ. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες 

στους παιδικούς σταθμούς (Η εγγραφή 

των παιδιών τους γίνεται πέραν της δυ-

ναμικότητας των νηπίων)

Στο Ναύπλιο:

Οι μηνιαίες εισφορές που αφορούν τους 

μήνες Ιούνιο - Ιούλιο προκαταβάλλονται 

μαζί, μέσα στην πρώτη εργάσιμη εβδο-

μάδα του Ιουνίου 2013.

α. Για ένα (1) παιδί 50 €

β. Για δυο (2) παιδιά 90 €

γ. Για τρία (3) παιδιά 120 €

Από την παραπάνω υποχρέωση απαλ-

λάσσονται οι εξής κατηγορίες:

α. Οι πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα 

(4) παιδιά και πάνω.

β.  Οικογένειες (με γονείς ή τέκνα) με ειδι-

κές ανάγκες ή αναπηρία ποσοστού άνω 

του 67%.

γ. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες 

στους παιδικούς σταθμούς. (Η εγγραφή 

των παιδιών τους γίνεται πέραν της δυ-

ναμικότητας των νηπίων).

14

α
ν

θ
ρ

ώ
π

ω
ν

 έ
ρ

γ
α

Εκδήλωση – αφιέρωμα από το Πανεπιστήμιο στο Ναύπλιο

Ι. Καμπανέλλης: ένας χρόνο από τον θάνατό του

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχο-

λής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου διοργανώνει την Παρα-

σκευή ημερίδα - Αφιέρωμα στον Ιάκωβο 

Καμπανέλλη, τιμώντας -ένα χρόνο μετά 

τον θάνατό του- τον μεγάλο Έλληνα 

θεατρικό συγγραφέα. Η εκδήλωση θα 

πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Λήδας 

Τασοπούλου» του Τμήματος Θεατρικών 

Σπουδών, απέναντι από το κολυμβητή-

ριο του Ναυπλίου.

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει:

1. Ομιλίες   από   θεατρολόγους , 

ιστορικούς του θεάτρου και του 

κινηματογράφου μεταξύ των οποίων: 

Κυριακή Πετράκου, Γιώργος Πεφάνης, 

Γιάννης Σολδάτος  κά.

2. Ανάμεσα στις ομιλίες θα παρεμ-

βάλλονται σε μορφή αναλογίου 

αποσπάσματα   από θεατρικά έργα του 

συγγραφέα, ερμηνευμένα από ηθοποι-

ούς φοιτητές και θεατρική ομάδα του 

Ναυπλίου.

3.  Στρογγυλό τραπέζι στο οποίο θα παρα-

στούν σημαντικοί καλλιτέχνες, που έχουν 

ασχοληθεί με το έργο του, όπως ο Κώ-

στας Καζάκος,   ο Τάκης Τζαμαργιάς, κά. 

καθώς και η κόρη του σκηνοθέτη Κατερί-

να Καμπανέλλη.

4. Την ημερίδα θα ανοίξουν και θα 

κλείσουν οι φοιτητές του Τμήματος 

παρουσιάζοντας αποσπάσματα από «Το 

μεγάλο μας τσίρκο», την «Ηλικία της 

Νύχτας», τον «Κρυφό Ήλιο» και τον «Αό-

ρατο Θίασο», στα πλαίσια των μαθημά-

των Υποκριτικής και Σκηνοθεσίας.

Την εκδήλωση   θα χαιρετήσει ο Πρύτα-

νης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 

καθηγητής Θεόδωρος Παπαθεοδώρου,   

θα προλογίσει η Πρόεδρος του Τμήμα-

τος Θεατρικών Σπουδών, αν. καθηγήτρια 

Βάσω Μπαρμπούση και θα συντονίζει η 

διδάσκουσα Γεωργοπούλου Βαρβάρα.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ελεύ-

θερη. 

Οι συμμετέχοντες της Ημερίδας – Αφιε-

ρώματος που πραγματοποιείται για τον 

Ιάκωβο Καμπανέλλη θα λάβουν Βεβαι-

ώσεις Παρακολούθησης από το Τμήμα 

Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών 

Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννή-

σου.

Διεθνές Συνέδριο με Θέμα 

-Άργος και Ηρακλής- 
Ο Δήμος Άργους Μυκηνών σε συνερ-

γασία με τον Όμιλο της UNESCO Νομού 

Πειραιώς & Νήσων διοργανώνει συνέ-

δριο με θέμα «ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡΓΟΣ». 

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το 

Σάββατο και την Κυριακή 23 και 24 

Ιουνίου 2012 στην αίθουσα του Εργα-

τικού Κέντρου Άργους, που ευρίσκε-

ται στο κέντρο της πόλεως και σκοπός 

του είναι να αναδείξει την σχέση του 

Ηρακλέους με την πόλη του Άργους. 

Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα ανακοι-

νωθεί εντός της επομένης εβδομάδος. 

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλους 

τους πολίτες και οι συμμετέχοντες σ’ 

αυτό θα έχουν την δυνατότητα να λά-

βουν βεβαίωση συμμετοχής.

Άρχισαν οι εγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς σε Άργος και Ναύπλιο

Από νωρίς… στα βάσανα

Αργολική 

στον Ολύμπιο  Δρόμο
Την  Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19  

Μαΐου πραγματοποιήθηκε  ο 6ος Ολύ-

μπιος  Δρόμος,  ένας αγώνας υπεραπο-

στάσεων (180 χλμ) που  διεξάγεται βάσει 

των Διεθνών Κανονισμών της IAAF και 

της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Υπεραπο-

στάσεων (I.A.U.), με αφετηρία την Αρχαία 

Νεμέα  και τερματισμό την Αρχαία Ολυ-

μπία, διάρκειας  28 ωρών  χωρίς διακοπή 

και με την συμμετοχή αθλητών από όλο 

τον κόσμο.

Πάνω από 40  από εθελοντές της Ελλη-

νικής Ομάδας Διάσωσης των Παραρτη-

μάτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας και 

Ηλείας, με 15 ΙΧ, μετά από πρόσκληση 

της Οργανωτικής Επιτροπής του Αγώνα, 

κάλυψαν τον αγώνα, τόσο σε επίπεδο 

Πρώτων Βοηθειών όσο και στο επίπεδο 

Ασφάλειας και Άρσης Κινδύνων σε όλη 

την διαδρομή, καθώς επίσης στελεχώνο-

ντας και μία βάση  Α Βοηθειών στον τερ-

ματισμό της στην Αρχαία Ολυμπία.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συλλόγου του 1ου Δημοτικού 

Σχολείου Άργους διοργανώνει 

επετειακή εκδήλωση για τη συ-

μπλήρωση 180 ετών από της 

έναρξης λειτουργίας του Κα-

ποδιστριακού Δημοτικού Σχο-

λείου Άργους που θα γίνει στο 

προαύλιο του σχολείου αύριο 

βράδυ στις 8.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει πα-

ρουσίαση οπτικοακουστικού 

αφιερώματος στο Καποδιστρι-

ακό Διδακτήριο από μαθή-

τριες της ΣΤ’ τάξης, απονομή 

αναμνηστικών σε παλαιούς 

δασκάλους και μαθητές και έκ-

θεση φωτογραφίας - αρχειακού 

υλικού. Ειδική συμμετοχή στην 

παρουσίαση της εκδήλωσης θα 

έχουν ο Αργείος δικηγόρος και 

ιστορικός Βασίλειος Δωροβίνης, 

παλαιός μαθητής του σχολείου, 

και ο γνωστός εκπαιδευτικός και 

συγγραφέας Γεώργιος Κόνδης.

Η εκδήλωση στοχεύει στην ανά-

δειξη της ιστορικότητας του Κα-

ποδιστριακού Διδακτηρίου και 

στην άρρηκτη σχέση του με την 

εκπαιδευτική πολιτική του Κυ-

βερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. 

Μετά την απελευθέρωση της 

Ελλάδας από τους Τούρκους, 

έπρεπε το ελληνικό εκπαιδευτι-

κό σύστημα να οργανωθεί από 

την αρχή.  Η εκπαιδευτική του 

πολιτική αντικατόπτριζε τη νέα 

κοινωνική δομή και το νέο πο-

λιτικό σύστημα που επιδίωκε να 

εγκαθιδρύσει στην Ελλάδα. Είχε 

μακροπρόθεσμους σκοπούς και 

στόχους και εντασσόταν στο ευ-

ρύτερο κυβερνητικό πρόγραμ-

μα. Η παροχή ίσων ευκαιριών 

μάθησης σε όλους ανεξαιρέτως 

τους πολίτες θα οδηγούσε στα-

διακά στην πολιτική ωριμότητα 

και τη χειραφέτησή τους. Το πε-

ριεχόμενο της διδασκαλίας των 

μαθημάτων προσανατολίστη-

κε προς την ελληνοχριστιανική 

παράδοση και δόθηκε ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην εθνική διαπαι-

δαγώγηση, στη δημιουργία πο-

λιτών μελών εθνικού Κράτους 

και στη σύζευξη θρησκείας και 

παιδείας για την ανόρθωση του 

φρονήματος των πολιτών.  Φι-

λοδοξία του ήταν να εξασφαλί-

σει μαζική και δωρεάν βασική 

μόρφωση στο λαό.

Το Καποδιστριακό 

γλήτωσε στο παραπέ-

ντε την κατεδάφιση, 

όπως ανέφερε στην 

“Αρχαιολογία” ο Β. Δω-

ροβίνης, ένας εκ των 

προσκεκλημένων των 

φετινών εκδηλώσεων: 

“Πρώτο Δημοτικό Σχο-

λείο Άργους (καποδι-

στριακό. 1830-31) κηρυγμένο 

ως μνημείο από το ΥΠ.ΠΟ τον 

Οκτώβριο του 1980, παθαίνει 

ρωγμές με τους σεισμούς του 

Φεβρουαρίου 1981. Ο μηχανι-

κός, μέλος επιτροπής για την ευ-

στάθεια του κτιρίου, επιμένει και 

χαρακτηρίζεται ως -επικινδύνως 

ετοιμόρροπο-. Ο κ Κουτσογιάν-

νης σπεύδει να υποσχεθεί την 

ανέγερση -καινούργιου και με-

γάλου κτιρίου». Αντίδραση του 

ΥΠ ΠΟ Το κτίριο τελικά δεν κατε-

δαφίζεται και μέχρι την οριστική 

του αποκατάσταση (1987), φυ-

σικά δεν καταρρέει...”
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Επικίνδυνος ο γύρος της Αρβανιτιάς 
γύρος της Αρβανιτιάς από μελετητές 

του ΙΓΜΕ. Ανάλογου περιεχομένου 

είναι και  η γνωμοδότηση της αρμό-

διας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Ναυπλιέων.

Οι παραπάνω εκθέσεις και με δεδο-

μένο  ότι, η όλη διαδικασία αποκα-

τάστασης θα είναι χρονοβόρα, αφού 

θα πρέπει να γίνουν πολλές μελέτες, 

το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο προχώ-

ρησε στο κλείσιμο της διάβασης.

Με αφορμή σχετικό δημοσίευμα 

του «α» ο πρόεδρος του Λιμενικού 

Ταμείου Σταύρος Αυγουστόπουλος, 

τονίζει ότι «Η ασφάλεια των πολιτών 

είναι πολύ σημαντική για μας. Αυτή 

την στιγμή  δεν έχουμε άλλη λύση. 

Προχωράμε στο κλείσιμο με σκοπό 

την αποφυγή πιθανού ατυχήματος».

Αναγγελία Γάμου
Ο Βασίλειος Χριστοφίδης του Μιχαήλ και της Ειρήνης, κάτοικος Αθη-

νών,γεννημένος στην Αθήνα και η Δήμητρα Μπόγρη του Γεωργίου και 

της Όλγας, κάτοικος Αθηνών, γεννημένη στην Αρχ. Επίδαυρο, πρόκειται 

να τελέσουν τους γάμους τους στον Ιερό Ναό της Παναγίας Γαλασίου 

Αρχαίας Επιδαύρου στις 11πμ στις 8/9/2012.

!80 χρόνια απ την ίδρυση του πρώτου Ελληνικού Δημοτικού σχολείου στο Άργος

Γιορτάζει το Καποδιστριακό
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(μέρος β)

 Τις αγαπητικιές που γνώρισε σε κάθε 

μακρινό ταξίδι του. Μα πιο πολύ τους έλεγε 

για την Μοργκάνα, τη κρεολή που γνώρισε 

στην Τζακάρτα. Ψηλή αδύνατη με δυο μάτια 

μαύρα σαν πίσσα, να χάνεσαι, να πνίγεσαι 

και να μη σε νοιάζει να σωθείς. Για το 

στόμα της που ήταν σαν ζουμπούλι και που 

μύριζε πάντα μασημένο γαρύφαλλο. Για την 

αγκαλιά της που ήταν φωτιά, έχανες τον νου 

σου. Μπορούσες να ξεχασθείς για όλη σου 

την ζωή μέσα στο κορμί της και πάλι να μην 

χορτάσεις. Να ζήταγες και άλλη μια ζωή από 

το Θεό για να την ξαναζήσεις και ούτε και 

αυτή θα ήταν αρκετή για να πεις ότι χόρτασες. 

Πώς τα έχασε όλα σε ναυάγιο στην θάλασσα 

των Σαργασσών, μια σκοτεινή νύχτα που τα 

κύματα ήταν βουνό σαν ουρανοξύστες και 

τους κατάπιναν και ύστερα τους άφηναν πάλι 

μέσα στον πυθμένα τη θάλασσας και μετά 

άιντε πάλι ξανά μα να πάνω στη κορυφή. 

Μια στη κορυφή στα αστέρια τους έφτανε 

η θάλασσα, μια στον πάτο της θάλασσας 

κοντά στην άμμο της. Πάνω κάτω ,ουρανός 

και άμμος. Γη και αέρας .

Άνθρωποι ήμασταν, έλεγε, τι να κάνουμε 

σπάσαμε σαν κλαράκι από ξερόκλαδο 

κόπηκε το Μαριάννα ΙΙ .

Έλεγε πως έμεινε τρία μερόνυχτα να 

θαλασσοπνίγεται, μα τον έσωσε η Παναγιά 

και ό Αι Νικόλας. Σαν από θαύμα φάνηκαν 

κάτι ντόπιοι ψαράδες και τον περισυνέλεξαν 

όταν πια η θάλασσα γαλήνεψε σαν την 

Μοργκάνα μετά τον έρωτα. Τα έχασε όλα 

μέσα στα κύματα. Μόνο ότι κουβαλούσε 

μέσα στο μυαλό του ήταν ανέπαφο και 

καθαρό. Για αυτό ο Θεός μας έδωσε το νου 

μας, να κουβαλάμε τον εαυτό μας γύρω- 

γύρω και να μη μας το πειράζει κανείς και 

τίποτα. Να έχουμε ένα θηκάρι για τους 

μυστικούς μας κόσμους που ονειρευόμαστε, 

που κρυβόμαστε χωρίς να μας δουν, χωρίς 

να τους βλέπουμε.

Στην Αβύδου προσάραξε πια στα γεράματα 

σαν γέρικο σκαρί, έλεγε. Αγόρασε ένα 

δυαράκι στον τέταρτο να είναι πιο αερινά,, 

πήρε και τον Κίτσο το καναρίνι και του έλεγε 

κάθε μέρα, πρωί βράδυ τις θαλασσινές του 

περιπέτειες. Έστησε το παρατηρητήριο 

του πάνω από το ολάνθιστο μπαλκόνι της 

κυρά Βασιλικής και παρακολουθούσε το 

πέρα δώθε της, μέσα έξω, κουβαλώντας 

καφεδάκια, κουλουράκια, κουβεντολόι, 

κολόνιες και κρέμες  προσώπου, ουζάκια και 

πιατάκια τυριού με χοντρές φέτες σαλάμι, 

τραγουδάκια ερωτικά, ακόμα και πενιές 

Μαίρη Λίντα, Γαβαλάς.

 Ζωντάνια, κίνηση πολύ. Ζαλιζόταν πια και 

μίλαγε πιο δυνατά στον Κίτσο του μπας και 

πάψει πια να τον ακούει και ακούει μόνο 

εκείνη 

-Σαν της γαρδένιας τον ανθό που ζει μια 

νύχτα μόνο

Και το δικό μας όνειρο το βρήκα κάποιο 

δειλινό 

Σκουπίδι, σκουπίδι ,μεεες στο δρόμο.

Ώσπου έγινε ένα πρωί αυτό που περίμενε μια 

ζωή. 

Γύρισε το σκερτσόζικο κεφάλι της προς την 

διψασμένη του πλευρά του είπε ναζιάρικα 

-Καλημέρα κυρ Γιώργο, τι κάνει ο Κίτσος ;

- Καλά, την καλημέρα του έχεις, κούκλα είσαι 

σήμερα έτσι μου είπε, σου πάνε τα γαλάζια 

του θυμίζεις τις μακρινές θάλασσες του 

νότου.

-Αι τον καταφερτζή τον Κίτσο σου. Δεν τον 

φέρνεις να σας κεράσω καφεδάκι;

-Μετά χαράς κυρά Βασιλική. Σε δυο λεπτά θα 

‘μαστε κάτω.

Άνοιξαν λες οι ουρανοί, το ρολόι της ζωής 

του ξανάρχιζε να ρολάρει 

Τικ, τακ, τικ τακ .Σαν τους χτύπους της 

καρδιάς του.

Πλύθηκε σχολαστικά, έτριψε και το σβέρκο 

του με την καινούργια του αρρενωπή 

κολόνια,  κοιτάχθηκε ξανά και ξανά στον 

καθρέφτη. Φχαριστήθηκε με αυτή τη λάμψη 

που είδε, στο πρόσωπο που τον έβλεπε στο 

καθρέφτη, πήρε το κλουβί με τον Κίτσο, και 

το πακέτο τις πραλίνες, τις για ώρα ανάγκης 

και όρμηξε στα σκαλιά προς τον τρίτο 

όροφο. Στάθηκε λίγα δευτερόλεπτα με το 

δάχτυλο να περιμένει πριν να ακουμπήσει το 

κουδούνι, ωσότου να κοπάσει το ταμπούρλο 

στο στήθος του. 

Και χτύπησε.

 Με το άνοιγμα της πόρτας, με το 

καλωσόρισμα άρχισε η ζωή του .

Καινούργια ζωή, το παρελθόν μαύρο. Δεν 

υπάρχει .

Μόνο αυτό που έχεις στο όνειρο, πίσω 

ακριβώς από τα μάτια σου .

Πίσω ακριβώς από την ανάσα σου, πίσω 

ακριβώς από το φυλλοκάρδι σου. Το όνειρο 

που ζεις και βουτάς μέσα του και γίνεται 

αλήθεια, ζωή, κάθε μέρα.

Άρχισαν τα δεκατιανά καφεδάκια με τις 

μουσικούλες και τα κουλουράκια κανέλλας, 

Ύστερα πήραν τη σειρά τους τα μεσημεριανά 

ουζάκια με τα μακρινά ταξίδια που του 

θύμιζαν τα γκριζογάλανα μάτια της κυρά 

Βασιλικής. Οι φουρτούνες και τα παζάρια της 

ανατολής, προκλήσεις λάγνες.

 Ζωή και θάνατος

Ταξίδευαν μαζί πια σε μακρινά ταξίδια, 

κοίταζαν τα ηλιοβασιλέματα και άραζαν σε 

άσπρες παραλίες, μαγείρευαν ότι έβρισκαν. 

Ψάρευαν κιόλας και έψηναν στην παραλία με 

τους φοίνικες τα ψάρια που έπιαναν. Εκείνος 

της τα καθάριζε κοκαλάκι- κοκαλάκι μην 

της σταθούν τα αγκάθια του, μην της σταθεί 

τίποτα .

Να μην σκιάζεται πια, αυτός είναι εδώ, Αι 

Δημήτρης καβαλάρης. Με το σπαθί και το 

άτι. 

Μετά ήρθαν τα απογευματάκια με τις 

δακρύβρεχτες ιστορίες της τηλεόρασης. 

Βάζανε στη μέση το κουτί με τα χαρτομάντιλα 

και μυξόκλαιγαν μαζί με την Αίμε που αφού 

έχασε την μία και μοναδική κρυφή  αγάπη 

της, υποφέρει γενναία από αδικίες και 

κακούς αφέντες, ώσπου να θριαμβεύσει το 

καλό και η ξάστερη αγάπη.

Λένε πως η ζωή όσο σκληρή και να σου 

έρθει, θα σε αποζημιώσει. Ποτέ δεν ξέρεις 

πότε και πως. Αυτή θα σε ξεπληρώσει. Αρκεί 

να είσαι εκεί να το δεις.

Λένε.

Έφυγε για δυο μέρες, για την κηδεία της 

αδελφής της μάνας του στα Ψαχνά .

Έφυγε για δυό μέρες, να δει τον άρρωστο 

καραβοκύρη στην Άνδρο. Τόσα χρόνια στην 

δούλεψη του, τον φώναξε να τον δει πριν 

πεθάνει να του φτιάξει το φαγί της μάνας του 

που μόνο αυτός το έφτιαχνε καλά. Μοσχάρι 

με κυδώνια .Μελωμένα και γλυκόξινα. 

Χρόνια αφεντικό, καλά του στάθηκε, πώς να 

του το αρνηθεί;

Έτσι της είπε. Έτσι θα ‘ταν .

Οι δυο μέρες, γίνανε δυο, τρεις, τέσσερεις, 

τον καθυστερούσε το συγγενολόι της μάνας 

του. Ήταν και αυτός ο καπετάνιος που δεν 

ήθελε να τον αποχωρισθεί. Όλο και κάτι 

καινούργιο τον έβαζε να του μαγειρέψει. 

Ντολμαδάκια αυγολέμονο, χορτόπιτα με 

χόρτα του βουνού, μάραθο και μυρώνια, 

μήλα ψητά με καρύδια..

Αυτός ο καπετάνιος. Αμάν πια δεν άντεξε, 

του είπε πως τον έπιασε ξανά το στομάχι του. 

Σφάχτης να τον κομματιάσει, ήταν ο πόνος. 

Είπε ένα ψέμα, έκανε και το πονεμένο στις 

σταφιδιασμένες θειάδες του, και στον 

άρρωστο απαιτητικό καπετάνιο, και έφυγε 

για τη ζωή του.

Την καινούργια του ζωή που τον περίμενε 

στο δυαράκι της Αβύδου, Άνω Ιλίσια.

Έφθασε το απογευματάκι στην Αθήνα. Ίσα 

που προλάβαινε το απογευματινό καφεδάκι 

και τη συνέχεια της δακρύβρεχτης και 

πονεμένης ιστορίας της Αιμέ, αγάπη μου. 

Άφησε τη καραβοτσακισμένη βαλίτσα 

του στο στενό χωλάκι του τετάρτου, πήρε 

παραμάσχαλα τα αμυγδαλωτά Άνδρου, 

έβαλε και μια φούχτα κολόνια πάνω στο 

κεφάλι του, και κουτρουβάλησε γρήγορα 

στο δυαράκι του τρίτου. 

Χτύπησε απαλά μια φορά το κουδούνι. Η 

Αιμέ  ακουγόταν δυνατά να κλαίει για κάποια 

καινούργια αδικία και η απάντηση καμιά. 

Ξαναχτύπησε ανυπόμονα πιο δυνατά και 

συνεχόμενα.

Η Ειρήνη, η κόρη της κυρά Βασιλικής του 

άνοιξε βλέποντάς τον με χαρά.

-Καλώς τον. Αργήσατε κυρ Γιώργο. Αχ, αυτός 

ο καπετάνιος, σας αγαπάει πολύ ε;

Σας ευχαριστούμε για τα γλυκά. 

Του βούτηξε το κουτάκι με τα αμυγδαλωτά 

και τον τράβηξε πίσω από την πόρτα 

βιαστικά. Τον στρίμωξε και του μίλησε ορθά.  

.-Η μαμά έπαθε ένα μικρό εγκεφαλικό, δεν 

έχει συνέλθει ακόμα η μια πλευρά της είναι 

ακούνητη. Δεν ξέρουμε αν θα επανέλθει.

Τι του είπε τώρα;.

-Ζει όμως. Ζει, έτσι;

-Μα, ναι, ησυχάστε κύριε Γιώργο. Θα φύγω 

για να δείτε το έργο σας με την ησυχία σας.

Τον έσπρωξε  απαλά προς τη κρεβατοκάμαρα 

.

-Μαμά, ήρθε ο κυρ Γιώργος 

Εκείνος μπήκε με την ίδια λαχτάρα κολλημένη 

στα μάτια του. Εκείνη ήταν ξαπλωμένη πάνω 

στο μεγάλο διπλό κρεβάτι, στηρίζοντας 

το κεφάλι σε δυο μεγάλα ασπροκέντητα 

μαξιλάρια και σκεπασμένη με το μεγάλο ροζ 

σατέν πάπλωμά της.

Τη κοίταξε χαμογελώντας.

-Άργησα λίγο, ξέρεις ο καπετάνιος όλο κάνε 

μου το ’να, κάνε μου τ’ άλλο, είδα και έπαθα 

να φύγω. Να’μαι όμως στην ώρα μου, το έργο 

μας το πρόλαβα

Τον κοίταζε, με τα μεγάλα γκριζογάλανα 

μάτια της βουρκωμένα, φοβισμένα 

,απεγνωσμένα. Στάθηκε  μπροστά της 

γελαστός, σαν να μην έγινε τίποτα. Σαν ο 

χρόνος να σταμάτησε στο πριν μια βδομάδα 

απογευματάκι, και συνέχισε ξανά στο μετά 

το διάλειμμα των διαφημίσεων, επεισόδιο .

Ο χρόνος ποτέ δεν υπήρχε, είχε γίνει μια 

κουκκιδίτσα ανάμεσα τους και η ψυχή 

ηρέμησε δεν είχε πια να πολεμήσει για 

τίποτα. Χαιρόταν για το τώρα που έδινε 

ο Θεός δώρο. Όσο και να τράβαγε η ζωή 

το σπαγκάκι της, ότι και να τούς έπαιρνε 

,πάντα θα υπήρχε κάτι. Ένα πόδι, ένα χέρι, 

μια αναπνοή, για να  μπορείς να στέκεσαι σε 

αυτό και να συνεχίζεις από κει που έμεινες. 

ως το τέλος.

Η Αιμέ μέσα στην οθόνη έτρεχε πάνω 

στα κύματα που έσκαγαν στην παραλία 

ψάχνοντας τη χαμένη αγάπη της. 

Ο Γιώργος πήρε ένα σκαμνάκι δίπλα στο 

κρεβάτι της Βασιλικής και κάθισε πλάι της. 

σαν από πάντα. Κοίταζαν και οι δυό την Αιμέ 

και τη συμπονούσαν. Ο Γιώργος της έπιασε 

το χέρι εκείνο που της πήρε ο Θεός. Εκείνη 

το ένοιωσε πιο πολύ με την καρδιά της, 

παρά με το άγγιγμα. Τη κοίταξε στα μάτια 

και αυτά βούρκωσαν Της σκούπισε με τα 

ακροδάχτυλα το δάκρυ που κύλησε.

-Σαγαπάω πολύ, της είπε

 Σαγαπάω πολύ..

ΤΕΛΟΣ.

ΑΒΥΔΟΥ 75- ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ
της Ελένης Δραμητινού

….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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Όλος αυτός ο ντόρος τον τε-

λευταίο καιρό για τα τροχαία με 

τους ποδηλάτες, τον τραυματι-

σμό 4 εξ’ αυτών στο ΣΕΦ, το θά-

νατο του 14χρονου ποδηλάτη 

Πάνου Τζαβάρα, την καταγγελία 

άλλου Πατρινού ποδηλάτη πως 

αγροτικό αυτοκίνητο, χωρίς 

λόγο, τον έκλεισε ρίχνοντας τον 

στο κράσπεδο του πεζοδρομί-

ου, μ’ έχει θορυβήσει. Πιο πολύ 

όμως με ενοχλεί ο σχολιασμός 

κάποιων και η προτροπή τους (μ’ 

όλη την καλή τους διάθεση και 

φαντάζομαι από έννοια για το 

καλό μας -αχ, βρε αθάνατε Μη-

λιώκα), να σταματήσουμε λέει 

να κάνουμε ποδήλατο στους 

δρόμους, γιατί προκαλούμε την 

τύχη μας και επιπλέον είναι λέει 

επικίνδυνο και αυτοκτονικό. 

Ακούγοντας αυτού του τύπου 

τις συμβουλές, κάτι εφηβικό και 

αντιδραστικό ξυπνάει μέσα μου. 

Μου θυμίζει τις συμβουλές των 

παππούδων και των γιαγιάδων 

στις παιδικές χαρές “μην τρέχεις, 

γιατί θα ιδρώσεις και θα κρυώ-

σεις” , “βάλε το μπουφάν σου” 

(με θερμοκρασίες που αγγίζουν 

τους 20 βαθμούς Κελσίου), “μην 

τρέχεις, γιατί θα πέσεις”, “πρόσε-

χε στην κούνια”, “πρόσεχε στην 

τσουλήθρα”, “μην παίζεις με τα 

χώματα, θα λερωθείς”, “Κωστάα-

ααακη, έλα να φας το κρουασάν 

σου” (κι ο Κωστάκης είναι 4 χρο-

νών και ήδη υπέρβαρος). Όσο 

λοιπόν παράδοξο είναι να ζητάς 

από ένα παιδί να κάθεται ακού-

νητο, αμίλητο, χωρίς να παίζει ή 

να τρέχει, ή να γελάει άλλο τόσο 

παράδοξο είναι να συμβουλεύ-

εις έναν που επέλεξε το ποδή-

λατο σαν μέσο μεταφοράς να το 

εγκαταλείψει, προκειμένου να 

“μην πέσει”.

Ξέφυγα όμως και άλλος ήταν 

ο στόχος μου. Επειδή λοιπόν, 

μεγάλωσα λίγο και προσπαθώ 

κάθε τι που λέω να το στηρίζω 

όσο μπορώ κάπου, αποφάσισα 

να ψάξω και να βρω στοιχεία 

που να τεκμηριώνουν ή να κα-

ταρρίπτουν (γιατί όχι) τον ισχυ-

ρισμό μου πως “Δε φταίνε τα 

ποδήλατα, βρε παιδιά”.

Βρήκα λοιπόν τα στατιστικά 

στοιχεία της Τροχαίας για το 

2012. Παρουσιάζω λοιπόν αυτά 

που βρήκα.

Στο διάστημα Ιανουαρίου – 

μέσα Μαΐου είχαμε 3.414 ελα-

φρούς τραυματισμούς, από τρο-

χαία (φαντάζομαι εδώ θα είναι 

σπασμένα χέρια-πόδια, άντε και 

καμιά ελαφριά διάσειση).

Στο ίδιο διάστημα 348 σοβαρούς 

τραυματισμούς (εδώ πιστεύω 

ότι μιλάμε για κρανιοεγκεφαλι-

κές κακώσεις, βλάβες εσωτερι-

κών οργάνων, πολυτραυματίες 

γενικότερα -για να μη γίνω πολύ 

σπλάτερ). Να σημειώσω εδώ ότι 

καθώς η τροχαία δεν κρατά στα-

τιστικά στοιχεία σε σχέση με το 

ποιοι από τους σοβαρά τραυμα-

τισμένους εκπνέουν μετά τη δι-

ακομιδή τους στο νοσοκομείο, 

ένα ποσοστό αυτών, θα πρέπει 

να αθροιστεί ως το τέλος της 

χρονιάς στους νεκρούς από τρο-

χαία.

Δυστυχώς σε σχέση με τους πα-

ραπάνω τραυματισμούς δε βρή-

κα πληροφορίες σε σχέση με τις 

ηλικίες των θυμάτων ή των οχη-

μάτων που εμπλέκονται ή την 

αιτία σύγκρουσης. Τέτοιες πλη-

ροφορίες παρέχονται (απ’ όσο 

βρήκα εγώ πάντα) μόνο για τα 

θανατηφόρα τροχαία, όπου και 

παραθέτω παρακάτω.

Από τον Ιανουάριο, λοιπόν έως 

τώρα, έχουμε 321 θανατηφόρες 

συγκρούσεις ή εκτροπές. Το αί-

τιο που επικρατεί είναι “Λοιπά 

αίτια αναφερόμενα σε οδηγούς” 

, δεν πολυκαταλαβαίνω τι ση-

μαίνει αυτό, αλλά είμαι σίγουρη 

πως δεν είναι υπερβολική ταχύ-

τητα, απόσπαση προσοχής, πα-

ραβίαση σηματοδότη ή κίνηση 

στο αντίθετο ρεύμα, γιατί αυτά 

αναφέρονται σ’ άλλα σημεία. 

Μήπως είναι οδήγηση υπό την 

επήρεια αλκοόλ ή ουσιών, μή-

πως είναι με πήρε ο ύπνος κι 

έγειρα…, δεν ξέρω και δεν έχω 

κάνει στην Τροχαία να ξέρω τι 

εννοούν. Προχωρώντας βλέπω 

πως 50 από τους 321 θανάτους 

είναι πεζοί που παρασύρθηκαν 

(μάλλον εδώ κάπου θα είναι και 

ο Αγγελόπουλος, και το ανα-

φέρω για να μην ξεχνάμε πως 

πίσω από τους αριθμούς κρύβο-

νται άνθρωποι με ζωές κι ονο-

ματεπώνυμα, διάσημοι ή μη). 

Ο αριθμός των θανατηφόρων 

τροχαίων εντός κατοικημένων 

περιοχών αποτελεί περίπου το 

1/3 του συνόλου (105 για την 

ακρίβεια). Το τραγικότερο όλων 

117 από τους 321 νεκρούς εί-

ναι άνθρωποι έως 35 χρόνων. 

Μήπως μας περισσεύουν νέοι 

σ’ αυτή τη χώρα, ή μήπως κά-

ποιο διεστραμμένο μυαλό θέλει 

να μειώσει έτσι το ποσοστό της 

ανεργίας; Κάνοντας μια απλή, 

μη επιστημονική αναγωγή στο 

χρόνο (γιατί αυτά είναι στοιχεία 

4 μηνών και κάτι) και δεν έχουμε 

καμιά ένδειξη πως δε θα γίνουν 

άλλα τροχαία, θα φθάσουμε στο 

τέλος του 2012 να έχουμε 963 

νεκρούς στο τόπο του συμβά-

ντος, 1044 βαριά τραυματίες, 

που αρκετοί απ’ αυτούς δε θα 

επιζήσουν ή θα μείνουν παρα-

πληγικοί ή με μόνιμες 

εγκεφαλικές βλάβες, 

ενώ οι μικροτραυμα-

τίες θα είναι 10.242. 

Σύνολο συμβάντων 

12.249! Συγχωρέστε 

μου την αυθαιρεσία 

της πρόβλεψης, αλλά 

ακόμα κι έτσι η πρό-

βλεψη αποδεικνύεται 

πιο αισιόδοξη από την 

πραγματικότητα, κα-

θώς τα σύνολα συμβά-

ντων για τα τελευταία 

χρόνια είναι:

Έτος                               

2008  2009  2010  

2011

Τροχαία Συμβάντα  

14.991  1 4 . 7 7 5   

15.072  13631

Θανατηφόρα                   

1.463  1 . 5 5 0   

1.162  1011

Όσον αφορά τα εμπλε-

κόμενα οχήματα τώρα, 

πάνω από τα μισά (154 

για να ακριβολογού-

με), είναι ΙΧ. , 105 δίκυ-

κλα (δεν ξέρω εάν εδώ 

είναι και τα ποδήλατα, 

πάντως καθώς συχνά 

σαν αίτιο βρήκα την 

υπερβολική ταχύτητα, 

δεν μπορεί να είναι πο-

δήλατα). Προσωπικά 

απ’ όσο έχω παρακο-

λουθήσει από την αρχή της χρο-

νιάς έχουν υπάρξει δυστυχώς 

θανατηφόρα και με ποδηλάτες 

(στην Πάτρα, στην Άρτα, στα 

Χανιά, στα Τρίκαλα), αυτά γνω-

ρίζω εγώ τουλάχιστον. Πάντως 

στα διαθέσιμα στο διαδίκτυο 

στατιστικά της Τροχαίας για 

το 2012 η λέξη ποδήλατο δεν 

υπάρχει πουθενά. Τα μόνα στα-

τιστικά που βρίσκω σε σχέση 

με την εμπλοκή ποδηλάτων σε 

τροχαία είναι αυτά στη σελίδα 

των ποδηλατών, και αφορούν 

έως και το έτος 2010 – κι αυτό 

όχι ολόκληρο.

Αίτια υπάρχουν μόνο για το 

2009 και μόνο σε 4 (το πολύ) πε-

ριπτώσεις βλέπουμε ευθύνη πο-

δηλάτη. Θα ‘ θελα να σας δείξω 

λίγο αθροιστικά τι σημαίνουν 

όλα αυτά. Θα χρησιμοποιήσω 

τα στατιστικά της Τροχαίας του 

2009, καθώς για τη χρονιά αυτή 

έχουμε στοιχεία τόσο για τα μη-

χανοκίνητα μέσα, όσο και για τα 

ποδήλατα και επίσης προτιμώ 

τη χρονιά αυτή καθώς υπάρχει 

μείωση συμβάντων σε σχέση 

με το 2008, που έχουμε επίσης 

στοιχεία.

Σ’ ένα σύνολο, λοιπόν, 19.815 

τραυματισμών σε 14.775 συμ-

βάντα από τροχαία, υπήρξαν 

1463 νεκροί, εκ των οποίων 

μόνο 14 ποδηλάτες, ενώ τρο-

χαία με εμπλοκή ποδηλάτου 

είναι μόλις 164+29+14=207. 

Επαναλαμβάνω 207 στα 19.815, 

δηλαδή ποσοστό 1,05%.

Μήπως τώρα καταλάβατε που 

το πηγαίνω; Μήπως τώρα απο-

δεικνύεται ότι έχει κανείς μεγα-

λύτερη πιθανότητα να εμπλακεί 

σε τροχαίο, να τραυματιστεί ή 

και να σκοτωθεί οδηγώντας μη-

χανοκίνητο μέσο και κυρίως ΙΧ; 

Μήπως αυτοί που σπεύδουν να 

πάρουν αυτοκίνητο κλείνοντας 

τα 18, να το ξανασκεφτούν κα-

λύτερα, για ένα ποδηλατάκι; 

Μήπως να μην εγκαταλείψουν 

οι ποδηλάτες τα ποδήλατά τους 

για λόγους ασφαλείας, αλλά οι 

οδηγοί ΙΧ τ’ αυτοκίνητά τους;

Σημαντικές υποσημειώσεις:

Τα στατιστικά στοιχεία δημο-

σιεύονται με κάθε επιφύλα-

ξη. Πρόκειται κι εδώ για greek 

statistics. Ενώ προς τους διε-

θνείς οργανισμούς στους οποί-

ους υποβάλλονται δηλώνεται 

ότι αφορούν θανάτους μέχρι 

και 30 ημέρες μετά το τροχαίο 

στην πραγματικότητα είναι μό-

νον οι θάνατοι στον τόπο του 

συμβάντος. Αν και πουθενά δεν 

καταγράφεται η εμπλοκή ποδη-

λατών (κυριολεκτικά ανύπαρ-

κτοι για τις αρχές) στα ευρωπα-

ϊκά στατιστικά site πιθανόν να 

βρει κάνεις κάποια στοιχεία που 

να αφορούν και το ποδήλατο η 

άλλα ζητήματα πχ χρήση κρά-

νους, που όμως κανείς δεν ξέρει 

από που προκύπτουν.

    Στις ΗΠΑ όπου επιτρέπεται η 

οδήγηση αυτοκινήτου από τα 

16 πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι 

ο κίνδυνος θανάτου από τρο-

χαία σύγκρουση για τον έφηβο 

οδηγό αυξάνει κατά 40% αν έχει 

μαζί του ένα επιβάτη κάτω τον 

21 ετών, διπλασιάζεται αν έχει 

δύο και τετραπλασιάζεται αν 

έχει από τρεις και πάνω. Είναι 

φανερός ο ρόλος, η δύναμη του 

μέσου και η επίδραση του στην 

ανθρώπινη συμπεριφορά αν συ-

γκρίναμε τα παραπάνω στοιχεία 

με την συμπεριφορά που εμφα-

νίζει μια ομάδα ποδηλατών.

 Οι αφίσες είναι του Δημήτρη 

Αρβανίτη

Πηγή: Πανελλαδικός Σύλλογος 

«SOS Τροχαία Εγκλήματα»
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Δε φταίνε τα ποδήλατα, βρε παιδιά
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Του Άγγελου Τράκα, 

Λογοθεραπευτής, 

Επιστημονικός 

Συνεργάτης 

Κέντρου Έρευνας 

και Εφαρμογής 

Σύγχρονων 

Προγραμμάτων 

Ειδικών Θεραπειών

Ε π ι κ ο ι ν ω ν ώ 

με το παιδί με 

ειλικρίνεια και 

ενδιαφέρον. Του δείχνω ότι 

χαίρομαι που μιλάω μαζί του 

και δεν το κάνω σαν αγγαρεία. 

Εκδηλώνω με σωματικό τρόπο 

την αγάπη μου με αγκαλιές και 

χάδια.

Ξεκινώ την επικοινωνία μου με 

το παιδί εστιάζοντας πάντοτε 

την προσοχή μου στα θετικά 

του χαρακτηριστικά και στα 

χαρίσματά του. 

Στις συζητήσεις μας με το 

παιδί δεν επιβάλλω ευγενικά 

τις απόψεις μου. Προσπαθώ να 

είμαι διαλλακτικός και αληθινά 

δημοκρατικός.

Ομολογώ στο παιδί ότι κάποια 

από τα αισθήματα που το 

τρομάζουν είναι ή ήταν και δικά 

μου αισθήματα. Το παιδί δέχεται 

τον εαυτό του καλύτερα όταν 

συνειδητοποιεί ότι τα πρόσωπα 

που θεωρεί σημαντικά έχουν 

περάσει ανάλογες δυσκολίες με 

τις δικές του.

Προτείνω στο παιδί να 

τοποθετήσει μικρά, έγχρωμα, 

αυτοκόλλητα χαρτάκια σε 

διάφορα σημεία του χώρου 

του, με θετικά μηνύματα που 

ενισχύουν την αυτοπεποίθηση. 

Για παράδειγμα: «Ανακαλύπτω 

τις δυνάμεις που κρύβονται μέσα 

μου». «Μαθαίνω να σέβομαι τις 

αδυναμίες μου και να μαθαίνω 

από αυτές». «Εισπνέω βαθιά, 

χαλαρώνω το σώμα και μένω 

ήρεμος.». «Αυτοπεποίθηση». 

«Δυναμισμός». «Αγάπη». 

Ενθαρρύνω το παιδί να 

αντιμετωπίζει με χιούμορ ακόμη 

και δυσάρεστα γεγονότα.

Εξηγώ στο παιδί πως αν κάποιος 

θυμώνει μαζί του, το κοροϊδεύει ή 

του επιτίθεται, αυτό δεν σημαίνει 

ότι φταίει ή ότι είναι κακό παιδί.

Εξηγώ στο παιδί πως μέσα 

του κρύβονται απεριόριστες 

δυνατότητες που αν τις 

αξιοποιήσει με συστηματική 

προσπάθεια μπορεί να πετύχει 

σε όλους τους τομείς αξιόλογη 

πρόοδο.

Προτρέπω ευγενικά το παιδί να 

επιδιώκει υψηλότερες επιδόσεις. 

Θεμελιώνω όμως τις προσδοκίες 

μου σε μια ρεαλιστική εκτίμηση 

των ικανοτήτων του παιδιού και 

όχι σε πιέσεις που ασκούνται από 

το κοινωνικό-πολιτιστικό μου 

περιβάλλον ή από προσωπικές 

μου ανάγκες για προβολή και 

επιτυχία.

Της Δήμητρας 

Τούντα, 

Διαιτολόγος, 

Διατροφολόγος, 

www.tountadiet.

gr

Στην παχυσαρκία 

οφείλουν την νόσο 

περίπου το 10% 

των καρκινοπαθών 

στις αναπτυγμένες 

χώρες, ενώ τα περιττά κιλά αποτελούν, 

μετά το κάπνισμα, το δεύτερο 

προβλέψιμο παράγοντα κινδύνου για τη 

δημιουργία καρκίνου.

Οι καρκίνοι που σχετίζονται με την 

παχυσαρκία είναι κυρίως του παχέος 

εντέρου, του μαστού και του προστάτη.

Παράλληλα, η παχυσαρκία σχετίζεται 

στενά με περισσότερες από 20 άλλες 

παθήσεις (όπως σακχαρώδη διαβήτη, 

στηθάγχη, έμφραγμα, υπέρταση, υπνική 

άπνοια, υπογονιμότητα, ορισμένες 

μορφές καρκίνου και κατάθλιψη).

Στο δυτικό κόσμο αποτελεί, μετά το 

κάπνισμα, τη δεύτερη αιτία των θανάτων 

που θα μπορούσαν να αποφευχθούν. 

Στην Ευρώπη, ένα εκατομμύριο θάνατοι 

εκτιμάται ότι οφείλονται έμμεσα ή άμεσα 

στη νόσο. Δυστυχώς η παχυσαρκία 

σήμερα αφορά περισσότερο από έναν 

στους 3 Έλληνες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ελάχιστα, 

δυστυχώς, διαθέσιμα εγκεκριμένα 

φάρμακα κατά της παχυσαρκίας 

αντιμετωπίζονται από τους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς σαν life-

style σκευάσματα.

Είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτική 

η ανάγκη η Πολιτεία με τη συνδρομή 

των επαγγελματιών υγείας να βοηθήσει 

αποτελεσματικά ώστε:

Να καταγραφούν αναλυτικά τα 

επιδημιολογικά δεδομένα

Να αναλυθούν τα αίτια της αυξημένης 

επίπτωσης της παχυσαρκίας στη χώρα 

μας και ειδικά στην παιδική ηλικία

Να σχεδιαστούν οι μέθοδοι παρέμβασης

Να οργανωθούν εξειδικευμένα κέντρα 

και μονάδες αντιμετώπισης

Είναι φανερό ότι το γενικό μοντέλο 

παρέμβασης λέγοντας απλά στον κόσμο 

ότι πρέπει να χάσει βάρος με δίαιτα 

και άσκηση δεν έχει από μόνο του την 

επιθυμητή αποτελεσματικότητα.

Χρειάζεται περισσότερο οργανωμένη 

και πολυπαραγοντική αντιμετώπιση 

του προβλήματος. Πρέπει να 

συνειδητοποιήσουμε ότι δεν έχουν όλα 

τα άτομα την ‘ίδια’ παχυσαρκία.

Έως ότου ομαδοποιηθούν και 

κατηγοριοποιηθούν οι παχύσαρκοι, 

γεγονός που θα επιτρέψει την 

περισσότερο ορθολογιστική 

αντιμετώπιση του προβλήματος, 

είναι αναγκαία η εξατομίκευση της 

θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Δεν είναι αναγκαία και ωφέλιμη η απώλεια 

βάρους σε όλους τους υπέρβαρους και 

παχύσαρκους ανεξαιρέτως.

Πρέπει να καθοριστεί από την 

αρχή ο επιθυμητός και επιτεύξιμος 

βαθμός-στόχος απώλειας βάρους 

στο συγκεκριμένο άτομο και θα 

πρέπει να ενημερωθεί ο ασθενής 

για τα συγκεκριμένα οφέλη που θα 

προκύψουν από τη δεδομένη απώλεια 

χωρίς υπερβολικές και ατεκμηρίωτες 

υποσχέσεις.

Είναι απαραίτητο να είναι ενήμερος 

ο παχύσαρκος για τις θεραπευτικές 

μεθόδους, τις δυνατότητές τους, 

τα θεραπευτικά τους όρια και τα 

ενδεχόμενα προβλήματα από την 

εφαρμογή τους για την περίπτωσή 

του. Μόνο έτσι θα βελτιστοποιηθεί το 

αποτέλεσμα χωρίς περιττές στερήσεις 

και χωρίς απογοητεύσεις από το μέρος 

του ασθενή.

Για την επίτευξη όλων αυτών απαιτείται 

η ύπαρξη οργανωμένων μονάδων 

με κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή 

στελεχωμένων με το απαραίτητο και 

εξειδικευμένο προσωπικό. Το κόστος 

που συνήθως τίθεται ως απαγορευτική 

δικαιολογία, στην προκειμένη 

περίπτωση δεν ευσταθεί.

Η πρόληψη δεν είναι ποτέ ακριβότερη 

από τη θεραπεία. Το κόστος των 

επιπλοκών της παχυσαρκίας και η 

γενικότερη επιβάρυνση του συστήματος 

υγείας από αυτές είναι δυσανάλογα 

ψηλό ακόμα και με τους πιο ψυχρούς 

τεχνοκρατικούς όρους’.

Η επιδημία της παχυσαρκίας Παιδαγωγικές τακτικές ενίσχυσης

 της αυτοπεποίθησης

19
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Συγχαρητήρια στο Διομήδη απ τους Δήμους Άργους-Μυκηνών και Ναυπλιέων

Diomides Arena
Στο τελευταίο Δημοτικό Συμ-

βούλιο του Δήμου Άργους-Μυ-

κηνών, το σώμα αποφάσισε να 

εκδώσει συγχαρητήριο ψήφι-

σμα και να επιχορηγήσει εκτά-

κτως την ομάδα Χαντμπωλ του 

Διομήδη που κατέκτησε το Ευ-

ρωπαϊκό Κύπελλο Challenge 

Cup στην Ελβετία.

Επιπλέον, ψηφίστηκε η συνολι-

κή αναμόρφωση του τεχνικού 

προγράμματος του Δήμου Άρ-

γους – Μυκηνών με σημαντι-

κότερη αλλαγή την ένταξη του 

Κλειστού Γυμναστηρίου Άργους 

στο τεχνικό πρόγραμμα. Υπολο-

γίζεται πως η «Διομήδης Αρένα» 

θα είναι έτοιμη σε λιγότερο από 

2 χρόνια και θα είναι ευρωπα-

ϊκών προδιαγραφών με 3000 

θέσεις περίπου, ώστε να μην 

αναγκάζεται ο Διομήδης κυρίως 

να «ξενιτεύεται» στο Λουτράκι 

ή στην Πάτρα προκειμένου να 

δώσει εκεί τα ευρωπαϊκά του 

παιχνίδια.

Μεταξύ άλλων αποφασίστηκαν 

ακόμα:

-Η εκτέλεση προμήθειας εξο-

πλισμού πάρκου Ν. Κίου  (κα-

τασκευή πάρκου αναψυχής στη 

Δημοτική Κοινότητα Νέας Κίου)

-Η δημιουργία αυτόματου με-

τεωρολογικού σταθμού στην 

πόλη του Άργους (σχετ. η υπ’ 

αριθ. 47/2012 απόφαση της Επι-

τροπής Ποιότητας Ζωής).

-Η τροποποίηση του προϋπολο-

γισμού έτους 2012 της ΚΕΔΑΜ

-Η αγορά 3 νέων απορριμματο-

φόρων 10 κυβικών και

-Η επιχορήγηση του Ιερού Ναού 

Κεφαλαρίου προκειμένου να 

προβεί στις απαραίτητες μελέ-

τες προστασίας των βράχων και 

σπηλαίων

Συγχαρητήρια επιστολή απέ-

στειλε στον Διομήδη και ο 

Δήμαρχος Ναυπλιέων Δ. Κω-

στούρος: “Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,  

 Ο θρίαμβος σας με την κατά-

κτηση του Κυπέλλου Ευρώπης, 

αποτελεί στην κυριολεξία μια 

μεγάλη νίκη.

Η ομάδα του Άργους έγρα-

ψε ιστορία στην ελβετική 

πόλη Τουν, κατακτώντας το 

Challenge Cup, το πρώτο ευ-

ρωπαϊκό κύπελλο και τον πρώ-

το ευρωπαϊκό τίτλο στα χρο-

νικά του ελληνικού χάντμπολ. 

Η αγωνιστικότητα, το πείσμα, 

η δύναμη, η θέληση και το πά-

θος έδειξαν για άλλη μια φορά 

ότι οι Αργολιδείς όταν πραγμα-

τικά θέλουμε, τότε μπορούμε. 

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, μεταφέ-

ρετε στους παίκτες και στον 

προπονητή του Διομήδη κ.Δη-

μητρούλια τα πιο θερμά μου 

συγχαρητήρια για τη τεράστια 

επιτυχία σας. Μας κάνατε υπε-

ρήφανους και σηκώσατε ψηλά 

την ελληνική σημαία”.
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Οι 15 πιο ηλίθιες 

ατάκες πεσίματος!

Στο προηγούμενο φύλο σας είχαμε παρουσιάσει 

με μέθοδο των ζωδίων για το καλοκαιρινό σας 

φλέρτ. Δείτε τώρα τις 15 πιο ηλίθιες ατάκες 

πεσίματος, μαζί με τις απαντήσεις τους.

1) Ξέρεις κάτι..? Τα μάτια σου 

είναι το ίδιο ακριβώς χρώμα με 

την πόρσε μου...Απίστευτο..!!!

- Και τα δικά σου μάτια έχουν 

ακριβώς το ίδιο χρώμα με το 

μαύρο σου το χάλι.

2)Συγγνώμη μήπως είδες 

κάπου εδώ το νόμπελ μου?

- Α ναι!! Κάπου το πήρε το μάτι 

μου..Οπ να το..Εκεί είναι μαζί με 

το μικρό πουλί σου!

3)Γεια σου..Είμαι κλέφτης και 

ήρθα για να σου κλέψω την 

καρδιά...!

- Αστυνομίαααααααααααα!!

4)Τι είναι αυτό στο πρόσωπο 

σου??? ωχχ!! Πρέπει να είναι 

ομορφιά! Κάτσε να στο βγάλω. Πωπω δεν βγαίνει.!

- Δε μπορώ να αποφασίσω αν αυτό που είπες ήταν 

κάπως έξυπνο ή απλά μαλ@κία.

5)Έχασα το τηλέφωνό μου. Μπορώ να έχω το δικό 

σου?

-Ρε φάε σκ@τά καλύτερα!

6)Συγγνώμη, σε ξέρω από κάπου?

- Ναι, κάναμε μαζί φαντάροι. Όχι, ρε... ούτε με 

ξέρεις και ούτε θα με μάθεις.

7) Μου χαρίζεις το ονοματάκι σου?

- Όχι... πρέπει να πληρώσεις...

8) Ζαχαροπλάστης είναι ο πατέρας σου?

-Ναι... Ο δικός σου? Σκουπιδιάρης?

9)Έχουμε συναντηθεί κάπου εμείς?

- Ναι, γι αυτό δεν πηγαίνω πια εκεί.

10)Είναι αυτή η θέση κενή?

- Ναι και αυτή που κάθομαι εγώ θα είναι επίσης 

κενή αν καθίσεις εδώ.

11)Γειά σου! Οι φωνές μέσα 

στο κεφάλι μού μου είπαν να 

έρθω να σου μιλήσω.!

- Πολύ καλό. Όλοι ξέρουμε ότι 

οι απόφοιτοι τρελοκομείου 

είναι περιζήτητοι. Εύγε, αγόρι 

μου!

12)Τι ώρα πρέπει να γυρίσεις 

στον παράδεισο?

- Σοβαρά τώρα… Πότε θα 

τελειώσουν αυτά τα αστειάκια με τους αγγέλους 

και τις μ@λ@κιες?

13)Πιστεύεις στον έρωτα με την πρώτη ματιά ή να 

ξαναπεράσω?

- Μην κάνεις τον κόπο.

14)Τι κάνει ένα καλό κορίτσι σαν εσένα μέσα στο 

βρώμικο μυαλό μου?

- Προσπαθεί να δραπετεύσει.

15)Συγγνώμη, μου είπες κάτι?

-Πώς ρε φίλε; Άκουσες τίποτα? Κάνε μας τη χάρη...

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Καταραμένο ΔΝΤ, 

στέλνεις τα καλύτερα παιδιά στην ξενιτιά 

EΚΛΟΓΙΚΟ 

Ο Κρητίκαρος ο Σήφης γυρνάει σπίτι 

και λέει στην μάνα του :

- Ορέ μάνα αποφάσισα να παντρευτώ 

- Ίντα μου λες καμάρι μου και ποια παίρνεις; 

- Μάντεψε ορέ μάνα 

- Παίρνεις την Κατερίνα του Μαυράκη; 

- Όχι μάνα 

- Την Ελενίτσα του Κατσανεβάκη; 

- Όχι μάνα 

- Την Μελπομένη του Παπαδάκη; 

- Όχι μάνα 

- Ε ποια παίρνεις ορέ; 

- Τον Μανούσο του Καπετανάκη... 

- Ίντα μου λες και με πικραίνεις ορέ, αυτός είναι 

νεοδημοκράτης!!
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ XΑΡΑ-

ΚΤΗΡΙΣΜΟΥ (Άρθρ.14 § 2 

εδάφιο τρίτο ν.998/79)

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα 

με τις διατάξεις τού άρθρ. 14 

του Ν. 998/79, εκδόθηκε μετά 

από αίτηση του κ. Βουκίδη 

Θεόδωρου κατοίκου Αττικής 

η υπ’ αριθμ. 5302/2-12-2011 

πράξη χαρακτηρισμού του 

Δ/ντή Δασών Αργολίδας, για 

έκταση η οποία βρίσκεται στη 

θέση ΧΗΝΙΤΣΑ, Δημοτικής 

Κοινότητας Πορτοχελίου του 

Δήμου Ερμιονίδας, η οποία 

αποτυπώνεται στο συνημμένο 

της πράξεως χαρακτηρισμού 

τοπογραφικό διάγραμμα με 

την οποία χαρακτηρίσθηκε:

1.Έκταση εμβαδού Ε01 = 

1.822,97 τ. μ., ως μη υποκεί-

μενη οπωσδήποτε στις διατά-

ξεις της δασικής νομοθεσίας 

(γεωργικώς καλλιεργούμενη) 

κατά την έννοια του άρθρ. 

3 παρ. 6 περίπτωση α του 

Ν.998/79.

2.Έκταση εμβαδού Ε02 = 

237,57 τ.μ., ως η υποκείμενη 

οπωσδήποτε στις διατάξεις 

της δασικής νομοθεσίας (δρό-

μος) μη εντασσόμενη σε καμιά 

παράγραφο του άρθρου 3 του 

Ν. 998/79 όπως ισχύει.

3.Έκταση εμβαδού Ε03 = 

2.290,95 τ.μ ως Δάσος (υπα-

γόμενο στις διατάξεις της 

δασικής νομοθεσίας) κατά 

την έννοια του άρθ. 3 § 1 του 

Ν.998/79 όπως ισχύει και η 

οποία εντάσσεται από άποψη 

ωφελιμότητας και θέσης στις 

κατηγορίας της παρ. 1 εδαφ. 

ε και της παρ. 2 εδάφιο β του 

άρθρ. 4 του Ν.998/79.

Η ως άνω πράξη χαρακτηρι-

σμού μετά του συνημμένου 

τοπογραφικού διαγράμματος 

θα είναι αναρτημένη επί ένα 

μήνα στον πίνακα ανακοινώ-

σεων του Δήμου Ερμιονίδας 

και όποιος έχει έννομο συμ-

φέρον μπορεί να υποβάλλει 

αντιρρήσεις εντός δύο (2) 

μηνών από την κοινοποίηση 

ή την τελευταία δημοσίευση 

ενώπιον της Πρωτοβάθμιας 

Επιτροπής Επίλυσης Δασικών 

Αμφισβητήσεων Νομού Αρ-

γολίδας (άρθρου 10 Ν. 998/79) 

στην Δ/νση: Μ. Ιατρού 21 Τ.Κ 

21100 Ναύπλιο.

Επίσης η παραπάνω πράξη 

αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και 

έλαβε ΑΔΑ: 456ΤΟΡ1Φ-Ο08

ΑΔΑ: Β4ΡΟ7Λ1-Τ49

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ-

ΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ..Δ/νση: Πλατ. Εθν. Μακα-

ρίου - 22100 – ΤΡΙΠΟΛΗ

ΤΡΙΠΟΛΗ 31-5-2012

Αριθ. Πρωτ.: 34701/13532

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου 

, με την αριθ.  418/2-5-2012 

απόφασή της, προκηρύσσει 

διεθνή ανοικτό μειοδοτικό 

διαγωνισμό, σε ευρώ, , για 

την ανάδειξη μειοδότη –προ-

μηθευτή για την «Προμήθεια 

εγκεκριμένων εντομοκτόνων 

& ελκυστικής ουσίας  για τον 

από εδάφους δολωματικό 

ψεκασμό ελαιοδέντρων στα 

πλαίσια του Προγράμματος 

Συλλογικής Καταπολέμησης 

του Δάκου της Ελιάς έτους 

2012 στην Περιφέρεια Πελο-

ποννήσου» όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές ,προϋπολογι-

ζόμενης αξίας 496.144,87 € 

χωρίς  Φ.Π.Α. (560.643,70 € 

με  ΦΠΑ 13%) με κριτήριο ανά-

θεσης την χαμηλότερη τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να προμηθευτούν τα τεύχη της 

διακήρυξης χωρίς οικονομική 

επιβάρυνση από:

1]Περιφέρεια Πελοποννήσου  

Δ/νση – Οικονομικού, Τμήμα 

Προμηθειών. Πλατεία Εθνάρ-

χου Μακαρίου Τρίπολη

2] Περιφερειακή Ενότητα Αρ-

γολίδας. Δ/νση Διοικητικού 

–Οικονομικού, Τμήμα Προμη-

θειών Λ. Ναυπλίου - Νέας Κίου.

3]Περιφερειακή Ενότητα Κο-

ρινθίας. Δ/νση Διοικητικού 

–Οικονομικού, Τμήμα Προμη-

θειών Κροκιδά 2  Κόρινθος.

4]Περιφερειακή Ενότητα Λα-

κωνίας. Δ/νση Διοικητικού 

– Οικονομικού. Τμήμα Προ-

μηθειών Διοικητήριο Σπάρτη 

23100.

5]Περιφερειακή Ενότητα Μεσ-

σηνίας. Δ/νση Διοικητικού 

–Οικονομικού, Τμήμα Προμη-

θειών Διοικητήριο Καλαμάτα  

24100,

μέχρι και την προηγούμενη 

ημέρα πριν από την ημερομη-

νία διενέργειας του διαγωνι-

σμού, κατά τις εργάσιμες ημέ-

ρες και ώρες.

Ημερομηνία λήξεως παραλα-

βής των προσφορών ορίζεται 

η 20η Ιουλίου 2012 ημέρα  

Παρασκευή και ώρα 15.00΄. Η 

αποσφράγιση των προσφο-

ρών θα γίνει την 23η Ιουλίου 

2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

12:00 στα γραφεία του Τμήμα-

τος Προμηθειών της Περιφέ-

ρειας Πελοποννήσου, Πλατεία 

Εθν. Μακαρίου.

Αν ο διαγωνισμός αποβεί άγο-

νος ή το αποτέλεσμα κριθεί 

ασύμφορο, θα επαναληφθεί 

στις  30 Ιουλίου 2012, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ..

Λήξη κατάθεσης προσφορών 

για συμμετοχή σε τυχόν επα-

ναληπτικό διαγωνισμό  μέχρι 

και την 27η Ιουλίου 2012, ημέ-

ρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄ 

στο ίδιο γραφείο. 

Το πλήρες κείμενο της διακή-

ρυξης διατίθεται σε ηλεκτρο-

νική μορφή μέσω του Διαδι-

κτύου στην διεύθυνση http:// 

www.ppel.gov.gr

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να απευθυνθούν στο 

τηλέφωνο 2721044412 κ. Θε-

οδώρα Φιλιοπούλου e-mail: 

dfiliopoulou@na-messinias 

.gr και 2713601108 κ. Γεωρ-

γία Γκαβά e-mail: promark@

arcadia.gr

Η δαπάνη της δημοσιεύσεως 

βαρύνει τoν ανάδοχο.

Η Πρόεδρος της  

Οικονομικής Επιτροπής

Κων/να Νικολάκου
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εισόγειος χώρος στο 

Άργος επι της οδού Δαναού 32, 

κατάλληλος για γραφείο ή κατά-

στημα. Πληροφορείς: 6976015480, 

6974298144

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 30 τ.μ. 

στον Συνοικισμό του Ναυπλίου, με 

A/C, αυτόνομη θέρμανση, θέση πάρ-

κινγκ, επιπλωμένο. 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 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




