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Γλιτώστε πρό-
στιμα από χρέη 

στους δήμους
Ευεργετικές ρυθμίσεις σε 

όσους χρωστάνε στον δήμο 

τους μπαίνουν σε ισχύ και μά-

λιστα χωρίς απόφαση δημοτι-

κού συμβουλίου, όπως ίσχυε 

παλαιότερα. Όσοι μάλιστα 

φροντίσουν να αποπληρώ-

σουν σε δόσεις τα χρέη τους 

μπορούν να ρυθμίσουν τις 

δόσεις τους με ανάλογη απαλ-

λαγή απ τα πρόστιμα.

Σελ 8

Περισσότερο του 50% του νερού που καταναλώνεται 

στον δήμο Ναυπλίου και τα χωριά του, δεν «περνάει» από 

τους υδρομετρητές και επομένως δεν πληρώνεται. Άμεσα 

ξεκινούν έλεγχοι για νόμιμη χρήση νερού.

Aναφερόμενος στην βιωσιμότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ο δή-

μαρχος Δ. Κωστούρος δηλώνει: «Μόνο αν ήμουν ο χρη-

ματοδότης της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. θα μπορούσα να εγγυηθώ κάτι 

τέτοιο».

Σελ. 4

Σουρωτήρι οι αγωγοί της ΔΕΥΑΝ από παράνομες συνδέσεις

Κλέβουν 
το νερό

Μαϊμού τυφλός 
έπαιρνε σύνταξη Ο.Γ.Α.
Αναπηρική σύνταξη, με τη βούλα της υγειονομικής επι-

τροπής του Ι.Κ.Α. Άργους απολάμβανε την τελευταία 

8ετία ένας 56χρονος, που συνελήφθη να πουλά οπωρο-

κηπευτικά σε λαϊκή και να οδηγεί φορτηγό. Ο τυφλός διέ-

θετε ακόμα, άδεια οδήγησης αυτοκινήτου και μοτοσικλέ-

τας στο όνομά του.

Σελ. 12

Θετικός ο απολογισμός 
του Φεστιβάλ Ναυπλίου

Σελ 14

Στην Λίμνη της 
βουλιαγμένης με 
τις Ορθοπεταλιές

Αφού επέστρεψε μια αποστολή 

από την Άνδρο, εξόρμηση στην 

Λίμνης της Βουλιαγμένης στο 

Λουτράκι, ετοιμάζουν γι αυτή την 

Κυριακή οι Ορθοπεταλιές. Η μετά-

βαση θα γίνει με αυτοκίνητα στο 

Λουτράκι και από εκεί με ποδήλατα 

στην λίμνη. Από την εκδρομή απέ-

κλεισαν τους “γκρινιάρηδες”.

Σελ 18

Φεστιβάλ για όλα τα γούστα
Με Β. Παπακων-

σταντίνου, Γ. Κι-

μούλης, Γλυκερία, 

τοπικά θεατρικά 

σχήματα, ΔΗ-

ΠΕΘΕ Βέροιας, 

Βόλου, Κρήτης 

και μια σωρεία 

ενδιαφερόντων 

παραστάσεων 

και δρώμενων το 

φεστιβάλ Άργους 

αισιοδοξεί να 

καλύψει τις απαι-

τήσεις όλων των 

θεατών.

 Σελ 15
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Τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται...τα συνθήματα παραμένουν
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Ιδιαίτερα σοβαρές για το μέλλον της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο-

χέτευσης Ναυπλίου είναι οι καταγγελί-

ες του δημάρχου Ναυπλίου Δημήτρη 

Κωστούρου, σχετικά με τις κλοπές του 

νερού.

Σύμφωνα με τον κο Κωστούρο από 

τους ελέγχους που έγιναν, οι κατανα-

λώσεις σε σύγκριση με τα κυβικά που 

αναφέρονται στους λογαριασμούς 

έχουν τεράστια απόκλιση. Υπολογίζε-

ται ότι περισσότερο του 50% του νερού 

που καταναλώνεται δεν «περνάει» από 

τους υδρομετρητές και επομένως δεν 

πληρώνεται. 

Τόνισε μάλιστα ότι οι πληροφορίες που 

φτάνουν αναφέρουν ότι ακόμα και ολό-

κληρες εκτάσεις ποτίζονται παράνομα 

με πόσιμο νερό, μετά από παράνομες 

παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο δί-

κτυο. Όπως επίσης έχουν διαπιστωθεί 

περιπτώσεις μεγάλων επαγγελματικών 

χώρων που κάνουν αποδεδειγμένα 

μεγάλη κατανάλωση νερού, να πληρώ-

νουν όσο οι οικιακοί καταναλωτές.

Με δηλώσεις του ο κος Κωστούρος επι-

σημαίνει: «Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δεν πληρώνεται 

το νερό που διαθέτει. Πληρώνεται μι-

κρό ποσοστό. Θα 

προσπαθήσουμε 

όλοι όσοι χρησιμο-

ποιούν νερό να το 

πληρώνουν».

Πέραν των παρα-

πάνω περιπτώσε-

ων που αποτελούν 

πληγή για την δη-

μοτική επιχείρηση 

που είναι βουτηγ-

μένη στα χρέη, 

υπάρχουν και οι 

περιπτώσεις απλή-

ρωτων λογαρια-

σμών λόγω της οι-

κονομικής κρίσης 

που μεγεθύνουν το πρόβλημα.

Η κατάσταση στη ΔΕΥΑΝ με όλα αυτά 

παραμένει τραγική. Οι παρεμβάσεις για 

να πληρώνεται το νερό που καταναλώ-

νεται αναμένεται να γίνουν σύντομα.

Η τραγικότητα της οικονομικής κα-

τάστασης της δημοτικής επιχείρησης 

φαίνεται ξεκάθαρα άλλωστε από την 

απάντηση του δημάρχου κου Κωστού-

ρου στην ερώτηση του «α»:

-Μπορείτε να εγγυηθείτε ότι οι πολί-

τες μετά από μερικούς μήνες θα συνε-

χίσουν να έχουν πόσιμο νερό από την 

Δ.Ε.Υ.Α.Ν. με την σημερινή μορφή της 

λόγω των οικονομικών προβλημάτωην 

που αντιμετωπίζει:

-Κωστούρος: Μόνο αν ήμουν ο χρημα-

τοδότης της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. θα μπορούσα να 

εγγυηθώ κάτι τέτοιο.

Ο κος Κωστούρος εκτός από τους ελέγ-

χους που ανακοίνωσε ότι θα γίνουν για 

να διαπιστωθεί ποιοι κλέβουν νερό, 

ανακοίνωσε ότι καταβάλλεται και μια 

προσπάθεια για να ρυθμιστούν τα δά-

νεια της επιχείρηση

4
Σουρωτήρι οι αγωγοί της ΔΕΥΑΝ από παράνομες συνδέσεις

Κλέβουν το νερό

Ανακοίνωσε ελέγχους για 

το νερό που κλέβουν
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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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Γκάτζιου

Eνυπογράφως
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Οι έξυπνοι και 

τα κορόιδα της 

Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

ΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ οικονομικά προβλήματα 

της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Ναυπλίου είναι γνωστά εδώ 

και πολλά χρόνια. Όπως γνωστές στο …

πετσί του καθενός που πληρώνει τους 

λογαριασμούς του νερού στο Ναύπλιο 

είναι και οι αυξήσεις που έχουν γίνει.

ΕΚΕΙΝΟ ΟΜΩΣ που δεν 

είναι γνωστό, είναι ότι οι 

μισοί που πληρώνουν το 

νερό που καταναλώνουν 

είναι τα κορόιδα, ενώ οι 

άλλοι μισοί που κλέβουν 

το νερό και δεν το πληρώνουν, είναι οι 

έξυπνοι. Προφανώς έτσι αντιμετώπιζε 

τους καταναλωτές τόσα χρόνια η ΔΕΥΑΝ 

επιτρέποντας να χωρίζονται οι πολίτες σε 

δύο κατηγορίες! 

Η ΔΗΛΩΣΗ του δημάρχου Δ. Κωστούρου 

ότι μόλις το 50% του νερού που 

καταναλώνεται περνάει μέσα από τους 

λογαριασμούς, ενώ το άλλο 50% φτάνει 

στους καταναλωτές με παράνομες 

παρεμβάσεις, δεν περνάει στα ψιλά. Ούτε 

αρκεί η προσπάθεια να εξακριβωθεί ποιοι 

κλέβουν το νερό.

ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΕΣ παράλληλα και οι 

πολιτικές, αλλά και οι διοικητικές ευθύνες 

που πρέπει να αποδοθούν σε όσους τόσα 

χρόνια έκαναν τα στραβά μάτια απέναντι 

στην κλοπή της δημοτικής περιουσίας.

ΟΤΑΝ ΦΤΑΝΕΙ στο παραπέντε να απειλείται 

με λουκέτο η δημοτική επιχείρηση που 

προσφέρει το πολυτιμότερο αγαθό, δεν 

αρκεί να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι 

κλέφτες, αλλά επιβάλλεται να βρεθούν 

και να τιμωρηθούν και αυτοί που δεν 

τους αποκάλυψαν τόσα χρόνια, ως ηθικοί 

αυτουργοί.

Κλάδεμα Ευκαλύπτων

Μπορεί να προσφέρουν δροσιά 

και σκιά στο ρομαντικότατο δρόμο 

απ τις αγροτικές φυλακές προς την 

θάλασσα, όμως χρειάζονται και οι 

ευκάλυπτοι το κουρεματάκι τους. 

Πριν λίγες ημέρες μια τεράστια 

κλάρα, έσπασε απ τον δυνατό 

άνεμο και προσγειώθηκε στον 

δρόμο. Ευτυχώς εκείνη την στιγμή 

δεν διερχόταν κανένας πεζός ή ΙΧ 

από εκεί οπότε δεν είχαμε θύματα 

ή ζημιές. Δεν μπορεί όμως να 

επαιρόμαστε διαρκώς στην καλή 

μας τύχη. Ένα κλαδεματάκι, όχι 

κουτσούρεμα, είναι αναγκαίο και 

για να αναζωογονηθεί το δέντρο 

και για να αποφύγουμε τα μεγάλα 

κλαριά που σπάνε εύκολα στο 

φύσημα του ανέμου. Να μην 

ξεχνά κανείς πως στο σημείο 

εκείνο βρίσκεται και το μουσείο 

αυτοκινήτων που δέχεται δεκάδες 

επισκέπτες τα Σαββατοκύριακα.

ΑΝ.
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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

Η ΔΕΗ και 

το Μπούρτζι
Προκαταβολή 9000 ευρώ ήθελε 

η ΔΕΗ  για να δώσει στον δήμο 

καινούργιο καλώδιο, ώστε να 

αποκατασταθεί η βλάβη του 

φωτισμού του Μπούρτζι, που 

παραμένει έναν μήνα σκοτεινό.

Η οικονομική κρίση επιβάλει και 

στο δημόσιο όρους ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, πράγμα πρωτο-

φανές για τον τρόπο που έχει 

συνηθίσει τόσα χρόνια να λει-

τουργεί το κράτος.

Το αποτέλεσμα όμως έχει άμε-

σες επιπτώσεις στους πολίτες. 

Την ώρα που το Ναύπλιο περι-

μένει να ζήσει με τον τουρισμό 

είναι απαράδεκτο να παραμένει 

έναν μήνα σνβγστό το Μπούρ-

τζι, λόγω γραφειοκρατίας.

Υ.Ζ.

Σοβαρές 

καταγγελίες
Σοβαρές καταγγελίες έγιναν από 

μία συμπολίτισσα γύρω από πο-

λεοδομικές παραβάσεις Καλι-

κράτειου δήμου έφτασαν στα 

χέρια μας με φαξ!!!. Επειδή το 

θέμα είναι αρκετά σοβαρό και 

η αποστολέας της καταγγελίας 

μας είναι άγνωστη, ελέγχουμε 

τις καταγγελίες αυτές να δούμε 

κατά πόσο επιβεβαιώνονται. 

Μάλιστα ήρθαμε ήδη σε επα-

φές με αρμόδια υπηρεσία προ-

κειμένου να έχουμε τις απαντή-

σεις επί των θεμάτων. Μέχρι την 

άλλη Πέμπτη ελπίζουμε να έχει 

ξεκαθαρίσει κατά πόσο υπάρ-

χουν πράγματι ουσιαστικές πο-

λεοδομικές παραβάσεις ή απλά 

η καταγγελία είναι μέσα στο 

παιχνίδι της κριτικής. Υπομονή...

ΟΝ. 

Βεγγέρα
Δεν ενθουσίασε η “Βεγγέρα” του 

Ρώμα. Οι ηθοποιοί είχαν αδού-

λευτο το κείμενο και η από-

δοση της καθαρεύουσας ήταν 

χωρίς γλωσσικό συναίσθημα 

φτάνοντας να θυμίζει αγγαρεία. 

Λογικό ήταν να μην οδηγήσει 

σε “ενθουσιασμό” το κοινό με 

αποτέλεσμα το χειροκρότημα 

να αφορά μόνο τον κόπο που 

έκαναν να έρθουν και να παί-

ξουν ως εδώ και όχι το θεατρικό 

τους έργο. Όσο για τα σκηνικά, 

μάλλον παταγώδης ήταν η απο-

τυχία τους αφού δεν κατάφεραν 

να συνδέσουν τον θεατή με το 

έργο.

ΟΦ

Σημαντικές 

παραστάσεις
Με τέσσερις πολλά υποσχόμε-

νες αυτή την φορά παραστά-

σεις συνεχίζεται το φεστιβάλ 

Άργους: Οδυσσεβάχ”, παιδική 

σκηνή, “Cayetano & Q-Jam”, 

συναυλία, “Ικέτιδες”, θεατρ. Πα-

ράσταση και “Δον Ζουάν, η επι-

στροφή”, θεατρ. παράσταση..

στις 03.06.07 και 09.Ιουλίου στο 

1ο δημ. σχολείο Άργους, στον 

Πεζόδρομο Άργους και στο αρ-

χαίο θέατρο Άργους αντίστοι-

χα. Ευκαιρία λοιπόν να δούμε 

παραστάσεις αξιώσεων και μά-

λιστα με ένα ελάχιστο αντίτιμο 

των 10 ευρώ , όταν για ορισμέ-

νες απ αυτές τα εισιτήρια κυ-

μαίνονται άνω των 50-60 ευρώ. 

Να σημειωθεί πως φέτος στο 

Άργος, όπως και στο Ναύπλιο 

δεν θα υπάρξουν προσκλήσεις 

πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.

ΑΝ.

Με Φώντα 

το Φεστιβάλ
Τον δικό του τόνο στο 

φετινό φεστιβάλ Άργους 

αναμένεται να δώσει ο 

Ξενοφώντας Δαγρές, 

όπως αρέσει στον 

πρόεδρο της ΚΕΔΑΜ 

να τον αποκαλεί. Ειδικά 

οι μουσικές επιλογές, 

αποτελούν προσωπικές 

επιλογές του Φώντα 

με ονόματα μεγάλου 

βελινεκούς όπως του 

Παπακωνσταντίνου 

ή της Γλυκερίας να 

φιγουράρουν στην πρώτη 

Λίστα. Όμως “οι εξετάσεις 

του” θα δοθούν στους 

λιγότερο γνωστούς, 

όπου το “Όνομα” δεν θα 

παίζει σημαντικό ρόλο, 

αλλά η αξία και μόνο του 

καλλιτέχνη.

ΟΝ. 

Κάψουλες...Ερμιονίδας

Τι γίνεται με το site του δήμου Ερμιονίδας; Με το που πατά κανείς επάνω του (κλικάρει) 

μεταφέρεται σε εταιρία προώθησης προιόντων ομορφιάς διαίτης κλπ, αμερικανικών 

συμφερόντων  και αυτό γίνεται έδω και έναν μήνα τουλάχιστον, Ο υπεύθυνος του site 

δεν βλέπει τι συμβαίνει ή του αρέσει να πληροφορούνται οι επισκέπτες τα προϊόντα 

αμερικανικής εταιρίας και μάλιστα χωρίς όφελος για τον δήμο; Φανταστείτε τώρα να 

μπει ένα παιδί για να ενημερωθεί για τις εκδηλώσεις ή τις θάλασσες του δήμου και το 

Λίνκ να το μεταφέρει σε εταιρία σεξουαλικών βοηθημάτων. Σήμερα για την ομορφιά, 

αύριο λιγκιένε, ...πως λέγεται.

ΟΦ



Μετά την ρύθμιση των χρεών 

προς την Περιφέρεια, ήρθε και 

η ρύθμιση των χρεών προς 

τους δήμους να δώσει ανάσα 

στους πολίτες.

Για πρώτη φορά χωρίς από-

φαση δημοτικού συμβουλίου, 

όπως γινόταν μέχρι σήμερα στις 

μέχρι τώρα ρηθμίσεις οι δη-

μότες έχουν τη δυνατότητα να 

τακτοποιήσουν με διακανονι-

σμό τις ληξιπρόθεσμες οφειλές 

τους προς όλους τους δήμους.  

Στη ρύθμιση αυτή υπάγο-

νται όλες οι οφειλές ή δόσεις 

οφειλών που έχουν κατα-

στεί ληξιπρόθεσμες έως τις 

29 Φεβρουαρίου του 2012. 

Όσοι λοιπόν οφείλουν στον 

δήμο τους έχουν μέχρι τις 7 

Οκτωβρίου προθεσμία να 

υποβάλουν την αίτησή τους. 

Εφόσον το σύνολο των βασι-

κών οφειλών τους δεν υπερβαί-

νει τα 10.000 ευρώ, όταν πρό-

κειται για φυσικά πρόσωπα, και 

τα 75.000 ευρώ, όταν πρόκειται 

για νομικά πρόσωπα, ο διακα-

νονισμός προβλέπει τουλάχι-

στον 24 δόσεις και με κατώτατο 

ποσό κεφαλαίου τα 100 ευρώ.

Στην εν λόγω ΚΥΑ ορίζονται τα 

εξής:

1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς 

δήμους ρυθμίζονται και κατα-

βάλλονται σύμφωνα με τα ορι-

ζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 

3 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), όπως 

τροποποιήθηκε και συμπληρώ-

θηκε με τις διατάξεις της παρ. 

9 του πέμπτου άρθρου του ν. 

4047/2012 (Α΄ 31).

2. Στη ρύθμιση υπάγονται 

υποχρεωτικά όλες οι οφειλές 

ή δόσεις οφειλών που έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσμες, με 

βάση τις διατάξεις του Κώδικα 

Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 

(ΚΕΔΕ), έως τις 29−2−2012, 

εφόσον το σύνολο των βασι-

κών οφειλών δεν υπερβαίνει 

τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, 

όταν πρόκειται για φυσικά πρό-

σωπα, και τις εβδομήντα πέντε 

χιλιάδες (75.000) ευρώ, όταν 

πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

- Στην εφάπαξ καταβολή ισχύει 

απαλλαγή κατά ποσοστό 100% 

από τις προσαυξήσεις εκπρόθε-

σμης καταβολής.

- Από 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις, 

απαλλαγή κατά ποσοστό 90% 

από τις προσαυξήσεις εκπρό-

θεσμης καταβολής.

- Από 13 έως 24 μηνιαίες δό-

σεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 

75% από τις προσαυξήσεις εκ-

πρόθεσμης καταβολής.

- Από 25 έως 36 μηνιαίες δό-

σεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 

60% από τις προσαυξήσεις εκ-

πρόθεσμης καταβολής.

- Από 37 έως 48 μηνιαίες δό-

σεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 

45% από τις προσαυξήσεις εκ-

πρόθεσμης καταβολής.

- Από 49 έως 60 μηνιαίες δό-

σεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 

25% από τις προσαυξήσεις εκ-

πρόθεσμης καταβολής.

3. Η αίτηση του οφειλέτη για 

την υπαγωγή στη ρύθμιση υπο-

βάλλεται στον οικείο Δήμο, το 

αργότερο εντός τεσσάρων (4) 

μηνών από τη δημοσίευση της 

παρούσας.

Το αίτημα για τη ρύθμιση των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 

αριθμό δόσεων άνω των είκο-

σι τεσσάρων (24), εξετάζεται 

από τον οικείο Δήμαρχο ή τον 

οριζόμενο από αυτόν Αντι-

δήμαρχο, μετά από πρόταση 

του προϊσταμένου της οικονο-

μικής υπηρεσίας του Δήμου, 

που αποφαίνονται σχετικά με 

την αδυναμία του υπόχρεου 

για πληρωμή σε συντομότερο 

χρόνο, με επισημείωση επί της 

υποβληθείσας αίτησης, ανάλο-

γα με τη φορολογική εικόνα και 

τη φοροδοτική ικανότητα του 

υπόχρεου, βάσει των ακόλου-

θων δικαιολογητικών:

α) Υποβληθείσες δηλώσεις 

(όταν απαιτείται):

α1) Φορολογίας εισοδήματος 

των τελευταίων τριών (3) ετών

α2) Της τελευταίας εκκαθαρι-

στικής δήλωσης ΦΠΑ και ορι-

στικής δήλωσης ΦΜΥ

α3) Όλων των περιοδικών δη-

λώσεων ΦΠΑ και προσωρινών 

δηλώσεων ΦΜΥ που έπονται 

της τελευταίας εκκαθαριστι-

κής/οριστικής και που η προθε-

σμία υποβολής τους έχει λήξει 

ένα μήνα πριν την ημερομηνία 

αίτησης για υπαγωγή στη ρύθ-

μιση

α4) Δήλωσης στοιχείων ακινή-

των Ε9

β) Επίσημα στοιχεία που απο-

δεικνύουν ζημία των δύο (2) 

τουλάχιστον τελευταίων ετών

γ) Επίσημα στοιχεία που απο-

δεικνύουν καταστροφή αγα-

θών ή περιουσιακών στοιχείων 

επιχείρησης ή φυσικού προσώ-

που

δ) Δημόσια έγγραφα που απο-

δεικνύουν βαριά ασθένεια του 

οφειλέτη ή μέλους της οικογε-

νείας του με Α΄ βαθμό συγγένει-

ας ή προστατευόμενου μέλους, 

ή του προσώπου που έχει προ-

σωπική ευθύνη για την καταβο-

λή της οφειλής

ε) Βεβαίωση ανεργίας από τον 

ΟΑΕΔ

στ) Επίσημα στοιχεία που απο-

δεικνύουν τη διακοπή λειτουρ-

γίας της επιχείρησης.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά 

λαμβάνονται υπόψη κατά πε-

ρίπτωση για τη διαμόρφωση 

της απόφασης επί του αιτήμα-

τος, με εξαίρεση τις δηλώσεις 

της ως άνω περίπτωσης α), η 

υποβολή των οποίων αποτελεί 

προϋπόθεση για την περαιτέρω 

εξέταση του αιτήματος.

4. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυ-

μεί σε οποιοδήποτε στάδιο της 

ρύθμισης να εξοφλήσει εφά-

παξ τις υπόλοιπες δόσεις των 

ρυθμισμένων οφειλών, παρέ-

χεται η δυνατότητα χορήγησης 

απαλλαγής κατά ποσοστό επί 

του εναπομείναντος ποσού των 

προσαυξήσεων εκπρόθεσμης 

καταβολής, ίσο με αυτό που 

αντιστοιχεί στον αριθμό των 

μηνιαίων δόσεων που τελικά 

διαμορφώνεται, με απόφαση 

του αρμόδιου οργάνου της πα-

ραγράφου 3 της παρούσας.

Στην περίπτωση που ο οφειλέ-

της δεν τηρήσει την ρύθμιση, 

οι προσαυξήσεις επανέρχονται 

στο ακέραιο και η οφειλή είναι 

απαιτητή.

Θαύμα θαύμα 

είδε ο τυφλός
ΚΑΙ να που τελικά γίνονται θαύματα. Τυφλός απ 

την Μιδέα ήταν κάτοχος άδειας φορτηγού και μη-

χανής. Καλά θα πείτε τα ΜΜΕ υπερβάλουν για μια 

ακόμα φορά. Το ίδιο σενάριο σε άλλη παραλλαγή 

ακουγόταν παλιότερα για νοσοκομειακούς για-

τρούς, αστυνομικούς, εφοριακούς, πολεοδόμους, 

δασικούς υπαλλήλους και πάει λέγοντας.

ΔΕΝ ΠΑΕΙ δα και πολύς καιρός με τις αναπηρικές 

συντάξεις λόγω μιας παρανυχίδας, αλλά να είναι 

χαρακτηρισμένος τυφλός και να συνεχίζει να 

οδηγεί. Όπως ακριβώς και η χώρα, χρόνια τώρα 

οδηγείτο στα τυφλά. Αλήθεια, τι 

φταίει ο “τυφλός”; 

Κάποιοι άλλοι τον “τύφλωσαν” για 

να βγάλει ένα επιπλέον χαρτζιλίκι. 

Είναι μια ευκαιρία γι αυτόν από 

αποδιοπομπαίος τράγος να γίνει ο “ 

ήρωας της αποκάλυψης” των πραγ-

ματικών ενόχων.

ΠΙΣΩ απ τον τυφλό μπορεί να βρίσκονται άτομα 

που η ευεργεσία τους προς αυτόν να τους αποκό-

μισε οφέλη και τα οφέλη δεν είναι πάντα χρηματι-

κά αλλά είναι και πολιτικά ή καλλίτερα πρωτίστως 

πολιτικά. Κάποιοι κάνουν “κοινωνική πολιτική” εις 

βάρος των νομοταγών ειλώτων, ενώ άλλοι πάλι 

θησαυρίζουν πουλώντας “παροχές”.

ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙ η ιστορία του τυφλού Οδηγού δεν 

είναι ένα κατασκεύασμα της Μέρκελ για να επιβε-

βαιώσει, αυτό που συνηθίζουν να λένε οι Γερμανοί 

πως “alle Kreter sind Luegner” (όλοι οι Κρητικοί 

είναι ψεύτες), τότε πέρα απ τον “τυφλό” υπάρχουν 

κι άλλοι ένοχοι. Οι γιατροί της επιτροπής που διέ-

γνωσαν πως είναι τυφλός και δικαιούται ενίσχυσης 

ή δεν διέγνωσαν πως πράγματι είναι τυφλός και 

έπρεπε να του αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης.

Υπεύθυνοι είναι και οι πολιτικοί προϊστάμενοί 

των γιατρών ή εξεταστικών των επιτροπών, που 

αφήνουν τις επιτροπές να πλαισιώνονται από 

άσχετες ειδικότητες γιατρών προς τις εξεταζόμε-

νες περιπτώσεις.

Σ` ΑΥΤΗ την χώρα όμως που κανείς υπεύθυνος 

δεν ανέλαβε τις ευθύνες του και που εκτός κά-

ποιων κραυγαλέων περιπτώσεων ατόνησαν διοι-

κητικές έρευνες, ας μην περιμένει κανείς σωτηρία, 

εκτός κι αν είναι τυφλός και βλέπει ή κουτσός και 

είναι δρομέας. Όσο όμως η πολιτεία απλά δρανεί 

και κλείνει τα μάτια σε τέτοιες περιπτώσεις, το 

μόνο που μένει για να μετριάσουμε την ζημία που 

υπέστη στο κράτος, δηλαδή εμείς, δεν μας μένει 

παρά να εκμεταλλευτούμε σωστά αυτές τις περι-

πτώσεις και να αναφωνήσουμε “θαύμα, θαύμα, ο 

τυφλός με την οικονομική ενίσχυση, βρήκε το φως 

του”.

Vita Civilis
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Ευεργετικές ρυθμίσεις σε όσους χρωστάνε στον δήμο τους

Γλιτώστε πρόστιμα
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517 άτομα συνελήφθησαν από την αστυνομία 

Αριθμοί που τρομάζουν
Αυξάνεται η εγκληματικότητα 

στην Πελοπόννησο. Σύμφωνα 

με τα επίσημα στοιχεία που δη-

μοσιοποίησαν οι Υπηρεσίες της 

Γενικής Αστυνομικής Διεύθυν-

σης Περιφέρειας Πελοποννήσου 

κατά την διάρκεια του Μαΐου, 

συνελήφθησαν συνολικά πε-

ντακόσια δέκα επτά (517) άτο-

μα. Πρόκειται για τις παρακάτω 

περιπτώσεις: Ένα για ανθρωπο-

κτονία και τρία (3) για απόπειρα 

ανθρωποκτονίας, Δώδεκα για 

Ληστεία, Ογδόντα έξι για Κλοπή, 

Τριάντα τέσσερα  για παράβα-

ση Ν. Περί Ναρκωτικών, Εκατόν 

ογδόντα ένα (181) για παράβα-

ση Ν. Περί Αλλοδαπών, Δέκα έξι  

για παράβαση Ν. Περί Όπλων, 

Εννέα για παράβαση Ν. Περί 

Παιγνίων, Δύο για παράβαση Ν. 

Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 

Τρία για παράβαση Ν. Περί Τε-

λωνειακού Κώδικα, Τέσσερα για 

Πλαστογραφία, Έξι για Απάτη, 

Έξι για Κυκλοφορία Παραχαραγ-

μένων Νομισμάτων, Είκοσι τρία 

για παράβαση Γ.Ο.Κ. , Έντεκα για 

παράβαση Κ.Ο.Κ. , Δύο  για Εκβί-

αση, Τρία για Ενδοοικογενειακή 

βία, Εβδομήντα δύο για Καταδι-

ωκτικά έγγραφα, Σαράντα τρία 

για διάφορα Αδικήματα (Κατ’ 

έγκληση διωκόμενα, Υγειονομι-

κού Κανονισμού κ.λ.π.).

 Εξιχνιάσθηκαν υποθέσεις που 

αφορούν τα παρακάτω:  Μία 

υπόθεση Ανθρωποκτονίας 

και μία (1) υπόθεση απόπει-

ρας ανθρωποκτονίας, Έντεκα  

υποθέσεις ληστείας, Εκατόν 

είκοσι δύο  υποθέσεις κλοπών 

– διαρρήξεων, καταστημάτων, 

οχημάτων κ.λ.π., Δεκατέσσερις 

υποθέσεις για παράβαση του 

Ν. Περί Ναρκωτικών, Δεκαεπτά 

υποθέσεις για παράβαση του Ν. 

Περί Όπλων, Δεκαοκτώ  υποθέ-

σεις Απάτης, Μία  υπόθεση Εκ-

βίασης, Μία  υπόθεση Πλαστο-

γραφίας, Πέντε υποθέσεις για 

κυκλοφορία Παραχαραγμένων, 

Δύο  υποθέσεις για παράβαση 

του Ν. Περί Πνευματικής Ιδιο-

κτησίας, 

Εξαρθρώθηκαν από την αστυ-

νομία οι παρακάτω υποθέσεις: 

Μία εγκληματική ομάδα που 

αφαιρούσε μετασχηματιστές 

της Δ.Ε.Η. στη Λακωνία. Συνε-

λήφθησαν 3 μέλη της εγκλημα-

τικής ομάδας. Εξιχνιάστηκαν 6 

περιπτώσεις κλοπών και από-

πειρες κλοπών.

Μία εγκληματική οργάνωση 

που είχε διαπράξει ένοπλη λη-

στεία σε βάρος ταχυδρομικού 

διανομέα στην Αρκαδία. Συνε-

λήφθησαν 3 μέλη της εγκλημα-

τικής οργάνωσης.

Μία εγκληματική ομάδα που 

αφαιρούσε μετασχηματιστές 

της Δ.Ε.Η. στη Μεσσηνία. Συνε-

λήφθησαν 5 μέλη της εγκλημα-

τικής ομάδας. Εξιχνιάστηκαν 18 

περιπτώσεις κλοπών.

Μία εγκληματική ομάδα που 

διέπραττε κλοπές-διαρρήξεις 

σε οικίες, στην Αργολίδα και 

την Αρκαδία. Συνελήφθη 1 μέ-

λος της εγκληματικής ομάδας.  

Εξιχνιάστηκαν 12 περιπτώσεις 

κλοπών.

Μία εγκληματική οργάνωση 

που διέπραξε ένοπλη ληστεία 

σε υποκατάστημα τράπεζας 

στην Μεσσηνία. Συνελήφθησαν 

3 μέλη της εγκληματικής οργά-

νωσης.

Μία  εγκληματική ομάδα που 

διέπραξε μία (1) ένοπλη ληστεία 

και τέσσερις (4) κλοπές-διαρρή-

ξεις στην Κορινθία. Συνελήφθη-

σαν 2 μέλη της εγκληματικής 

ομάδας.

 

Κατασχέθηκαν συνολικά: Κο-

καΐνη 197,5 γραμμάρια, Ηρω-

ίνη 55,3 γραμμάρια, Κάνναβη  

4.523,4 γραμμάρια, Ναρκωτικά 

χάπια 67, Δενδρύλλια κάνναβης 

21, Τσιγαριλίκια κάνναβης 1, 

Πιστόλια  1, Πιστόλια κρότου 1, 

Γεμιστήρες 9, Κυνηγετικά όπλα 

10, Φυσίγγια  διαφόρων τύπων 

70, Ξίφη, ξιφολόγχες, μαχαίρια, 

σπάθες, σουγιάδες 9, Αμμωνίτι-

δα 173 κιλά.

 Βραδύκαυστη θρυαλλίδα 1.200 

μέτρα, Κροτίδες-βεγγαλικά-φω-

τοβολίδες-παιδικά αθύρματα 5, 

Χρηματικό ποσό 450 Ευρώ, Πλα-

στά χαρτονομίσματα διαφόρων 

τύπων 36., Κινητά τηλέφωνα 9, 

Παιγνιομηχανήματα 5, Κλεψίτυ-

ποι ψηφιακοί δίσκοι 360, Οχή-

ματα 5,

Τέλος δηλώθηκαν  110 κλαπέ-

ντα Οχήματα, από τα οποία βρέ-

θηκαν μόνο τα 43.
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«Την ζωή σου μην παραδώσεις στις δόσεις» 

Από το υπερυψωμένο γραφείο – πύργο ο Γιάννης παρακολουθούσε τους 180 εργάτες 

υφιστάμενους του στο μεγάλο πολυκατάστημα της πολυεθνικής εταιρείας που δού-

λευε. Το τελευταίο τρίμηνο πέρασε μεγάλη ένταση. Έπρεπε να πιάσει τους παραγω-

γικούς στόχους που έθεταν τα ανώτατα στελέχη. Έχασε τον ύπνο του, παντού έβλεπε 

νούμερα και σχεδιαγράμματα παραγωγικότητας και κέρδους. Πρώτη φορά που ένοι-

ωσε αδύναμος. Πήγε σε ένα φίλο του γιατρό και του ζήτησε κάτι για να κοιμάται. Αν και 

ο φίλος του τον παρέπεμψε να ζητήσει συμβουλή ψυχιάτρου με την πίεση του Γιάννη 

του έγραψε κάποια χάπια για να κοιμάται μερικές ώρες τα βράδια. 

Ήταν το τρίμηνο που ο Γιάννης ανακάλυψε και την συντροφιά του υγρού «Γιάννη που 

περπατάει» . Ποτέ δεν έδωσε δικαιώματα, άδειαζε το ουίσκι μέσα στον καφέ του ή στο 

τσάι, κανείς δεν κατάλαβε  ότι με τις δόσεις αλκοόλ που έπινε ο Γιάννης από τον πρώτο 

μήνα κέρδισε τον τίτλο του πιο γρήγορου αλκοολικού. 

Φάρμακα αλκοόλ ακατάπαυστη δουλειά  μηδενική προσωπική ζωή , ολοκληρωτικά 

δεσμευμένος χρόνος στην υπηρεσία της πολυεθνικής του έδωσαν την  ώθηση για να 

τα καταφέρει. 

Από τον γυάλινο πύργο της δοτής εξουσίας του την μια κοιτούσε του πίνακες παρα-

γωγικότητας και την άλλη την αχανή αίθουσα του πολυκαταστήματος. Μόνο αυτός  

ήξερε με τι θυσίες και πόσο μεγάλη συμπίεση των εργαζομένων τα κατάφερε. Έπινε 

μια γενναία γουλιά αλκοολκαφέ  όταν άκουσε  την γραμματέα 

του να χτυπά την  πόρτα. 

-Κύριε Γιάννη αυτά ήρθαν για εσάς με ταχυμεταφορά. 

Του παρέδωσε ένα βελούδινο φάκελο, ένα παράξενο πέτσινο 

μικρό δέμα και αποχώρησε σιωπηλά. Ο Γιάννης άνοιξε πρώτα 

τον βελούδινο φάκελο μόνο που δεν ξεφώνισε από την χαρά 

του. 

«Αγαπητέ Γιάννη ,με βάση τις επιδόσεις σας ανακηρυχθήκατε 

προϊστάμενος της χρονιάς . Η βράβευση σας θα γίνει στην με-

γάλη αίθουσα εκδηλώσεων . Ανήκετε πλέον στην χρυσή ελίτ 

των στελεχών μας.» 

Έριξε μια γενναία ποσότητα του υγρού φίλου του για να γιορ-

τάσει την μεγαλύτερη επιτυχία της επαγγελματικής του καριέ-

ρας. Έπιασε να ανοίξει και το μικρό πέτσινο δεματάκι ένοιωσε 

μια τρυφεράδα να τον κυκλώνει. Κατάλαβε ότι ήταν από τον 

παππού του τον Γιάννη. Όταν το άνοιξε βρήκε μέσα μια περί-

τεχνη δερμάτινη ζώνη φτιαγμένη με μοναδικό τρόπο και έδε-

νε με αγκράφα ένα δικέφαλο αετό. Είχε μεγάλη αδυναμία στον 

παππού του. Στο τσαγκαράδικο του είχε περάσει ευτυχισμένα 

παιδικά και εφηβικά χρόνια. Ο προπάππος του ήταν φημισμέ-

νος υποδηματοποιός στην Σμύρνη , μεγάλο μαγαζί και μεγά-

λο εργαστήριο με πολλούς μαστόρους. Με την Μικρασιατική 

Καταστροφή βρέθηκαν στην Ελλάδα. Το τσαγκαράδικο που 

κληρονόμησε ο παππούς έδωσε ψωμί στην οικογένεια. Ο παπ-

πούς του ήταν μοναδικός μάστορας. Σπάνια έφτιαχνε παπού-

τσια συνήθως έκανε επιδιορθώσεις αλλά έβγαινε το μεροκά-

ματο. Ο Γιάννης τον είχε δει να φτιάχνει εκείνα τα πανέμορφα 

ασπρόμαυρα αντρικά παπούτσια. Πραγματικός αρχιτέκτονας 

και μηχανικός ο παππούς του, έβαζε όλη του την τέχνη. Αυτά 

τα παπούτσια σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν τα 

έβλεπε ο Γιάννης θα ξεχώριζε ότι ήταν του παππού του. Στην 

ραφή στο δέσιμο του τακουνιού ζωγραφιζόταν η μαστοριά του 

παππού του. 

Καθώς περνούσε βιαστικά την ζώνη στο παντελόνι του ψηλαφούσε κάτι σαν ιερογλυ-

φικά στο εσωτερικό της. Μόλις είχε κουμπώσει την δικέφαλη αγκράφα όταν χτύπησε η 

γραμματέας για το  βασικό κύμα αλληλογραφίας της επιχείρησης. 

-Κύριε Γιάννη η αλληλογραφία . Πολύ ωραία η ζώνη σας. 

-Ο παππούς μου την έφτιαξε . ( Και την χάιδεψε σα να άγγιζε κάποιο άνθρωπο. Γλύκανε 

το άκαμπτο βλέμμα του. Πρώτη φορά η γραμματέας του είδε ότι το βλέμμα του μπορεί 

να δώσει και εικόνες τρυφεράδας. Αλλά γρήγορα ο Γιάννης πήρε το ατσάλινο βλέμμα 

του ισχυρού προϊστάμενου.) Μπορείτε να πηγαίνετε (της είπε με το γνωστό μπάσο πα-

γωμένο του τόνο φωνής).

Μετά από δύο μέρες έγινε η λαμπρή τελετή απονομής του βραβείου καλύτερου προ-

ϊστάμενου της χρονιάς. Ο Γιάννης ήταν μέλος της ελίτ των στελεχών. Ντυμένος με το 

καλύτερο κουστούμι και την ζώνη του παππού  να κλέβει τις εντυπώσεις παρέλαβε το 

βραβείο του. 

-Αγαπητέ Γιάννη μαζί με το αναμνηστικό βραβείο σου παραδίδω και την χρυσή πιστω-

τική κάρτα με απεριόριστη κάλυψη για τα ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων μας. 

(Του ανακοίνωσε ο πρόεδρος της πολυεθνικής.)

Ο Γιάννης πήρε τον γυάλινο βραβείο και την κάρτα του και γύρισε στην κεντρική  αί-

θουσα στο τραπέζι του. Εκεί κάθονταν και άλλα ανώτατα στελέχη που είχαν βραβευθεί 

στο παρελθόν και τον κοιτούσαν με ένα συνωμοτικό βλέμμα. 

-Γιάννη πήρες και εσύ την χρυσή κάρτα, πρέπει να την εγκαινιάσεις. 

-Όποτε θέλετε κερνάω. 

-Όχι τώρα θα το κάνουμε , θα την χτυπήσουμε εμείς για πρώτη 

φορά. Είναι τελετή μύησης. Έλα πάμε. ( Ο Γιάννης τους ακολού-

θησε δεν είχε και πολλές επιλογές. Για μεγάλη του έκπληξη βρέ-

θηκαν σε μία από τις γυαλιστερές τουαλέτες  σαν σουίτες ξενο-

δοχείου ήταν . Τον παραξένεψε όταν ένας κλείδωσε την πόρτα. 

Ένας άλλος έβγαλε από την τσέπη του ένα άσπρο σακουλάκι και 

άπλωσε την άσπρη σκόνη στον πάγκο. )

-Έλα Γιάννη φέρε την κάρτα σου , εσύ κόβεις σήμερα . ( Ο Γιάννης 

μηχανικά του έδωσε την χρυσή κάρτα και ο άλλο άρχισε να κόβει σε γραμμές μερίδες 

την ναρκωτική ουσία. Ο ένας μετά τον άλλο τα μεγάλα στελέχη πήραν την γραμμής της 

ουσία που τους έδινε σιγουριά και ασφάλεια στον ανταγωνιστικό κόσμο που ζούσαν. 

Πήρε και ο Γιάννης.) 

-Και εις ανώτερα !!!! (Του ευχήθηκαν όλα τα ανώτατα στελέχη μέσα σε έντονη φιλική 

και χαλαρή ατμόσφαιρα).

Ήταν πρώτη φορά που ο Γιάννης δοκίμασε αυτή την ουσία , αλλά κάτι τα χάπια που 

είχε πάρει για να κοιμάται , κάτι το αλκοόλ που είχε καταναλώσει αμέσως ένοιωσε ότι 

κάτι καλό δεν πήγαινε με αυτόν. Η συνείδηση του είχε αποκτήσει μια διευρυμένη ικα-

νότητα την οποία δεν μπορούσε να προσδιορίσει. Είπαμε ότι ακολουθούσε ένα βασικό 

κανόνα δεν ήθελε να δίνει δικαιώματα.  Με διακριτικό τρόπο αποχώρησε από την αί-

θουσα αφού αντάλλαξε θερμές χειραψίες με όλους. 

Βγαίνοντας από την μεγάλη γυάλινη πόρτα εισόδου, άρχισε να 

νοιώθει ότι κάτι παράξενο συνέβαινε, ένας δικέφαλος αετός 

τον τραβούσε μέσα σε μνήμες του μυαλού και αυτές πρόβα-

λαν τώρα μπροστά του στην υγρή άσφαλτο. 

Στο μυαλό του περνούσαν εικόνες από το τσαγκαράδικο του 

παππού του. Εκείνος ο σοφός γέροντας που σφυριά την σφυ-

ριά πάνω στο πετσί και στο δέρμα ζωγράφιζε την μοναδικότη-

τα του προσώπου του. Τα χέρια του πιάστηκαν στον δικέφαλο 

αητό της ζώνης και το μυαλό του πέταξε σε εικόνες της παιδι-

κής του ηλικίας. Σε εκείνα τα χρόνια που άνθρωποι δεν ήταν 

νούμερα και στατιστικά στοιχεία παραγωγικότητας. Μπορεί να 

ήταν φτωχοί αλλά το έργο τους φανέρωνε και την προσωπικό-

τητα τους. Άλλο το τσαγκαράδικο του παππού του άλλο του 

μάστρο Αντώνη στην άλλη άκρη τη πόλης. Μπορεί να ήταν 

φτωχοί αλλά οι άνθρωποι ήταν πάνω από τα προϊόντα και όχι 

τα προϊόντα πάνω στους ανθρώπους. Μέσα στο θολωμένο 

του μυαλό έβλεπε τους πίνακες παραγωγικότητας να γίνονται 

μια μεγάλη αλυσίδα που τον τραβούσε σε ένα ατελείωτο βά-

ραθρο. Στο θολωμένο του μυαλό του έβλεπε ότι δεν είχε κα-

μία σχέση με την διαδικασία παραγωγής ήταν και αυτός ένα 

απρόσωπο γρανάζι για μια παραγωγική διαδικασία την οποία 

ουσιαστικά αγνοούσε. Αν ζητούσες να βρει το στίγμα του μέσα 

στην μεγάλη πολυεθνική εταιρεία δεν θα έβρισκε τίποτα παρά 

μόνο την χρυσή πιστωτική κάρτα. Κάρτα που θα λειτουργούσε 

μόνο όσο ήταν ανώτατο στέλεχος. Από την τσέπη του κύλησε 

το βραβείο του και δεν έσπασε. Σα να έφταιγε αυτό για τα λάθη 

της ζωή του θύμωσε. Έβγαλε την ζώνη του παντελονιού του 

και γυρίζοντας την ανάποδα για να μην την χαλάσει άρχισε να 

χτυπά και να κάνει κομμάτια την μεγαλύτερη επιτυχία του. 

Καθώς κρατούσε την ζώνη ανάποδα κατάλαβε ότι ο παππούς 

κάτι είχε γράψει στην εσωτερική πλευρά της ζώνης. 

«Να ζεις να αγαπάς, να μαθαίνεις , Ψυχή Βαθιά» .

Ήταν μεγάλη έκπληξη για τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας η παραίτηση του Γιάννη 

την άλλη μέρα της βράβευσης του.

Γύρισε στο πατρικό του. Ανέλαβε το τσαγκαράδικο του παππού του. «Γενικές  κατα-

σκευές και επιδιορθώσεις δερμάτινων ειδών και υποδημάτων» μια επιχείρηση που 

έπιασε τον παλμό της εποχής της κρίσης και έσωσε τον Γιάννη από το πολυεθνικό 

θηρίο. Την χρυσή πιστωτική κάρτα την έκοψε σε δυο κομμάτια και την έβαλε σε μια 

δερμάτινη θήκη στην οποία χάραξε την φράση  «Την ζωή σου μην παραδώσεις στις 

δόσεις».

*Η 26η Ιουνίου είναι η ημέρα κατά των ναρκωτικών. Συνήθως όλες οι κουβέντες ανα-

λώνονται στις ανόητες θέσεις περί μαλακών και σκληρών , στις ελλείψεις στις θεραπευ-

τικές κοινότητες και σε εικόνες από εξαθλιωμένους ανθρώπους έρμαια των ουσιών. Η 

26η Ιουνίου πρέπει να είναι ημέρα κατά των συνθηκών που οδηγούν τους ανθρώπους 

στο καταφύγιων των ουσιών. Κάποτε πρέπει να αναζητήσουμε τις αιτίες στην αποξέ-

νωση τόσο στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων άσο και στις σχέσεις του ανθρώπου 

με την εργασία και τα προϊόντα της. Όσο ο άνθρωπος στερεί από τον εαυτό του την 

δυνατότητα να σχετίζεται με τον Άλλο αλλά και να φανερώνεται η μοναδικότητα του 

μέσα από την παραγωγική του δράση άλλο τόσο θα αναζητεί εικονικούς παραδείσους 

σε ένα φαύλο κύκλο αυτοκαταστροφής. Όσο ο σύγχρονος άνθρωπος πιστώνεται μια 

ζωή σε καταναλωτικές δόσεις τόσο πιο εύκολο είναι στις ουσίες να τον παραδώσεις.
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Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου
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12

Του Γιάννη 

Πανούση, 
καθηγητή 

Εγκληματολογί-

ας στο Πανεπι-

στήμιο Αθηνών

Ο θάνατος του πολιτικού... 

εμποράκου

Για ποιο σκοπό ο χορός των ερειπίων; 

Η επαναβίωση τόσων χωρισμών; 

Η εκταφή του ενταφιασμένου χρόνου; 

Ορ. Αλεξάκης, Ποίηση

Το γεγονός ότι είμαστε λαός ονειροπόλος δε σημαίνει σε 

καμιά περίπτωση ότι μας αρέσει να μας«πουλάνε ψεύτικα 

όνειρα»,  ν’ ανιχνεύουν τις υποσυνείδητες επιθυμίες μας 

και να μας τις προσφέρουν ως θέαμα και ως ενοχή, να μας 

πιέζουν ν’ αποκρυπτογραφήσουμε μηνύματα ευτυχίας και 

ευδαιμονίας. Φτάσαμε στο έσχατο όριο: 

αφήσαμε να κατασκευάζουν τα όνειρά μας. 

Πολλά κόμματα έχουν ήδη ιδρύσει γραφείο 

Λαϊκών Ονείρων. Άνοιξαν τις πόρτες αλλά 

οι«πελάτες»  λιγόστεψαν. Τα βαρύγδουπα 

λόγια δεν πείθουν.

Ζούμε σε μια απροσδιόριστη σιωπή 

αναμονής. Είναι σχεδόν αδύνατο να 

μαντέψεις τι σκέφτεται ο πλαϊνός σου, ποιος 

εκπροσωπεί ποια ιδεολογία, γιατί γίνεται 

τόσος θόρυβος για τόσο μικρά και ασήμαντα 

πράγματα.

Ζούμε διότι κανείς δεν ενδιαφέρεται να 

μας  «σκοτώσει».  Σκεφτόμαστε λες και όλη η οικουμένη 

έχει στραμμένα τα μάτια της στα συμπεράσματα των 

ενδοσκοπήσεων μας. Μόνοι μας θυμώνουμε, μόνοι μας 

θριαμβολογούμε.

Γίναμε  «Ευρωπαίοι»  και η Ευρώπη δε μας χρειάζεται. Όλοι 

φοβούνται κι αρκούνται απλώς να κοιτάζουν τη μπίλια, που 

σαν τρελή  στριφογυρίζει στη μεγάλη ρουλέτα της Ιστορίας.

Εσωστρέφεια.

Το πολιτικό ναρκοπέδιο μοιάζει να κρύβει περισσότερα 

μυστικά απ’ όσα φαντάζεται ο μέσος (τάχατες πονηρεμένος) 

πολίτης. Κερδίζουμε όλες τις μικρές μάχες και χάνουμε όλες τις 

μεγάλες.

Κι, όμως, συνεχίζουν:  «Νέα εποχή, νέοι άνθρωποι, νέα 

πολιτική». Αυτοί οι ίδιοι, σαύρες πλάι σε δεινό-σαυρους, 

κάνουν τώρα τα πάντα (πλην, βεβαίως, δημόσιας αυτοκριτικής) 

για να μας πείσουν ότι κι αυτούς τους κορόιδεψαν (και μας 

πούλησαν φύκια για μεταξωτές κορδέλες), ότι πρέπει να τους 

συγχωρέσουμε (και να τους ξαναψηφίσουμε) για τα  «σίριαλ 

διακηρύξεων και διαψεύσεων αρχών» που άρχισαν ως όνειρα 

και τελειώνουν ως εφιάλτες, ότι -ίσως- εμείς φταίμε που 

τους πιέσαμε τόσο πολύ και τους υποχρεώσαμε (για να μας 

ευχαριστήσουν) να μας πλασάρουν ψέματα.

Δεν κρίνω σκόπιμο καν να τους κοιτάζουμε (πολλώ μάλλον να 

τους ακούμε). Χρησιμοποιούν τα τερτίπια της Μέδουσας και 

της Σειρήνας. Κι εμείς είμαστε απροστάτευτοι.

Μόνη μας ελπίδα και διέξοδος:

Να ονειρευτούμε (και ν’ αγωνιστούμε για) έναν κόσμο 

χωρίς «εμπόρους ονείρων».

26/03/2012

Είχε αρχαία στο σπίτι του

Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών 

Ναυπλίου οδηγήθηκε ένας 

43χρονος από το Πορτοχέλι, 

όταν συνελήφθη από την 

αστυνομία να κατέχει αρχαία. 

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο 

σπίτι του μετά από πληροφορίες 

που είχαν σχετικά με την κατοχή 

από τον 43χρονο αρχαίων 

αντικειμένων.

Πράγματι βρήκαν και 

κατέσχεσαν δύο αμφορείς, 

ύψους 80 και 35 εκατοστών 

αντίστοιχα και μία εικόνα, ύψους 

23,8 εκατοστών.

Η επιχείρηση στήθηκε 

συντονισμένα από 

αστυνομικούς του Τμήματος 

Ασφάλειας Ναυπλίου και 

του Αστυνομικού Τμήματος 

Κρανιδίου.

Ήδη τα κατασχεθέντα αρχαία 

αντικείμενα έχουν σταλεί 

στην αρμόδια Υπηρεσία του 

Υπουργείου Πολιτισμού, για 

να εκτιμηθεί η αρχαιολογική 

και εμπορική τους αξία από 

αρχαιολόγους. 

8 χρόνια έπαιρνε παράνομα σύνταξη ως τυφλός από τον Ο.Γ.Α.

Τυφλός οδηγούσε φορτηγό
Αναπηρική σύνταξη ως τυφλός 

και μάλιστα με ποσοστό ανα-

πηρίας 100%, με τη βούλα της 

υγειονομικής επιτροπής του 

Ι.Κ.Α. Άργους απολάμβανε την 

τελευταία 8ετία ένας 56χρονος, 

που συνελήφθη να πουλά οπω-

ροκηπευτικά προϊόντα σε λαϊκή 

αγορά του Περιστερίου και να 

οδηγεί Ι. Χ. φορτηγό αυτοκίνη-

το. Στον έλεγχο που του έγινε 

βρέθηκε άδεια ικανότητας οδή-

γησης αυτοκινήτου και μοτοσι-

κλέτας στο όνομά του.

Σύμφωνα με το Αρχηγείο της 

Ελληνικής Αστυνομίας που εξέ-

δωσε σχετικό δελτίο τύπου ο 

56χρονος συνελήφθη το πρωί 

της Δευτέρας στο Περιστέρι, 

από αστυνομικούς της Υπηρεσί-

ας Οικονομικής Αστυνομίας και 

Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή-

ματος, αφού τα τελευταία οκτώ 

χρόνια έπαιρνε παράνομα σύ-

νταξη ως τυφλός από τον Οργα-

νισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων 

(Ο.Γ.Α.).

Σε βάρος του σχηματίστη-

κε δικογραφία, από το Τμήμα 

Κοινωνικής και Ασφαλιστικής 

Προστασίας της Οικονομικής 

Αστυνομίας, για απάτη κατ’ εξα-

κολούθηση.

Από την διερεύνηση της υπόθε-

σης, ύστερα από σχετική καταγ-

γελία στην ηλεκτρονική διεύ-

θυνση 11012@hellenicpolice.gr, 

προέκυψε ότι για τον 56χρονο 

είχε γνωματευτεί από το 2004 

ποσοστό αναπηρίας 67% το 

οποίο στα τέλη του 2007 επε-

κτάθηκε στο 100%, με γνωμά-

τευση υγειονομικής επιτροπής 

του Ι.Κ.Α. Άργους, στην οποία 

αναφερόταν μεταξύ άλλων ότι η 

αναπηρία του 56χρονου ήταν δι-

αρκής και εφ’ όρου ζωής και πως 

έχρηζε συμπαράστασης τρίτου 

προσώπου.

Το πρωί της Δευτέρας εντοπί-

στηκε ο 56χρονος συλληφθείς 

να πουλά οπωροκηπευτικά 

προϊόντα σε λαϊκή αγορά του 

Περιστερίου και να οδηγεί Ι. Χ. 

φορτηγό αυτοκίνητο. Στον έλεγ-

χο που του έγινε βρέθηκε άδεια 

ικανότητας οδήγησης αυτοκινή-

του και μοτοσικλέτας στο όνομά 

του.

Το ύψος της συνολικής ζημιάς 

που προκλήθηκε στο Οργανι-

σμό Γεωργικών Ασφαλίσεων 

από την παράνομη καταβολή 

της σύνταξης, ανέρχεται στις 

70.794 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε σήμε-

ρα στον κ. Εισαγγελέα Πλημμε-

λειοδικών Αθηνών.
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Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλω-

ση για όλους τους γονείς και μα-

θητές του Άργους, διοργανώνει 

ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Φροντι-

στηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Ν. 

Αργολίδας, σήμερα Πέμπτη στις 

18.00μμ στο Εργατικό Κέντρο 

Άργους, με θέμα την Ηλεκτρο-

νική Συμπλήρωση του Μηχα-

νογραφικού Δελτίου, καθώς και 

τα νέα δεδομένα που έχουν δια-

μορφωθεί στην αγορά εργασίας 

και στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Είναι γνωστό πως η συμπλήρω-

ση των μηχανογραφικών θα γί-

νει και φέτος ηλεκτρονικά, περί 

τα τέλη Ιουνίου, αποτελεί την 

κορύφωση μιας πολυετούς δι-

αδικασίας, μέσα από την οποία 

καλούνται οι υποψήφιοι να κά-

νουν καθοριστικές επιλογές που 

θα χαράξουν την παραπέρα πο-

ρεία τους.

Θα πρέπει να τονιστεί πως με 

μια βεβιασμένη συμπλήρωση 

μηχανογραφικού, διακυβεύο-

νται κόποι, αγώνες ζωής αλλά 

και βέβαια αρκετά έξοδα και 

προβάλλει, επομένως, επιτακτι-

κή η ανάγκη για διεξοδική ενη-

μέρωση.

Αναλυτικότερα,   στη διάρκεια 

της εκδήλωσης, θα γίνει παρου-

σίαση του Ηλεκτρονικού Μηχα-

νογραφικού 2012,  το οποίο θα 

κληθούν να συμπληρώσουν τις 

επόμενες ημέρες οι υποψήφιοι, 

θα υποδειχθούν τα μυστικά του 

και τα σημεία στα οποία θα πρέ-

πει να δείξουν ιδιαίτερη προσο-

χή, καθώς και ενημέρωση για 

τις επαγγελματικές προοπτικές 

κάθε σχολής.

Να σημειωθεί πως για πρώτη 

φορά, οι υποψήφιοι θα έχουν 

τη δυνατότητα πριν την ημερο-

μηνία της εκδήλωσης, να αξι-

οποιήσουν με τη βοήθεια των 

φροντιστηρίων τους, ειδικά 

πληροφοριακά συστήματα προ-

σομοίωσης και να μπουν στη δι-

αδικασία της συμπλήρωσης του 

μηχανογραφικού από πριν, ώστε 

με ανώδυνο τρόπο να εγερθούν 

έγκαιρα τα ερωτήματα και να 

αναδειχθούν τα τυχόν σφάλμα-

τα και οι λανθασμένες επιλογές.

Επιπλέον, θα αναπτυχθεί το 

θέμα των επαγγελματικών επι-

λογών και προοπτικών στην 

αγορά εργασίας ανά επιστη-

μονικό πεδίο, οι ευκαιρίες για 

σπουδές στην Κύπρο, της τεχνι-

κής συμπλήρωσης του Μηχανο-

γραφικού Δελτίου.

Θα δοθεί   έμφαση γενικότερα 

στις «παγίδες» και στις «έξυ-

πνες» επιλογές του Μηχανογρα-

φικού και θα υποδειχθούν τα 

συνηθέστερα «λάθη» στα οποία 

υποπίπτουν οι υποψήφιοι.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα 

παρουσιασθούν Δωρεάν αυτο-

ματοποιημένα συστήματα τα 

οποία εκδίδουν έτοιμες αναφο-

ρές, για την συμπλήρωση του 

Ηλεκτρονικού Μηχανογραφι-

κού. Τέλος, θα ακολουθήσει συ-

ζήτηση με το κοινό.

13
Προσομοίωση Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού Δελτίου από τον Σύλλογο Φροντιστηρίων Αργολίδας

Δείτε πώς θα συμπληρώσετε το μηχανογραφικό
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Με προσέχει κανείς;

Το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Ναυπλίου παρουσιάζει το θεατρικό έργο 

του Πέτρου Λυγίζου “ Με προσέχει κανείς;”.

Πρόκειται για ένα έργο όπου προβάλλεται – με φόντο την οικονομική 

κρίση  – η συναισθηματική ανασφάλεια των ανθρώπων, το αδιέξοδο 

στις διαπροσωπικές σχέσεις κι η μοναξιά, η ανάγκη του καθενός μας να 

μας προσέχουν.

Θα παρουσιαστεί το Σάββατο στις 9 το βράδυ, στο Τριανόν 

Ναυπλίου.  

Σκηνοθεσία : Έφη Ντασκαγιάννη, Βοηθός σκηνοθέτιδας: Ελένη 

Μελισσινού. Γενική Επιμέλεια: Βασιλική Τράκα. Παίζουν: Ν. Αϊβαλιώτης, 

Μ. Καμπούρη, Γ. Ουλή, Ν. Μέντης, Χ. Καλογερόπουλος, Α. Τσεκούρα, Π. 

Πέτρου. Συμμετέχει η Κ. Μούγιου Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Φυσικά σκηνικά από την περιοχή μας επέλεξε ο Ηλίας Γεωργόπουλος για την ταινία του 

Πρωταγωνιστές 

το Ναύπλιο και το Άργος 
Το παλιό εργοστάσιο του Πελαργού 

και άλλα σημεία στην περιοχή του 

Άργους και του Ναυπλίου επέλεξε 

για τα γυρίσματα της πρώτης ταινίας 

του μεγάλου μήκους ο σκηνοθέτης 

Ηλίας Γεωργόπουλος.

 Πρόκειται για το Breakdown Reward, 

μια ταινία που καθρεφτίζει την σημε-

ρινή κοινωνία σε κρίση όπου ο νόμος 

του ισχυρού είναι πιο εμφανής απο 

ποτέ. Διαφθορά, εγκληματικότητα, 

ανεργία, αποξένωση, κατάθλιψη και 

κρίσεις ταυτότητας ειναι το κάδρο 

στο οποίο εκτυλίσσεται η ιστορία. Η 

περιπλοκότητα πολλών καταστάσε-

ων μπορούν να οδηγήσουν τους αν-

θρώπους σε αλλοπρόσαλλες ενέρ-

γειες. Και άλλους  στην ανακάλυψη 

τρομακτικών πτυχών του εαυτού 

τους.  

Η Ελληνική πρεμιέρα της ταινίας έγινε 

στα πλαίσια των Market Screenings 

του 52ου Διεθνές Φεστιβάλ Κινημα-

τογράφου Θεσσαλονίκης.

Σ’αυτή τη κωμωδία δράσης δύο 

Γερμανοί προσλαμβάνονται για να 

ξεθάψουν ένα χαμένο θυσαυρό. 

Η κατάσταση περιπλέκεται όταν ο 

θυσαυρός αυτός πέφτει στα χέρια 

τριών μικροαπατεώνων: της Χαράς, 

του Τζίμη και του Σπούκυ οι οποίοι 

το ίδιο βράδυ διέπρεταν μια διάρ-

ρηξη για να εξοφλήσουν τον Μου-

νίρ, έναν τοπικό νονό. Οι τρείς φίλοι 

χρησιμοποιούν τη γνωριμία τους με 

έναν πληροφοριοδότη για να ανταλ-

λάξουν το θυσαυρό με χρήμα. Αυτό 

που δεν γνωρίζουν είναι πως τους 

καταδιώκουν οι δύο Γερμανοί και οι 

άντρες του Μουνίρ.

Οι Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Ηλίας Γεωργόπουλος

Σενάριο: Ηλίας Γεωργόπουλος, Νικο-

λέττα Αλεφραγκή   

Επιπλέον διάλογοι: Νίκος Τσιπόκας

Μοντάζ: Ηλίας Γεωργόπουλος, Νικο-

λέττα Αλεφραγκή

Σκηνικά: Νίκος Τσιπόκας

Casting: Νικολέττα Αλεφραγκή, Άγ-

γελος Πατρινιός

Μακιγιάζ: Barbara Giraud

Παραγωγός: Νικολέττα Αλεφραγκή

Παραγωγή: Dark Rose Films

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Γεώργα-

ρου, Γιώργος Γαλάνης, Αντρέας Τσι-

άκος,

David Rohrbach, Tobias Dostal, Γιώρ-

γος Μυλωνάς, Φώτης Μίλης, Γιάννα 

Βασιλείου, Κυριάκος Σάμιος, Αγγελος 

Πατρινιός 

Διάρκεια (Λεπτά): 110’

Genre: Action / Comedy

Γλώσσα: Ελληνικά, Γερμανικά

Υπότιτλοι: Ελληνικοί, Αγγλικοί

Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα (Ναύπλιο, 

Άργος)

3ο ΓΕ.Λ. Άργους  

Σχ. έτος 2011-2012

Ένας χρόνος ψυχοπαιδαγωγι-

κών εκδηλώσεων  

13 Δεκεμβρίου 2011 ενημέρωση των μαθη-

τριών του Σχολείου για το εμβόλιο του Καρ-

κίνου του Τραχήλου από τη μαία κ.  Χριστίνα 

Μπαρλιά.

17 Δεκεμβρίου 2011 επίσκεψη στο Χαμόγελο 

του Παιδιού σε συνεργασία με το Σύλλογο Γο-

νέων και Κηδεμόνων του Σχολείου. 

21 Δεκεμβρίου 2011 διοργάνωση Μουσικής 

εκδήλωσης με την ορχήστρα του 3ου ΓΕΛ 

Άργους και συμμετοχή του 2ου ΓΕΛ Άργους 

, στην καφετέρια  kadinsky. Στην εκδήλωση 

παρευρέθηκε αντιπροσωπεία του «Χαμόγε-

λου του Παιδιού». 

23 Δεκεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 οι 

μαθητές του σχολείου διοργάνωσαν ΒΑZARR  

στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, με έγκριση 

του «Χαμόγελου του Παιδιού» 

21 Μαρτίου 2012, επισκέφθηκαν το Σχολείο 

ο ψυχολόγος MSc κ. Ηλίας Λιάντης και η παι-

δίατρος κ. Αναστασία Ζησούλη, ενημερωτές 

του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοση-

μάτων.

4 Απριλίου 2012, οι μαθητές του 3ου Γενικού 

Λυκείου Άργους στήριξαν έμπρακτα το έργο 

του «Συλλόγου προστασίας του αγέννητου 

παιδιού - Η Αγκαλιά».

28 Απριλίου 2012 συμμετοχή των μαθητών 

του Σχολείου στον καθαρισμό των ακτών 

που οργάνωσε ο σύλλογος καρκινοπαθών 

«Αλληλεγγύη»

8 Μαϊου έως 13 Μαϊου 2012  το Σχολείο είχε 

συμμετοχή στο 1ο Φεστιβάλ Μαθητικής Καλ-

λιτεχνικής Δημιουργικής Έκφρασης Δήμου 

Άργους – Μυκηνών 2012 με τα παρακάτω 

θέματα :

1.Παρουσίαση του Σχολικού Εντύπου εφη-

μερίδας “ΤΡΕΛΑ” (επετειακό τεύχος των 10 

χρόνων).

2.Παρουσίαση των τεχνημάτων των ερευνη-

τικών εργασιών: 

Yδάτινες ιστορίες–Αποτιμώντας το νερό 

(αφίσα).

Βιολογικές Καλλιέργειες (αφίσα).

Γκρίκλις: Μόδα ή Κίνδυνος (αφίσα). 

3.Προβολή video των ερευνητικών εργασιών

Γκρίκλις : Μόδα ή Κίνδυνος τραγούδι ΗΙΡ-

ΗΟΡ.

Τα «χαϊκού του νερού» ποίηση μαθητών σε 

συνδυασμό με ήχο και εικόνα. 

Η εξέλιξη της Τεχνολογίας και οι επιπτώσεις 

της.

4.Θεατρικό «Η λάθος συνέντευξη» από 

project στο μάθημα της Γλώσσας της Β΄ Λυ-

κείου 

21 Ιουνίου 2012 συμμετοχή του Σχολείου σε 

πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου «Πύλη 

του Πολιτισμού» και του παραρτήματος  του 

Ναυπλίου της Εθνικής Πινακοθήκης  με τα τε-

χνήματα  της  ερευνητικής  εργασίας Υδάτινες 

ιστορίες –Αποτιμώντας  το νερό:

Το νερό στον Κάμπο του Άργους – Στα χνάρια 

του Παυσανία 

Τα χαϊκού του νερού 

25 Ιουνίου 2012 διοργάνωση αποχαιρετιστή-

ριας βραδιάς για την Γ’ Λυκείου με θεατρικό, 

προβολή φωτογραφιών, μουσικό αφιέρωμα 

από τη σχολική ορχήστρα και προσφορά 

εδεσμάτων από το σύλλογο γονέων και κη-

δεμόνων . 

Ένας χρόνος αθλητικών δραστηριοτήτων

Συμμετοχή ομάδας πετοσφαίρισης κορι-

τσιών στους σχολικούς αγώνες και κατάκτη-

ση της 2ης θέσης.

Συμμετοχή ομάδας ποδοσφαίρου αγοριών 

στους σχολικούς αγώνες και κατάκτηση της 

3ης θέσης.

Συμμετοχή μαθητών (αγόρια – κορίτσια) 

στους σχολικούς αγώνες στίβου σε διάφορα 

αθλήματα.

Συμμετοχή στους σχολικούς αγώνες επιτρα-

πέζιας αντισφαίρισης (αγόρια – κορίτσια), 

κατάκτηση 2ης θέσης από τα αγόρια και συμ-

μετοχή στο πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Καθηγητές Φυσικής Αγωγής: Νικητόπουλος 

Νικόλαος, Κοτσώνη Χαρίκλεια. 
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Το καθιερωμένο και πολυαναμενόμενο 

καλοκαιρινό Φεστιβάλ του Δήμου μας επι-

στρέφει δυναμικά με συναυλίες και επιλεγ-

μένες παραστάσεις της ελληνικής θεατρι-

κής σκηνής,

Μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου φιλοξενεί καταξι-

ωμένους αλλά και νεότερους καλλιτέχνες 

στο Αρχαίο Θέατρο Άργους, στις Μυκήνες 

και στα δημοτικά διαμερίσματα, οι οποίοι 

υπόσχονται στο κοινό ένα μοναδικό πολιτι-

στικό ταξίδι μουσικής και θεάτρου.

Συναυλίες με Βασίλη Παπακωνσταντίνου, 

Γλυκερία κ.α. και θεατρικές παραστάσεις 

όπως “Δον Ζουάν, η επιστροφή” από το 

θίασο του Γιώργου Κιμούλη, “Οιδίπους 

Τύραννος”, του Σοφοκλή από το ΔΗΠΕΘΕ 

Βόλου, “Iφιγένεια εν Αυλίδι” του Ευριπίδη 

από την ”5η Εποχή/ Τέχνης” & το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

Βέροιας και “Όρνιθες” του Αριστοφάνη από 

το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης 

θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το κοινό 

μέσα από μία πληθώρα έργων που έχουν 

επιλεγεί με σκοπό να ψυχαγωγήσουν και 

να προβληματίσουν, απευθυνόμενα σε όλα 

τα γούστα και σε όλες τις ηλικίες.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος 

Άργους – Μυκηνών κ. Δημήτρης Καμπό-

σος: «Η μακραίωνη ιστορία του Δήμου, μας 

επιφορτίζει με την ευθύνη να παράγουμε 

και να προβάλλουμε τον πολιτισμό μας 

στο φυσικό του χώρο. Οι Μυκήνες και το 

Αρχαίο Θέατρο κατέχουν κυρίαρχη θέση 

στο πρόγραμμά μας και συνοδεύουν πολι-

τιστικές εκδηλώσεις για όλους τους δημό-

τες, αποκεντρωμένες σε όλα τα δημοτικά 

διαμερίσματα. Με ιδιαίτερη ευθύνη στα 

χρήματα των δημοτών, θα δώσουμε τη δυ-

νατότητα να παρακολουθήσουν όλοι πα-

ραστάσεις και εκδηλώσεις υψηλού κύρους 

με το ελάχιστο κόστος και ταυτόχρονα να 

αναδείξουμε τους παραπάνω χώρους, ση-

ματοδοτώντας την περιοχή μας ως σημείο 

αναφοράς του πολιτισμού της Πελοποννή-

σου».

Παράλληλα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της 

Κ.Ε.Δ.Α.-Μ. κ. Νίκος Γκαβούνος σημειώνει: 

« Ο Δήμος Άργους - Μυκηνών, έχει γίνει 

πλέον σημείο αναφοράς για τα πολιτιστικά 

δ ρ ώ μ ε ν α 

της Πελο-

π ο ν ν ή σ ο υ 

μέσα από 

μια σειρά 

επιτυχημέ-

νων δράσε-

ων καθ’ όλη 

τη διάρκεια 

του έτους: 

Καρναβάλι - Καλοκαιρινό Φεστιβάλ - Εν Άρ-

γει Διονύσια - θεατρικές παραγωγές. Όλα 

αυτά σε ελάχιστο χρόνο και κόντρα στην 

έλλειψη υποδομών, κόντρα στα προβλή-

ματα που δημιουργήθηκαν από την μετά-

βαση στο Καλλικρατικό Δήμο με το συγκε-

κριμένο νόμο,ο οποίος ακόμα ερμηνεύεται 

αλλά κυρίως κόντρα σε ένα δυσμενές εθνι-

κό οικονομικό περιβάλλον πρωτόγνωρο 

για τα τελευταία 50 χρόνια. Το φετινό Φε-

στιβάλ είναι υπόδειγμα διαχείρισης και 

επένδυσης του δημόσιου χρήματος καθώς 

και ισόρροπης κατανομής των δράσεων 

στους 6 δήμους και τις 2 κοινότητες που 

συνενώθηκαν».

Μουσική και θέατρο περιμένουν το φιλό-

τεχνο κοινό στο Φεστιβάλ Άργους – Μυ-

κηνών 2012 που σας υπόσχεται αξέχαστα 

καλοκαιρινά βράδια.

Με δύο πολύ όμορφες βραδιές 

ξεκίνησε σε δύο διαφορετικούς 

χώρους το 21ο Φεστιβάλ Ναυ-

πλίου, 2012. Ο βαρύτονος Δ. 

Πλατανιάς με τον Δ. Γιάκα στο 

πιάνο μάγεψαν το κοινό στο 

Βουλευτικό που τους χειροκρο-

τούσε επί ώρα, όρθιο, ενώ ο Δ. 

Δεσύλλας με την ομάδα του 

ΤΥΠΑΝΑ, εντυπωσίασε με την 

εμφάνισή του στο διαδραστικό 

έργο τέχνης «Φουγάρο», που 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 

φορά.

Και οι δύο βραδιές άνοιξαν με 

σύντομους χαιρετισμούς τους ο 

Δήμαρχος Ναυπλίου Δημήτρης 

Κωστούρος και ο Καλλιτεχνικός 

Διευθυντής του Φεστιβάλ Γιάν-

νης Βακαρέλης οι οποίοι επι-

βεβαίωσαν τη μεγάλη σημασία 

του Φεστιβάλ για την πόλη και 

ολόκληρη την περιοχή, αλλά και 

την απόφασή τους να συνεχίσει 

η διοργάνωση παρ’  όλες τις δυ-

σκολίες.

Το Φεστιβάλ εφέτος έζησε πα-

λιές καλές στιγμές. Η συρροή 

του κόσμου επιβεβαίωσε την 

ορθότητα των μουσικών επιλο-

γών και των δρώμενων.

Το Πρόγραμμα συνεχίζεται σή-

μερα Πέμπτη με τον Γιώργο Εμ-

μανουήλ Λαζαρίδη στο Βουλευ-

τικό, στις 21:00, σε ένα ρεσιτάλ 

πιάνου θα οδηγήσει τα βήματα 

του κοινού  στις Εικόνες μίας 

Έκθεσης του Μουσόρσκι και σε 

έργα Σοπέν.

Ακολουθεί την Παρασκευή μία 

ιδιαίτερη παράσταση με μουσι-

κή και λόγο, που σκηνοθετεί η 

Μάγδα Μαυρογιάννη, η οποία 

σε συνεργασία με τη μεσόφω-

νο Κατερίνα Ρούσσου και την 

πιανίστα Αλεξάνδρα Νομίδου 

θα παρουσιάσουν τη ζωή και το 

έργο της διάσημης Μεξικανής 

ζωγράφου Φρίντα Κάλο και πάλι 

στο Φουγάρο, στις 21:00.

Συνολικά το τελευταίο Σαββα-

τοκύριακο του 21ου Φεστιβάλ 

Ναυπλίου επιφυλάσσει πολύ 

μουσική αλλά και εκπλήξεις για 

τους φιλότεχνους  του Ναυπλίου 

αλλά και τους ταξιδιώτες που 

το επισκέπτονται. Για πρώτη 

φορά προσκαλεί δύο εξέχουσες 

προσωπικότητες της ελληνι-

κής διανόησης και των τεχνών 

τον Καθηγητή και ποιητή Γιώρ-

γο Βέλτσο και τον σκηνοθέτη 

Βίκτωρα Αρδίττη οι οποίοι με 

αφορμή το ποίημα «Ρημάζει» 

του πρώτου θα συζητήσουν 

για τα τεκταινόμενα, το Σάββα-

το στις 19:00 στο Βουλευτικό. 

Ακολουθεί η σύμπραξη  του  

Δανού σολίστ του ακορντε-

όν  Bjarke Mogensen (Μπιάρκε 

Μόγκενσεν) με τον  Καλλιτεχνι-

κό Διευθυντή του Φεστιβάλ και 

διακεκριμένο πιανίστα Γιάννη 

Βακαρέλη στον ίδιο χώρο στις 

21:00.

Η Κυριακή ξεκινά στις 12:00 μ., 

στο Βουλευτικό, με τους Αχιλλέα 

Γουάστωρ στο πιάνο, Παναγιώ-

τη Τζιώτη (βιολί) και Ισίδωρο Σι-

δέρη (βιολοντσέλο) για να ακο-

λουθήσει μία ακόμη πρωτιά με 

την πρώτη παρουσίαση εκτός 

Αθηνών της εξαιρετικά επιτυχη-

μένης παραγωγής της θρυλικής  

Όπερας «Μποέμ», του Τζάκομο 

Πουτσίνι, από την Εθνική Λυ-

ρική Σκηνή - στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Όπερα της Βα-

λίτσας», σε μια ευέλικτη συμπυ-

κνωμένη παράσταση σε σκηνο-

θεσία Ισίδωρου Σιδέρη, με τους 

εξαιρετικούς τραγουδιστές της 

ΕΛΣ, Γιάννη Χριστόπουλο, Έλε-

να Κελεσίδη, Χάρη Ανδριανό, 

Μαρία Κόκκα, Ζαφείρη Κουτε-

λιέρη, Κώστα Ντότσικα, Χρήστο 

Αμβράζη, Διονύση Τσαφταρίδη  

που θα παρουσιαστεί στις 21:00, 

στην Πλατεία του Αγίου Γεωργί-

ου ολοκληρώνοντας με τον κα-

λύτερο τρόπο το 21ο Φεστιβάλ 

Ναυπλίου. 
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

O Δημοσθένης Κουτρουμπής του Κων/νου και της Χριστίνας, 

που γεννήθηκε στο Άργος και κατοικεί στην Τραχειά Αργολίδας 

και η Ελένη Μούγιου του Δημητρίου και της Αθηνάς που γεννή-

θηκε στην Ακράτα και κατοικεί στην Τραχειά, πρόκειται να πα-

ντρευτούν στον Ιερό Ναό Αγίου Αναστασίου Ναυπλίου.

Ανταποκρίθηκε ο κόσμος στις επιλογές που έγιναν από τους διοργανωτές

Θετικός ο απολογισμός του Φεστιβάλ Ναυπλίου

Β. Παπακωνσταντίνου, Γ. Κιμούλης, Γλυκερία, τοπικά θεατρικά σχήματα, ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας, 

Βόλου, Κρήτης στο φεστιβάλ Άργους

Για όλα τα γούστα
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Την Περιφέρεια Πελοποννήσου 

επισκέφθηκε ο Αμερικανός πρέ-

σβης Daniel Bennett Smith δίνο-

ντας ελπίδες για επενδύσεις των 

Αμερικανών στον Πέτρο Τατού-

λη με τον οποίο συναντήθηκε.

Αυτό φαίνεται μάλιστα από τον 

πανηγυρικό τρόπο με τον οποίο 

ξεκινά η σχετική ανακοίνωση 

της περιφέρειας όπου τονίζε-

ται: «Έπρεπε να είχα συναντήσει 

πολύ νωρίτερα τέτοιους πολιτι-

κούς με όραμα και αισιοδοξία 

όπως εσείς» δήλωσε, απευθυ-

νόμενος στον Περιφερειάρχη 

Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατού-

λη, ο Πρέσβης της Αμερικής 

στην Ελλάδα κ. Daniel Bennett 

Smith κατά τη συνάντησή τους 

στην έδρα της Περιφέρειας Πε-

λοποννήσου, παρουσία των Θε-

ματικών Αντιπεριφερειαρχών 

κ.κ. Κωνσταντίνας Νικολάκου, 

Απόστολου Παπαφωτίου, του 

Εκτελεστικού Γραμματέα κ. Ιω-

άννη Σταματάκου και του Αμερι-

κανού Προξένου στην Ελλάδα κ. 

Vincent Moore, την Παρασκευή 

22 Ιουνίου 2012».

Αναφορικά ωστόσο με τον κο 

Smith, το μόνο που αναφέρεται 

είναι ότι χαρακτήρισε μεγάλη 

τιμή τη συνάντηση αυτή και, 

αναφερόμενος στο δρόμο εξό-

δου της χώρας από την κρίση, 

τόνισε την ανάγκη για μεταρ-

ρυθμίσεις και το άνοιγμα της ελ-

ληνικής οικονομίας. Πρόσθεσε 

επίσης, -σύμφωνα πάντα με την 

σχετική ανακοίνωση της περι-

φέρειας ότι συγκριτικά πλεονε-

κτήματα της Ελλάδας και ιδίως 

της Πελοποννήσου, που θα συ-

ντελέσουν καθοριστικά στην 

προσπάθεια ανάκαμψής της, 

είναι οι τομείς του τουρισμού 

και της αγροτικής οικονομίας 

και πρότεινε τη συνεργασία του 

Εμπορικού Ακολούθου με τις 

υπηρεσίες της Περιφέρειας Πε-

λοποννήσου και το Ελληνοαμε-

ρικανικό Επιμελητήριο για την 

προσέλκυση επενδύσεων. 

Ο Πέτρος Τατούλης καλωσόρισε 

τον κ. Smith στην Τρίπολη υπο-

γραμμίζοντας την διαφορά της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου σε 

σχέση με την υπόλοιπη χώρα 

σημειώνοντας ότι αυτό βασίζε-

ται στην ασφάλεια, την ηρεμία 

και την αρμονική συνύπαρξη 

όλου του Πελοποννησιακού 

λαού, αλλά και την αποφασιστι-

κότητά του να λύσει τα προβλή-

ματα που αντιμετωπίζει. 

Σχετικά με τον κο Smith ανα-

φέρετ6αι τέλος ότι δήλωσε την 

πρόθεσή του να συνεχίσει το 

διάλογο με την Περιφέρεια Πε-

λοποννήσου.
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Rock Festival Ναυπλίου 
Διήμερο Rock Festival διοργανώνεται αύριο Παρασκευή και το 

Σάββατο στην παραλία της Καραθώνας.

Το φεστιβάλ θα ξεκινήσει και τις δύο βραδιές στις 8:00μμ. θα 

συμμετέχουν νέοι καλλιτέχνες και συγκεκριμένα 16 μουσικά σύνολα 

από την ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας καθώς και φιλοξενούμενα 

από άλλα μέρη της Ελλάδας.

Διοργανωτές είναι η Πύλη Πολιτισμού Ναυπλίου σε συνεργασία 

με τον  ΔΟΠΠΑΤ, την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας και το 

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

Είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά  που γίνεται η συγκεκριμένη 

διοργάνωση και αναμένεται πλήθος κόσμου να παρευρεθεί στην 

παραλία της Καραθώνας, για να ακούσει νέους καλλιτέχνες σε δικές 

τους αλλά και ξένες  συνθέσεις.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Συνέδριο για το κλίμα στο Πορτοχέλι
Το 26ο Παγκόσμιο Συνέδριο 

Μελέτης της Ατμόσφαιρας 

και του Γήινου Κλίματος με 

χρήση συστημάτων laser radar 

πραγματοποιείται, για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα, από τη 

Δευτέρα στο Πόρτο Χέλι.

Το συνέδριο που διοργανώνεται 

από το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

και το Εθνικό Αστεροσκοπείο 

Αθηνών, ολοκληρώνεται την 

Παρασκευή.

Στόχος του Συνεδρίου 

είναι η παρουσίαση των 

τελευταίων τεχνολογικών και 

επιστημονικών επιτευγμάτων 

στον τομέα της τηλεπισκόπησης 

της ατμόσφαιρας και των 

κλιματικών της παραμέτρων 

με χρήση συστημάτων laser 

(τεχνική lidar).

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, 

τα τεχνολογικά επιτεύγματα 

αφορούν την ανάπτυξη 

καινοτομικών συστημάτων li-

dar για χρήση από επίγειους 

σταθμούς, αερομεταφερόμενες/

θαλάσσιες πλατφόρμες ή ακόμα 

και διαστημικούς σταθμούς, 

σε συνδυασμό με άλλες 

συμβατικές τεχνικές μέτρησης 

των παραμέτρων (θερμοκρασία, 

πυκνότητα, υγρασία, πεδίο 

ανέμων, κ.λ.π.), και της 

ποιότητας (φωτοχημικών ρύπων 

και αερίων του θερμοκηπίου) 

της ατμόσφαιρας. Ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη 

επίγειων δικτύων μέτρησης 

στην Ευρώπη, την Ασία και την 

Αμερική με στόχο την παροχή 

δεδομένων ποιότητας της 

ατμόσφαιρας σε προγνωστικά 

μοντέλα ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης.

Καινοτομία του Συνεδρίου 

αποτελεί η ελαχιστοποίηση του 

«θερμοκηπικού αποτυπώματος» 

με παράλληλες «πράσινες» 

ενέργειες (ανακύκλωση υλικών, 

εξοικονόμηση ενέργειας, 

εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις 

σε καμένες δασικές εκτάσεις, 

κ.λ.π.), παρέχοντας πρακτικές 

«πράσινες» ιδέες στους 

συμμετέχοντες συνέδρους που 

αναμένεται να ξεπεράσουν τους 

250 και προέρχονται από 30 

χώρες.

To Συνέδριο στηρίζεται 

από το Μαριολοπούλιο-

Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών 

Περιβάλλοντος, την Ευρωπαϊκή 

Εταιρεία Διαστήματος (ESA), 

την Αμερικανική Εταιρεία 

Διαστήματος (NASA) και από 

πολυάριθμες Εταιρείες και 

Εθνικές Επιστημονικές Ενώσεις 

του Εξωτερικού.

Ο πρέσβης είδε τον Τατούλη

Υποσχέθηκαν επενδύσεις οι Αμερικάνοι

Ενώ ο τουρισμός βουλιάζει σε όλη την Πελοπόννησο…

Αναζητούν τρόπους ανάκαμψης
Στο μέσον της τουριστικής πε-

ριόδου και ενώ ο τουριστικός 

κλάδος περνά τις πιο δύσκολες 

στιγμές του στην ιστορία του 

η Περιφέρεια στρέφεται πλέ-

ον στην αναζήτηση τρόπων 

marketing για την προώθηση 

της Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με την Αντιπεριφερει-

άρχη Ανάπτυξης Κωνσταντίνα 

Νικολάκου, αποτελεί  αναγκαι-

ότητα το έργο της δημιουργίας 

μιας σύγχρονης μελέτης που θα 

τεκμηριώνει και θα προτείνει τις 

απαιτούμενες δράσεις προβο-

λής οι οποίες θα έχουν το μέγι-

στο ανταποδοτικό όφελος για 

την Πελοπόννησο.

Στόχος είναι κάθε πόρος να  αξι-

οποιείται με τον καλύτερο δυ-

νατό τρόπο, κάθε δράση μας να 

είναι στοχευμένη και να διαθέτει 

επιστημονική τεκμηρίωση.

Σε σύσκεψη που πραγματοποι-

ήθηκε με τους τουριστικούς 

φορείς τονίστηκε ότι τo στρατη-

γικό σχέδιο marketing αποτελεί 

μέρος μιας σειράς υποστηρικτι-

κών δράσεων που υλοποιεί αυτή 

τη περίοδο η Περιφέρεια Πελο-

ποννήσου. Ήδη ολοκληρώνεται 

η διαγωνιστική διαδικασία για 

την ανάδειξη αναδόχου με αντι-

κείμενο δημιουργία μιας ενιαίας 

ταυτότητας (branding) για την 

Πελοπόννησο, η καταγραφή και 

φωτογράφηση του συνόλου του 

τουριστικού κεφαλαίου, και οι 

προδιαγραφές για την θέσπιση 

ενός Πελοποννησιακού Σύμφω-

νου Ποιότητας.

Από την Αργολίδα σύμφωνα με 

την ανακοίνωση της Περιφέρει-

ας παραβρέθηκαν στην συνά-

ντηση ο πρόεδρος της Ένωσης 

Ξενοδόχων Άργους Πέτρος 

Κουτσόπουλος, και ο πρόεδρος 

του Συλλόγου Επαγγελματιών 

Τολού.
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Ο Δήμος Άργους Μυκηνών 

σε συνεργασία με τον Όμιλο 

UNESCO Νομού Πειραιώς και 

Νήσων διοργάνωσε διεθνές 

επιστημονικό συνέδριο με θέμα 

: ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡΓΟΣ.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθη-

κε το Σάββατο και την Κυριακή 

στην αίθουσα του Εργατικού 

Κέντρου Άργους, που βρίσκεται 

στο κέντρο της πόλεως.

Σκοπός του ιδιαίτερα σημαντι-

κού Διεθνούς Συνεδρίου ΑΡΓΟΣ 

ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΗΣ, ήταν να αναδε-

χθεί η σχέση του αρχαίου μύθου 

του Ηρακλή με την πόλη του 

Άργους, αλλά και να δημιουρ-

γήσει τις προϋποθέσεις, ώστε 

οι μύθοι να ενταχθούν στον 

ειδικό κατάλογο της UNESCO, 

για τα μνημεία προφορικής και 

άυλης κληρονομιάς της Ανθρω-

πότητας, όπως τόνισαν τόσο ο 

Δήμαρχος Άργους Μυκηνών κ. 

Δημήτρης Καμπόσος όσο και ο 

Πρόεδρος του Ομίλου UNESCO 

Νομού Πειραιώς και Νήσων 

και Αντιπρόεδρος της Παγκό-

σμιας Ομοσπονδίας Ομίλων 

Συλλόγων Κέντρων UNESCO 

(UNESCO), Υπεύθυνος για την 

Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική 

κ. Ιωάννης Μαρωνίτης. Το συ-

νέδριο τίμησε με την παρουσία 

του ο βουλευτής Αργολίδας κ. 

Ιωάννης Ανδριανός.

 

Παράλληλα με τις διεργασίες 

του συνεδρίου, έγιναν τιμητικές 

βραβεύσεις και απονεμήθηκαν 

έπαινοι και μετάλλια για ειδικές 

διακρίσεις του Δήμου Άργους – 

Μυκηνών.

Οι βραβεύσεις

Εντύπωση προκάλεσε η βρά-

βευση με το μετάλλιο του 

“Αστέρα” πράγμα που έκανε 

πιο επίσημη την τελετή. Με το 

μετάλλιο αυτό βραβεύτηκαν οι: 

-Ο κ. Κωνσταντίνος Γιαν-

νόπουλος για την συγγρα-

φή του επίσημου Ύμνου 

του Άργους, «Άργος εσύ» 

-Ο κ. Μάνος Διαμαντής για τη 

Μελοποίηση του επίσημου 

Ύμνου του Άργους, «Άργος εσύ» 

Με το Μετάλλιο του Σταυρού: 

-Η Ομάδα Handball του Διο-

μήδη για την κατάκτηση του 

Πανευρωπαϊκού Πρωταθλή-

ματος Challenge Cup 2012 

-O κ. Κωσταντίνος Χατζηγιαν-

νάκης (Δρ. Μηχ.) και ο κ. Σταύ-

ρος Δωρικός (Dr. Ing) για την 

συγγραφή του βιβλίου «ΑΡ-

ΓΟΣ ΚΛΥΤΟΝ, ΦΟΡΟΝΕΩΣ 

ΑΣΤΥ ΚΑΙ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΠΑΛΑΙ-

ΧΘΟΝΟΣ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ» και τις 

εισηγήσεις τους στο συνέδριο 

-Ο κ. Ιωάννης Μαρωνί-

της, Πρόεδρος του Ομίλου 

για την UNESCO Νομού Πειραι-

ώς & Νήσων

-Οι εισηγητές: 

-κ. Θέμος Γκουλιώνης Οφθαλ-

μίατρος, μέλος της Επιτροπής 

Αναδείξεως Αρχαιοτήτων Δή-

μου Άργους-Μυκηνών.

-κα. Αλεξάνδρα Σχοινά, πτυχι-

ούχος της Αρχαιολογικής Σχο-

λής του Πανεπιστημίου Αθηνών 

με μεταπτυχιακές και διδακτο-

ρικές σπουδές στην έδρα της 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της 

Σορβόννης.

- κ. Παναγιώτης Μητροπέτρος, 

Λυκειάρχης Λυκείου Κερατσινί-

ου, συγγραφεύς.

- κ. Richard Hines (Αμερικανός), 

Ειδικός Σύμβουλος της εκάστο-

τε Αμερικανικής κυβερνήσεως.

-κα Ελένη Κόρκα, Διευθύντρια 

Αρχαιοπωλειών και Ιδιωτι-

κών Αρχαιολογικών Συλλογών 

ΥΠΠΟ.

-κ. Εμμανουήλ Μικρογιαννά-

κης, καθηγητής Αρχαίας Ιστο-

ρίας Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. 

Κοσμήτωρ Φιλοσοφικής Σχο-

λής.

-κ. Χρίστος Γούδης, καθηγητής 

Αστροφυσικής Πανεπιστημίου 

Πατρών, συγγραφεύς, ποιητής, 

μεταφραστής ξένης λογοτεχνί-

ας.

-κ. Νακάσης Αθανάσιος, Καθη-

γητής Τμήματος Συντήρησης 

Αρχαιοτήτων, Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Αναστήλωσης 

Μουσείων και Τεχνικών, ΥΠΠΟ.

Στο χώρο του συνεδρίου λει-

τούργησε έκθεση εικαστικών 

με θέμα τον Ηρακλή.
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Ο Δρίτσας συμμετείχε στην Intersolar 2012

Στο Μόναχο η DTS GROUP
Στην διεθνή 

έκθεση Intersolar 

2012 στο Μόναχο, 

παρουσίασε δύο 

tracker για ακραίες 

καιρικές συνθήκες, 

η DTS DIGITAL 

TRACKING SYS-

TEMS πρόεδρος 

της οποίας είναι ο 

Βασίλης Δρίτσας.

Πρόκειται για το 

DTS PHE “ PHENOMENON”  – 33KW ( new version) καθώς και 

το νέας έκδοσης έξυπνο tracker DTS MR – SD 2.5 XT/PLUS, ενώ 

ταυτόχρονα στον εσωτερικό χώρο της έκθεσης είχε τοποθετηθεί 

το μεγαλύτερο και ισχυρότερο έως σήμερα DIGITAL TRACKER 2 

– AXIS.

Όπως ανακοινώθηκε από την εταιρία, «το ενδιαφέρον των 

επισκεπτών ήταν μεγάλο, οι οποίοι στέκονταν με δέος κάτω 

από το  νέο DTS “PHENOMENON 33.000” ύψους 12 μέτρων, 

προερχόμενοι κυρίως από χώρες που αντιμετωπίζουν πολλές 

φορές ιδιαίτερα ακραίες καιρικές συνθήκες και οι απαιτήσεις 

για ασφαλή συστήματα είναι επιβεβλημένες.

Κατά τη διάρκεια της διεθνούς εκθέσεως Intersolar 2012 η DTS 

GROUP υπέγραψε τρία μνημόνια στρατηγικής συνεργασίας. 

Πρόκειται για μια ακόμα επιτυχία του προέδρου του ομίλου 

DTS κ. Βασίλη Δρίτσα, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε: 

«Αισιοδοξούμε πως θα πείσουμε τους συνεργάτες μας και τα 

ξένα ενεργειακά επενδυτικά σχήματα να εμπιστευτούν ξανά 

την χώρα μας και να επενδύσουν σε ασφαλέστερο και σταθερό 

περιβάλλον. Έτσι τα επενδυτικά FUND θα επανέλθουν γιατί 

γνωρίζουν καλά τα πλεονεκτήματα και τις υψηλές αποδόσεις 

τέτοιων έργων στην χώρα μας».

Πώς να 

μειώσετε 

τον ΟΑΕΕ
Τίθεται σε ισχύ η δυνατότητα 

επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής 

κατηγορίας στους ασφαλισμένους 

του ΟΑΕΕ. Όπως τονίζει η 

Ομοσπονδία επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Εμπόρων Αργολίδας 

ενημερώνοντας τα μέλη 

της  δικαίωμα επιλογής στην 

αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη 

κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία  

έχουν οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ 

που δεν έχουν ληξιπρόθεσμη 

οφειλή ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση 

οφειλόμενων εισφορών και είναι ενήμεροι. Επίσης, δικαίωμα 

επιλογής έχουν και οι ασφαλισμένοι που είχαν οικιοθελώς 

επιλέξει να ασφαλίζονται σε ανώτερη κατηγορία.

Το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική 

κατηγορία ασκείται με δυο  αιτήσεις του ασφαλισμένου, άπαξ 

και ισχύει έως την 31.12.2014 .

1. Αίτηση κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία που 

υποβάλλεται στο αρμόδιο, κατά περίπτωση, Περιφερειακό 

Τμήμα του Ο.Α.Ε.Ε. το οποίο και  εκδίδει τη σχετική πράξη 

κατάταξης».

2. Αίτηση επικαιροποίησης στοιχείων του ασφαλισμένου.

Οι άθλοι του Ηρακλή να ενταχθούν στον ειδικό κατάλογο της UNESCO, 

ζήτησαν οι εισηγητές και ο Δήμος Άργους. 

Ολοκληρώθηκε το επιστημονικό συνέδριο 
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Διοργανωτές: Ελενα Κόμπου

Μια όμορφη διαδρομή μας 

προτείνουν οι Combo, για να 

ξεμουδιάσουν τα πόδια μας:Το 

ρέμα του Δημοσάρη διασχίζει 

ένα καταπράσινο φαράγγι στην 

καρδιά της άγριας φύσης της 

Οχης ακολουθώντας μία από 

τις ομορφότερες ελληνικές 

πεζοπορικές διαδρομές. Το 

λιθόστρωτο και τα λείψανα του 

καλντεριμιού είναι μεσαιωνικά 

ή και παλαιότερα. Στη Σκάλα 

Λενοσαίων κορυφώνεται η 

μαστοριά και η δεξιοτεχνία 

κατασκευής του.  

Η διαδρομή στην αρχή είναι 

έντονα κατηφορική, με μεγάλη 

υψομετρική διαφορά και πολλά 

σκαλοπάτια. Στη συνέχεια το 

μονοπάτι ακολουθεί πορεία 

παράλληλη με το ρέμα που 

έχει πλούσια νερά ακόμα και το 

καλοκαίρι. Για μεγάλο διάστημα 

υπεραιωνόβια τεράστια δέντρα 

σκιάζουν τη διαδρομή μας. 

Μετά από 7 χιλιόμετρα εύκολης 

κατηφορικής πορείας συνα-

ντούμε τον οικισμό Λενοσιαίοι 

και στη συνέχεια βαδίζουμε για 

1,5 χλμ σε χωματόδρομο που 

μας οδηγεί στο χωριό Καλλια-

νού. Θα συνεχίσουμε παράλ-

ληλα με την όχθη μέχρι την 

παραλία που θα απολαύσουμε 

κολύμπι στα γαλάζια νερά του 

Αιγαίου. 

Η ευρύτερη περιοχή είναι 

ενταγμένη στο δίκτυο προ-

στασίας Natura 2000. Ιδιαίτερα 

το φαράγγι του Δημοσάρη 

προσφέρεται για τον κάθε 

φυσιολάτρη, δεκάδες πηγές, 

μικρές λιμνούλες, καταρράκτες, 

πανάρχαια παραποτάμια δάση, 

άγρια ζωή, εναλλάσσονται 

διαρκώς… 

 

Για να φτάσουμε στο φαράγ-

γι του Δημοσάρη θα πρέπει 

πρώτα να περπατήσουμε την 

ανηφορική διαδρομή (μονοπάτι 

και χωματόδρομος) από το χω-

ριό Μύλοι –εκεί θα μας αφήσει 

το πούλμαν- μέχρι το καταφύ-

γιο και λίγο πριν την κορυφή 

του βουνού –με πανοραμική 

θέα στο Αιγαίο- να στρίψουμε 

αριστερά προς την είσοδο για 

το φαράγγι. Όμως αξίζει πρώτα 

να συνεχίσουμε λίγο ψηλότερα 

για την κορυφή με το εκκλη-

σάκι του Προφήτη Ηλία και το 

φημισμένο Δρακόσπιτο, μία 

εντυπωσιακή μεγαλιθική κατα-

σκευή απροσδιορίστου ηλικίας 

και χρήσης. Εντυπωσιακό το 

μέγεθος των λίθων που έχουν 

χρησιμοποιηθεί για την κατα-

σκευή του.  

Λίγο νωρίτερα, στα 45’ πορείας 

από τους Μύλους θα συναντή-

σουμε το αρχαίο λατομείο με τις 

τεράστιες μονολιθικές κολώνες. 

Στοιχεία των πεζοπορικών 

διαδρομών: 

Μύλοι – Καταφύγιο 

6,2 χιλιόμετρα, ΩΠ 3, ΒΔ2  

Υψόμετρο Αρχής 281, Υψόμε-

τρο Τέλους 1075 

Καταφύγιο – Δρακόσπιτο – Κορ-

φή 

1,8 χιλιόμετρα, ΩΠ 1+ , ΒΔ2+ 

Υψόμετρο Αρχής 1075, Υψόμε-

τρο Τέλους 1399 

Δρακόσπιτο – Φαράγγι Δημο-

σάρη – παραλία Καλλιανών 

13 χιλιόμετρα, ΩΠ 5 , ΒΔ2 

Υψόμετρο Αρχής 1399, Υψόμε-

τρο Τέλους 0 

Συνολικά χιλιόμετρα 21 

Υψομετρικά Ανάβασης 1205 

Υψομετρικά Κατάβασης 1458 

 

BRIEFING 

Day 1 

08:30 σταθμός προαστιακού 

Ρουφ, άμεση αναχώρηση με το 

comboBus 

12:00 άφιξη στην Κάρυστο, 

μπάνιο στην όμορφη παραλία 

του Αετού, φαγητό 

16:00 Μύλοι έναρξη πεζοπορίας 

για Καταφύγιο 

19:00 Καταφύγιο, διανυκτέρευ-

ση σε σκηνές 

 

Day 2 

08:00 πρωινό  

08:30 ανάβαση Προφήτη Ηλία 

και Δρακόσπιτο και συνέχεια 

για το Δημοσάρη 

15:00 άφιξη Καλλιανοί και 

μπάνιο στη μοναδική ομώνυμη 

παραλία, φαγητό 

17:30 αναχώρηση για την επι-

στροφή με το πούλμαν  

Επιστροφή στην Αθήνα πριν τις 

10μμ 

 

Κόστος συμμετοχής €43, περι-

λαμβάνει comboBUS, έξοδα δι-

ανυκτέρευσης/σίτισης οδηγού, 

ferry boat πούλμαν και ατομικά 

εισιτήρια. Ελάχιστος αριθμός 

συμμετοχών 30. 

Οδηγίες οριστικοποίησης συμ-

μετοχής με προσωπικό μήνυμα, 

οπότε δηλώστε έγκαιρα… irst 

come irst served 

 

Να έχετε μαζί σας 

- άνετο και δροσερό παντελόνι 

ή σορτς  

- ελαφρύ πουκάμισο προτιμότε-

ρο του βαμβακερού t-shirt  

- ένα δεύτερο από το παραπά-

νω 

- καπέλο 

- αντηλιακό 

- παπούτσια αθλητικά ή πεζο-

πορίας 

- δύο ζευγάρια κάλτσες 

- μαγιό 

- πετσέτα 

- δεύτερα εσώρουχα 

- οδοντόβουρτσα, οδοντόπα-

στα 

- φακός (καλύτερα κεφαλής) 

- πιρούνι 

- πιάτο 

- ποτήρι 

- καφές 

- πολύ νερό*  

- κολατσιό, μπάρες, ξηρούς 

καρπούς, φρούτα 

 

για τη διανυκτέρευση 

- σκηνή** (δεν είναι υποχρεωτι-

κή αλλά συνίσταται)  

- sleeping bag 

- υπόστρωμα 

 

Οι ποσότητες σε πολλά από 

τα παραπάνω είναι ενδεικτι-

κές. Ομως να μη ξεχάσετε ότι 

λιγότερα μπορεί να σας λείψουν 

ενώ περισσότερα μπορεί να σας 

κουράσουν. Ο κάθε ένας μετα-

φέρει τα προσωπικά του είδη σε 

όλη τη διάρκεια της πεζοπορίας 

και φροντίζει πάντα να μην 

αφήνει τίποτα πίσω του. 

* ανεφοδιασμός σε Νερό: πηγή 

στους Μύλους, στο Καταφύγιο 

αν η βρύση τρέχει, στο Δρακό-

σπιτο (όχι αξιόπιστης ροής), σε 

πολλά σημεία στο φαράγγι 

**σκηνή, ελαφριά καλοκαιρινή, 

μοιραστείτε με άλλους, κάνει 

καλό..
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Στην βουλιαγμένη 

με Ορθοπεταλιές
Εξόρμηση στην Λίμνης της Βουλιαγμένης στο 

Λουτράκι, ετοιμάζουν γι αυτή την Κυριακή 

οι Ορθοπεταλιές. Η μετάβαση θα γίνει με 

αυτοκίνητα στο Λουτράκι και από εκεί με 

ποδήλατα στην λίμνη. Η διαδρομή είναι 

παραθαλάσσια 12,5 χιλ περίπου με μια σταδιακή 

ανηφοριά 170 μέτρων, που βγαίνει! με λίγο κόπο 

και χωρίς να αναγκαστείτε σε ορθοπεταλιές. Σε 

κάθε περίπτωση η βόλτα θα σας αποζημιώσει 

και η θάλασσα θα σας δροσίσει. Πέρα από 

κράνος, σαμπρέλες, νερό, κολατσιό, αντηλιακό 

και μαγιό οπωσδήποτε. Μουτζούφληδες θα 

αποκλειστούν. Για συντονισμό των ΙΧ και 

των ποδηλάτων καλέστε στο 6937577471 

(Άκης). Περισσότερες πληροφορίες για σημείο 

εκκίνησης κλπ, θα αναρτηθούν στο Fb or-

thopetalies argolidas.

Combo Trek 30.06-01.07.2012 φαράγγι Δημοσάρη (πεζοπορία)
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Του Άγγελου 

Τράκα, 

Λογοθεραπευτής, 

Επιστημονικός 

Συνεργάτης 

Κέντρου Έρευνας 

και Εφαρμογής 

Σύγχρονων 

Προγραμμάτων 

Ειδικών 

Θεραπειών

Οι αντανακλαστικές 

κινήσεις είναι αυτόματες 

και μηχανικές αντιδράσεις 

σε έναν ορισμένο τύπο 

ερεθισμάτων. Οι κινήσεις 

αυτές επαναλαμβάνονται 

πανομοιότυπα, χωρίς 

συνείδηση και έλεγχο.

1.Αντανακλαστικό Babin-

ski: Αν αγγίξουμε ελαφρά 

το πέλμα του βρέφους 

τα δάχτυλα του ποδιού 

αυτόματα ανοίγουν σαν 

βεντάλια. Η αντίδραση 

αυτή μετά τον 6ο μήνα 

ατονεί και εξαφανίζεται, 

η παρουσία της πέρα από 

το όριο αυτό σημαίνει ότι 

υπάρχει πιθανά ανωμαλία 

στην ανάπτυξη του 

νευρικού συστήματος.

2.Αντανακλαστικό Moro 

(ή του εναγκαλισμού) : 

Αν χτυπήσουμε απότομα 

την οριζόντια επιφάνεια 

πάνω στην οποία είναι 

τοποθετημένο το βρέφος 

αυτό αυτόματα θα 

συσπειρωθεί κουνώντας 

τα χέρια του συμμετρικά 

προς τα πάνω. Απουσία του 

αντανακλαστικού κατά τις 

πρώτες 8 εβδομάδες της 

ζωής μπορεί να σημαίνει 

δυσλειτουργία του 

νευρικού συστήματος.

3.Δαρβίνειο 

αντανακλαστικό : Αν 

βάλουμε μέσα στην 

παλάμη του νεογνού 

ένα αντικείμενο (π.χ. 

τον αντιχείρα μας) τα 

δάχτυλα του χεριού του 

αυτόματα θα κλείσουν και 

θα κρατήσουν σφιχτά το 

αντικείμενο. Από τον 4ο - 

6ο μήνα η ικανότητα αυτή 

εξασθενεί, ενώ από τον 1ο 

χρόνο και μετά αρχίζει να 

αποκτά την ικανότητα αυτή 

ως συνειδητή και σκόπιμη 

ενέργεια.

Της Δήμητρας Τού-

ντα, Διαιτολόγος, 

Διατροφολόγος, 

www.tountadiet.gr

Η εμφάνιση πολυ-

κυστικών ωοθηκών 

είναι ένα συχνό φαι-

νόμενο που αφορά 

ένα μεγάλο μέρος 

των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία πα-

γκοσμίως. Πολύ συχνά η εμφάνιση πολλών 

μικρών κυστών στις ωοθήκες συνοδεύεται 

και από άλλες ενδοκρινικές διαταραχές που 

περιλαμβάνουν είτε την αυξημένη παραγω-

γή ανδρικών ορμονών (υπερανδρογοναιμία) 

είτε την ινσουλινοαντίσταση. Όταν υπάρχουν 

2 ή 3 παράγοντες μαζί (εμφάνιση πολυκυ-

στικών ωοθηκών ή/και ινσουλινοαντίσταση 

ή/και υπερανδρογοναιμία), τότε χαρακτη-

ρίζεται ως το Σύνδρομο των Πολυκυστικών 

Ωοθηκών (ΣΠΩ). Υπολογίζεται ότι 5-10% των 

γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας πάσχουν 

από το Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθη-

κών. Τα κύρια συμπτώματα του συνδρόμου 

είναι ο άστατος κύκλος, η τριχοφυΐα, η ακμή, 

η ανδρικού τύπου παχυσαρκία, η δυσανεξία 

σε υδατάνθρακες και η δυσκολία στην απώ-

λεια βάρους. Το ΣΠΩ θεωρείται η συχνότερη 

αιτία υπογονιμότητας στις γυναίκες.

Αύξηση βάρους και ΣΠΩ

 

Η αύξηση του βάρους, που είναι από τα κύ-

ρια χαρακτηριστικά του συνδρόμου, αρχικά 

γίνεται σταδιακά και πολλές φορές συνεχί-

ζεται ραγδαία, παρά την απουσία αλλαγών 

στη διατροφή ή στον τομέα της άθλησης. Το 

επιπλέον βάρος εντοπίζεται στην κοιλιακή 

περιοχή και μπορεί εμφανιστεί παρά τη φαρ-

μακευτική αντιμετώπιση του συνδρόμου. Η 

παρουσία αυξημένης ινσουλίνης στο αίμα 

(υπερινσουλιναιμία) καθιστά ευκολότερη την 

αποθήκευση του λίπους, ενώ δυσκολεύει την 

καύση του (λιπόλυση). Η αύξηση της κοιλια-

κής παχυσαρκίας με τη σειρά της εντείνει την 

υπερινσουλιναιμία και το βάρος αυξάνει φαυ-

λοκυκλικά. 

 

Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της θεραπείας 

στο ΣΠΩ;

 

Αρχικά, στόχος είναι η ανακοπή της 

περαιτέρω αύξησης του βάρους.  

Δεύτερον, θεωρείται σημαντικό να γίνουν 

διατροφικές αλλαγές αλλά και αλλαγές στον 

τρόπο ζωής. Η ινσουλινοαντίσταση και η κοι-

λιακή παχυσαρκία αυξάνουν τον κίνδυνο για 

την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου και υπερλι-

πιδαιμίας. Η σωστή διατροφή παράλληλα με 

κάποιες αλλαγές στον τρόπο ζωής, βοηθάει 

στη μείωση της υπερινσουλιναιμίας αλλά και 

στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.  

 

 

Το βάρος μιας κοπέλας με ΣΠΩ μπορεί να 

μην φτάσει ποτέ στα χαμηλά επίπεδα που 

προβάλλονται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέ-

ρωσης ή ακόμα και αυτά που συνιστώνται για 

τη διατήρηση της υγείας της (Δείκτης Μάζας 

Σώματος: 20-25 kg/m2), είναι όμως σημαντι-

κό να βελτιωθεί η εικόνα του σώματός της και 

η σύσταση του σώματος της να είναι περισ-

σότερο υγιής (περισσότερη μυϊκή μάζα και 

περιορισμένες λιπαποθήκες).

 

Το εξειδικευμένο διαιτολόγιο θα πρέπει να συν-

δυάζεται με την εξειδικευμένη ιατρική παρακο-

λούθηση για την παροχή της κατάλληλης φαρ-

μακοθεραπείας, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. 

 

 

Ποιο είναι το κατάλληλο διατροφικό 

σχήμα για την αντιμετώπιση του ΣΠΩ; 

 

Η ύπαρξη ινσουλινοαντίστασης, καθώς και 

η κοιλιακή παχυσαρκία (περισσότερο λίπος 

στην κοιλιά παρά στην περιφέρεια), είναι 

δύο παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν το 

σχεδιασμό της διατροφής. Αν υπάρχει ινσου-

λινοαντίσταση, τότε η διατροφή θα πρέπει 

να βασιστεί στις αρχές της διατροφής   για 

την πρόληψη του σακχαρώδους διαβήτη.  

Ποιες είναι αυτές;

περιορίζουμε την ολική κατανάλωση υδα-

τανθράκων μέσα στην ημέρα αλλά και στα 

επιμέρους γεύματα. Αποφεύγουμε τη μεγάλη 

κατανάλωση ψωμιού, ρυζιού, πατάτας, ζυμα-

ρικών και δημητριακών σε ένα γεύμα 

προτιμούμε τους υδατάνθρακες χαμηλού 

γλυκαιμικού δείκτη που είναι πλούσιοι σε φυ-

τικές ίνες, όπως είναι το πολύσπορο ψωμί, οι 

σαλάτες και τα λαχανικά, τα ολικής άλεσης ζυ-

μαρικά και δημητριακά, καθώς και τα όσπρια 

και οι καρποί 

αποφεύγουμε τη ζάχαρη, καθώς και τα προϊ-

όντα στα οποία προστίθεται

Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών 

και Διατροφή
Αντανακλαστικές κινήσεις

19
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Πολλές συμμετοχές στον Επιδαύριο δρόμο

Ολοκληρώθηκαν με επιτυ-

χία οι εκδηλώσεις για τον 3ο 

Επιδαύριο δρόμο 2012 τόσο 

στον καθαρά αγωνιστικό το-

μέα όσο και στον πολιτιστικό. 

Συγκεκριμένα συμμετείχαν:

150 δρομείς στα15 χ.λ.μ. άν-

δρες και γυναίκες, 100 πε-

ριπατητές στα 15 χ.λ.μ., 35 

παιδιά στο δρόμο των 600 

μέτρων.

Στο πολιτιστικό πρόγραμμα 

συμμετείχαν: Η παιδική χο-

ρωδία του πολιτιστικού Συλ-

λόγου Αρχαίας Επιδαύρου, Η 

χορωδία του Δήμου Επιδαύ-

ρου, Τα χορευτικά τμήματα 

του Δήμου Επιδαύρου.

Το πλήθος των θεατών που 

από νωρίς είχε κατακλίσει το 

Αρχαίο Στάδιο χειροκρότησε 

με ενθουσιασμό την είσοδο 

και το τερματισμό των αθλη-

τών. 

 Ο Δήμαρχος Επιδαύρου κ. 

Κωνσταντίνος Γκάτζιος χαι-

ρετίζοντας τις εκδηλώσεις 

τόνισε τα έξης: «Προς τιμή 

λοιπόν, του θεού Ασκληπιού 

τελούνταν κάθε 4 χρόνια με 

λαμπρότητα και επισημότητα 

τα Μεγάλα Ασκληπιεία Επι-

δαύρου που διαρκούσαν 7 

μέρες.

Σε ανάμνηση εκείνων των 

αγώνων, τα τελευταία χρόνια 

έχει καθιερωθεί ως θεσμός 

ο «Επιδαύριος Δρόμος» η 

πραγματοποίηση δηλαδή 

αγώνων με αφετηρία το Μι-

κρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύ-

ρου και Τερματισμό το Αρ-

χαίο Στάδιο Επιδαύρου. Εμείς, 

ως δημοτική αρχή διοργανώ-

νουμε φέτος συνεχίζοντας τη 

σοβαρή προσπάθεια τον 3ο 

Επιδαύριο δρόμο 2012, στη-

ριζόμενοι στο μεράκι και τη 

θέληση δεκάδων εθελοντών 

αλλά και στην ευγενική χο-

ρηγία πολλών συμπατριωτών 

μας».
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Με τα μάτια ενός μικρού

Εντάξει, οι προσευχές ενός μικρού, μπορεί 

να μην έπιασαν τόπο, αξίζει όμως να τις 

παρακολουθήσουμε:

“Καλέ μου ΘΕΟΥΛΗ

Σε παρακαλώ. να με βοηθήσεις να είμαι καλό 

παιδάκι... να με προστατεύεις, και βοήθα όλο 

τον κόσμο νάναι καλά.. και 

σε παρακαλώ Θεέ μου μη 

βγάζεις στην τηλεόραση 

ένα κύριο... που τον λένε 

ΑΝΤΩΝΗ, γιατί κάθε φορά 

που τον βλέπει ο μπαμπάς 

μου λέει .. ‘’πες τα λεβέντη 

μου..’’ και τότε ο παππούς 

τον μουντζώνει τον μπαμπά 

μου, γιατί λέει πως αυτός 

ο Αντώνης είναι.... (λέει μια 

λέξη που η αγωγή μου δεν 

μου επιτρέπει να πω, γιατί 

πάω στο σχολείο ΑΓΙΟΣ 

ΠΑΥΛΟΣ και η δασκάλα λέει 

να μη λέμε κακά λόγια)... 

και τότε ο θείος μου που 

είναι δημόσιος υπάλληλος 

λέει πως μόνο ένας κύριος 

χοντρός είναι καλός .. ΒΑΓΓΕΛΗ τον λένε .. και 

τότε η γιαγιά μου τον μουντζώνει το θείο μου 

γιατί η γιαγιά μου ήταν στην ΕΠΟΝ. Δεν ξέρω τι 

είναι αυτό.. αλλά κάθε φορά που το λέει κλαίει, 

γιατί λέει .. ‘’και η Αλέκα σκατά τα κάνανε’’. 

 

Kαι καλά, αφού τα κάνανε σκατά γιατί δεν τα 

καθαρίζουνε, για να πάψει να κλαίει η γιαγιά... 

και ο ξάδελφός μου που πάει στο πανεπιστήμιο 

λέει πως .. ‘’όλοι είναι κλέφτες και πως αυτός 

θα ψηφίσει ΤΣΙΠΡΑ ‘’ γιατί λέει... «αυτός θα τους 

πηδήξει όλους». Τώρα ποιούς θα πηδήξει δεν 

ξέρω.. αλλά τι να πω... και η άλλη μου ξαδέλφη 

που ο μπαμπάς της είναι αστυνόμος λέει πως 

αυτοί ψηφίζουν χρυσή αυγή... μα εγώ δεν 

ξέρω τι είναι αυτό ... αλλά ο παππούς λέει πως 

αυτοί είναι φασίστες... οι φασίστες μάλλον 

ράτσα σκυλιών πρέπει νάναι, γιατί ο παππούς 

μου όταν λέει φασίστες βάζει μπροστά και τα 

κοπρόσκυλα.. ‘’κοπρόσκυλα φασίστες’’ λέει. 

 

Kαι η μαμά μου είπε πως θα ψηφίσει Κουβέλη... 

αλλά ο μπαμπάς μου της είπε πως αν ψηφίσει 

Κουβέλη να ξεχάσει το κοκό 

για ένα μήνα. Και η μαμά μου 

είπε ... ‘’σκασίλα μου, κάλους 

θα βγάλει το χέρι σου’’. 

Θεούλη μου δεν κατάλαβα τι 

σχέση έχουν όλα αυτά... στη 

μαμά αρέσουν τόσο πολύ τα 

γλυκά..πώς θα μείνει χωρίς 

γλυκό ένα μήνα ..και τα χέρια 

του μπαμπά θα βγάλουν 

κάλους;;; 

 

Μούρχεται να κλαίω... εγώ 

πάντως όταν μεγαλώσω 

ήθελα να γίνω γιατρός.. 

αλλά τώρα το μετάνιωσα, 

θα γίνω Τσοχατζόπουλος. 

Δεν ξέρω τι δουλειά είναι αυτό, αλλά πρέπει να 

είναι πολύ καλή δουλειά και να βγάζεις πολλά 

λεφτά γιατί ο μπαμπάς μου λέει. ‘’κουφάλα 

Τσοχατζόπουλε τα κονόμησες’’. ΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧ 

Θεέ μου είπα κακιά λέξη. Συγχώρα με. Μην το 

πεις του μπαμπά γιατί τώρα που το χέρι του 

θα έχει βγάλει κάλους, θα πονάω αν με δείρει... 

ευχαριστώ Θεέ μου ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ .. τα φιλιά μου 

στην Παναγίτσα ......”

Εδώ που τα λέμε μάλλον στο 38% της αποχής 

θα πρέπει να αναζητήσουμε τις λύσεις. 

Προσευχές και κεράκια τέλος.

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Όπου και να βαδίσω η 

Ελλάδα με πληγώνει

Ταύρος  

Μία “γατούλα” κυρία επισκέπτεται το γιατρό. 

-Κυρία : Γιατρέ μου, πείτε μου σας παρακαλώ ένα 

τρόπο να κάνω τον άντρα μου «ταύρο». 

-Γιατρός : Παρακαλώ κυρία μου γδυθείτε και 

πλησιάστε. 

-Κυρία : Γιατρέ μου δεν καταλάβατε καλά, για το 

άντρα πρόκειται και όχι για μένα. 

-Γιατρός : Κατάλαβα πολύ καλά κυρία μου, αλλά 

αφού πρόκειται να τον κάνουμε «ταύρο», είπα να 

αρχίσουμε πρώτα από τα κέρατα.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ-

ΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ..Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 

29 - 22100 – ΤΡΙΠΟΛΗ

ΤΡΙΠΟΛΗ 21-6-2012

Αριθ. Πρωτ.: 39578/15005

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου 

, με την αριθ.  419/2-5-2012 

απόφασή της, προκηρύσσει 

Διεθνή ανοιχτό μειοδοτι-

κό διαγωνισμό, σε ευρώ με 

σφραγισμένες προσφορές, 

για την προμήθεια εκατόν εί-

κοσι χιλιάδων χιλιογράμμων 

(120.000 Kgr) λευκού ακρυλι-

κού χρώματος διαγράμμισης 

οδών, τριάντα χιλιάδων χιλιο-

γράμμων [30.000 Kgr] υάλινων 

σφαιριδίων, προϋπολογισμού 

δαπάνης: τριακοσίων χιλιάδων 

ευρώ (300.000,00 €) χωρίς τον 

ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης 

την απλώς συνολικά χαμηλό-

τερη 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 

Τ.Κ.21100

3]Περιφερειακή Ενότητα Κο-

ρινθίας. Δ/νση Διοικητικού 

–Οικονομικού. Τμήμα Προμη-

θειών Κροκιδά 2 Τ.Κ.  20100 

Κόρινθος

4]Περιφερειακή Ενότητα  Λα-

κωνίας. Δ/νση Διοικητικού 

–Οικονομικού. Τμήμα Προ-

μηθειών Διοικητήριο Σπάρτη 

23100

5]Περιφερειακή Ενότητα Μεσ-

σηνίας. Δ/νση Διοικητικού –Οι-

κονομικού

Τμήμα Προμηθειών Διοικητή-

ριο Καλαμάτα 24100,

μέχρι και την προηγούμενη 

ημέρα πριν από την ημερομη-

νία διενέργειας του διαγωνι-

σμού, κατά τις εργάσιμες ημέ-

ρες και ώρες και ηλεκτρονικά 

από τον δικτυακό τόπο της 

Περιφέρειας  Πελοποννήσου: 

www.ppel.gov.gr

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 

την Τετάρτη 22 Αυγούστου 

2012 και ώρα 12:00 στο κε-

ντρικό κτίριο της Περιφέρειας  

Πελοποννήσου που βρίσκεται 

στην Πλατεία Εθνάρχου Μακα-

ρίου Τρίπολη και στην Αίθου-

σα Συσκέψεων που βρίσκεται 

στον 1ο όροφο.

Οι προσφορές θα κατατίθενται 

κατά έως την 21η Αυγούστου 

2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 

15:00΄από τους προσφέροντες 

ή εκπροσώπους αυτών, στην 

Γραμματεία της  Περιφέρει-

ας Πελοποννήσου (Τρίπολη 

22100 Πλατεία Εθνάρχου Μα-

καρίου  επί αποδείξει (αριθμός 

Πρωτοκόλλου, ημερομηνία και 

ώρα παραλαβής), ή θα απο-

στέλλονται ταχυδρομικά στο 

ανωτέρω Τμήμα.

Σε περίπτωση που ο διαγω-

νισμός αποβεί άγονος ή το 

αποτέλεσμα κριθεί ασύμφορο, 

θα επαναληφθεί  την  29η  Αυ-

γούστου 2012 , ημέρα Τετάρτη   

και ώρα 12.00΄ στον ίδιο χώρο, 

και οι προσφορές θα κατατίθε-

νται μέχρι την προηγούμενη 

εργάσιμη ημέρα της ημερο-

μηνίας διενέργειας του διαγω-

νισμού, δηλ. Τρίτη   28 Αυγού-

στου  2012  και ώρα 15:00΄

Για περισσότερες  πληροφο-

ρίες οι ενδιαφερόμενοι  μπο-

ρούν να απευθυνθούν στο 

τηλέφωνο 2721044412 κ.Θε-

οδώρα  Φιλιοπούλου e-mail 

: diliopoulou@na-messinias.

gr και  2713611600  κ. Γεωρ-

γία Γκαβά e-mail :promark@

arcadia.gr

Η δαπάνη της δημοσιεύσεως 

βαρύνει τον Ανάδοχο.

Η Πρόεδρος της Οικονομι-

κής Επιτροπής

Κων/να Νικολάκου

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 1 Ιουλίου 2012 τελούμε  40νθήμερο 

Μνημόσυνο εις τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας  

Λάλουκα, υπέρ  αναπαύσεως  της  ψυχής  της 

αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς

 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ   ΑΝ. ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

Γεώργιος & Βασιλική Κουτρουφίνη

Θεώνη Ηρακλή Γκάτζιου

Δημήτριος & Δήμητρα Κουτρουφίνη

Ελένη & Βλάσης Βαμβακά

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

Φωτιά στα Σταματέικα

Υπό έλεγχο τέθηκε αργά χθες το μεσημέρι η φωτιά 

που ξέσπασε σε δύσβατη περιοχή στα Σταματέικα 

του Δήμου Επιδαύρου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 10 το πρωί της Τετάρτης και 

αμέσως κινήθηκαν προς την περιοχή 18 πυροσβέστες 

με 7 οχήματα από το Άργος, το Ναύπλιο και την Τροι-

ζήνα.

Επίσης έκαναν ρίψεις νερού 4 Πετζετέλ (PZL).

Η έκταση που ήταν η φωτιά χαρακτηρίζεται δασική 

και κάηκαν πουρνάρια, θάμνοι, αλλά  και ελαιόδεντρα.

Η περιοχή είναι ιδιαίτερα δύσβατη, στα ορεινά του 

χωριού Άγιος Δημήτριος και αρκετά μακριά από την 

κατοικημένη περιοχή.

Θερινό ωράριο 

μέχρι τα μεσάνυχτα

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου ομόφωνα 

αποφάσισε, την παράταση του ωραρίου λειτουργίας 

των καταστημάτων του Νομού Αργολίδας κατά τη 

θερινή περίοδο 2012, καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες 

από Δευτέρα - Σάββατο έως 23.00 μ.μ. και μέχρι τις 

31-10-2012.

Ημερίδα για το λιμάνι

H Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 

Αργολίδας σε συνεργασία με τον Δήμο Ναυπλίου 

διοργανώνει ανοιχτή για το κοινό ενημερωτική ημερίδα 

την Τετάρτη 4 Ιουλίου και ώρα 19:30 στην αίθουσα του 

Βουλευτικού.

Θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές ομιλίες από τους 

αρμόδιους φορείς  με θέματα που αφορούν το λιμάνι 

Ναυπλίου.

Θέματα: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ  (ISPS), 

ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΝΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΛΙΜΑΝΙΟΥ.

Διατροφικό επίδομα σε τυφλούς

Η ΕΣΑμεΑ (Σύλλογος Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τυφλών) συ-

νεχίζει την ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία και των 

οικογενειών τους σχετικά με τις διαδικασίες των αρμοδίων 

φορέων ως προς την καταβολή του διατροφικού επιδόμα-

τος στους δικαιούχους.

Η τελευταία απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών αφορά 

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Περιφέρειας Ανατο-

λικής Μακεδονίας & Θράκης και στην Περιφέρειας Αττικής, 

αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή του διατροφικού επι-

δόματος στους κατά νόμο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους 

μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους 

καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών, σε 

όσους έχουν υποβληθεί σε πολυσπλαχνική μεταμόσχευση, 

καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, για 

το μήνα Απρίλιο έτους 2012.

Εξιχνιάστηκε η ένοπλη επίθεση 

με τα Καλάσνικοφ στο Άργος 
Εξιχνιάστηκε, ύστερα από εμπε-

ριστατωμένη αστυνομική έρευνα 

που διεξήγαγε το Τμήμα Ασφαλεί-

ας Άργους, η ένοπλη επίθεση που 

είχαν δεχθεί αστυνομικοί, στα τέλη 

του περασμένου Μαρτίου στο Άρ-

γος, από ομάδα δραστών, οι οποί-

οι είχαν διαρρήξει νωρίτερα κο-

σμηματοπωλείο και πυροβόλησαν 

εναντίον τους με Kalashnikov προ-

κειμένου να διαφύγουν (Σχετικό το 

από 30.03.2012 Δελτίο Τύπου).

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βά-

ρος εννέα ατόμων που εμπλέ-

κονται στην 

υπόθεση και συ-

γκεκριμένα τρι-

ών (3) υπηκόων 

Αλβανίας (δύο 

άντρες ηλικίας 

28 και 49 ετών 

και μία γυναίκα 

ηλικίας 24 ετών), 

καθώς και έξι (6) 

ακόμα συνεργών 

τους, οι οποίοι 

κατηγορούνται 

για τα κατά πε-

ρίπτωση αδι-

κήματα της 

σύστασης και 

σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς 

σε εγκληματι-

κή οργάνωση, 

διάπραξης δι-

α κ ε κρ ι μ έ ν η ς 

π ε ρ ί π τ ω σ η ς 

κλοπής, παρά-

νομης κατο-

χής όπλων και 

απόπειρας αν-

θρωποκτονίας 

σε βάρος των 

αστυνομικών. 

Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α , 

όπως προέ-

κυψε από την 

α σ τ υ ν ο μ ι κ ή 

έρευνα, μέλη 

της ομάδας, τις 

πρώτες πρω-

ινές ώρες της 

3 0 . 0 3 . 2 0 1 2 , 

έχοντας κα-

λυμμένα τα πρόσωπά τους, δι-

έρρηξαν κοσμηματοπωλείο στο 

Άργος και αφαίρεσαν χρυσαφικά 

αξίας -30.000- ευρώ, ενώ κατά τη 

διαφυγή τους πυροβόλησαν ενα-

ντίον των αστυνομικών, με πολε-

μικό όπλο τύπου Kalashnikov. Στη 

συνέχεια, επιβιβάστηκαν σε δύο 

(2) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και διέφυγαν 

προς άγνωστη κατεύθυνση. 

Από τις αστυνομικές έρευνες, τα 

οχήματα διαφυγής εντοπίστηκαν 

αργότερα εγκαταλειμμένα και 

όπως προέκυψε είχαν κλαπεί από 

περιοχές της Αττικής.

Τις αστυνομικές έρευνες για την 

υπόθεση, οι οποίες συνεχίζονται, 

καθώς και το προανακριτικό έργο 

διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Άρ-

γους. 
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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




