
Η δωρεά του Κωνσταντίνου 

Δημότση – Έλληνα
Δώρισε στον 
Δήμο Ερμιονί-
δας την οικία του 
στο Κρανίδι για 
να μετατραπεί 
σε ιστορικό λα-
ογραφικό μου-
σείο, ένα αγρό-
κτημα έκτασης 
περίπου 8 
στρεμμάτων για 
την ανέγερση 
κλειστού γυμνα-
στηρίου καθώς 
και διακόσιες χι-
λιάδες ευρώ για 
την κάλυψη της 

δαπάνης της ανέγερσης του κλειστού γυμναστηρίου.
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Αγοράζουν πορτοκάλια για χυμό και τα μοσχοπουλάνε

Νεκροταφείο αυτοκινήτων το λιμάνι Ναυπλίου
Σελ.  5

Τρελά λεφτά εις 
βάρος αγροτών

Το κόλπο που εφαρμόζεται από τους μεσάζοντες αφήνει κέρδος 
ακόμα και 600%. Αγοράζουν πορτοκάλια με 4 ή 5 λεπτά το κιλό (τιμή 
για χυμοποίηση) και τα διοχετεύουν σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ ή 
μανάβικα. Η τιμή εκεί φτάνει ακόμα και τα 80 λεπτά!

ΣΕΛ 8, 9 

Με τον αραμπά το τοπικό 

δίκτυο Φυσικού Αερίου

Τον Ιούνιο του 

2013 το φυσικό 

αέριο θα έχει 

φτάσει στη Με-

γαλόπολη, αλλά 

για το δίκτυο του 

νομού και για το 

τοπικό δίκτυο 

των πόλεων δεν 

γίνεται ούτε κου-

βέντα, παρότι ο 

αγωγός θα περνά «ξυστά» από το Ναύπλιο και το Άργος.

Σελ. 3

Σε Αμερικανούς η 

λυμματολάσπη της 

Περιφέρειας

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου «οι εκπρόσωποι της εταιρείας δή-
λωσαν ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου 
αποτελεί ελκυστικό προορισμό για επεν-
δύσεις, καθώς έχει επιτύχει να δημιουρ-
γήσει ένα ασφαλές επενδυτικό περιβάλ-
λον και έχει σαφή πολιτική βούληση για 
εφαρμογή προτάσεων και κοινών δράσε-
ων». 

Σελ 4

Tο “Μάτι” του Άργου 
Στο μέσο περίπου των σημερινών μεσαιωνικών 
εξωτερικών τειχών του κάστρου της Λάρισας του 
Άργους ένα εξόγκωμα στον μεσαίο ανατολικό πύρ-
γο έμοιαζε με αποτρεπτική μπάλα κανονιού που θά-
θελε να υποδηλώσει στους εισβολείς την ισχύ των 
τειχών.

Σελ. 20

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
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Μόνο οι “Ορθοπεταλιές” υποδέχτηκαν τους 240 Γερμανούς ποδηλάτες στις Μυκήνες
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Τον Ιούνιο του 2013 το φυσικό αέριο στην Μεγαλόπολη

Με τον αραμπά το τοπικό δίκτυο
Τον Ιούνιο του 2013 το φυσικό 
αέριο θα έχει φτάσει στη Μεγα-
λόπολη, ενώ ο αγωγός που θα 
περνά «ξυστά» από το Ναύπλιο 
και το Άργος θα έχει την δυνα-
τότητα να τροφοδοτήσει τις δύο 
πόλεις, κάτι όμως το οποίο δεν 
θα συμβεί άμεσα.
Γιατί;
Μα φυσικά γιατί δεν έχει κατα-
σκευαστεί νομαρχιακό δίκτυο 
που θα μεταφέρει το αέριο στις 
πόλεις ούτε δημοτικά δίκτυα για 
να πάνε το Φυσικό Αέριο, έξω 
από τις πότρες των σπιτιών μας. 
Το δίκτυο που θα συνδέσει τις 
πόλεις με το δίκτυο, ακόμα με-
λετάται…
Όσο για τα δημοτικά δίκτυα… 
δεν βρίσκονται καν στην σκέψη 
των αιρετών.
Δηλαδή, για μία ακόμα φορά 
θα έχουμε φτάσει στην πηγή 
και δεν θα μπορούμε να πιούμε 
νερό. Και βέβαια μέχρι να δημι-
ουργηθούν τα τοπικά δίκτυα θα 
έχει περάσει μία ακόμα δεκαε-
τία, κατά την οποία θα πληρώ-

νουμε πανάκριβα πετρέλαιο για 
να καλύψουμε τιςτις ενεργεια-
κές ανάγκες των σπιτιών και των 
επιχειρήσεων.
Από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
του Διαχειριστή Εθνικού Συστή-
ματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) 
Γεώργιο Παπαρσένο, επιβεβαιώ-
θηκε η ολοκλήρωση, τον Ιούνιο 
του 2013, του αγωγού που θα 
ξεκινά από τους Αγίους Θεοδώ-
ρους και θα τροφοδοτεί το ερ-
γοστάσιο της ΔΕΗ στη Μεγαλό-
πολη, και η ολοκλήρωση όλων 
των μελετών για τη διασύνδεση 
με τις πόλεις της Περιφέρειας.
Η εξέλιξη αυτή σύμφωνα με 
τον κο Τατούλη, ανεβάζει «το 
γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό 
προφίλ της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου στο διεθνή ενεργεια-
κό χάρτη» όπως τόνισε, κατά τη 
συνάντηση του με τον Διευθύ-
νοντα Σύμβουλο του Διαχειρι-
στή της ΔΕΣΦΑ και στελέχη της 
εταιρείας.
Μεγαλεπίβολος είναι ο στόχος 
της περιφέρειας που ελπίζει ότι 

η υλοποίηση του αγωγού, απο-

τελεί ισχυρό αναπτυξιακό ερ-

γαλείο το οποίο θα αυξήσει την 

επενδυτική ζήτηση στην Πελο-

πόννησο, που καθίσταται ελκυ-

στική για τη διασύνδεσή της με 

τον αγωγό φυσικού αερίου από 

το Ισραήλ και την Κύπρο και στη 

συνέχεια τη μεταφορά προς την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θετική αντιμςετώπιση βρίσκει 

και το αίτημα για την τοποθέτη-

ση οπτικών ινών στο δίκτυο του 

αγωγού με σκοπό τη δωρεάν 

παροχή ευρυζωνικότητας και τη 

δημιουργία ανταγωνιστικού πε-

ριβάλλοντος, κάτι για το οποίο 

συμφώνησε απόλυτα ο ΔΕΣΦΑ 

και ορίστηκαν οι ομάδες εργα-

σίας, που θα παρακολουθούν το 

συγκεκριμένο ζήτημα.    

Η Σεξπηρική παρέμβαση της Άλλης Πρότασης
 στον εμφύλιο της πλειοψηφίας

Του μπι ορ νοτ του μπι
Με τίτλο «Κάτι σάπιο συμβαίνει 
στο Βασίλειο της Δανιμαρκίας», 
δανισμένο από τον Γουίλιαμ 
Σαίξπηρ: Άμλετ 4η σκηνή 1η 
πράξη, ο επικλεφαλής του συν-
δυασμού «Άλλη Πρόταση» Γιάν-
νης Γκιόλας αναφέρει:
«Οι «παροικούντες την Ιερουσα-
λήμ» μπορεί να υποπτεύονταν 
ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο Βασί-
λειο της Δανιμαρκίας.
Ήρθε όμως ο καταιγισμός δημο-
σιευμάτων και αναρτήσεων δη-
μοτικών συμβούλων της Συμπο-
λίτευσης στο Δήμο Ναυπλιέων, 
για να αντιληφθεί και ο απλός 
πολίτης το όργιο του παζαριού 
και των ανίερων συναλλαγών 
για την κατάληψη θέσεων και 
δη έμμισθων που είχε στηθεί με 
αφετηρία την εκλογή Δημάρχου 
από τους 20 σύμβουλους της 
Συμπολίτευσης, κάτι που δυστυ-
χώς όπως φαίνεται εξακολουθεί 
να συμβαίνει.
Είναι τραγικό να διαπιστώνεται 
ότι οι φιλοδοξίες ατόμων που 
αναμειγνύονται στα δημοτικά 
πράγματα εξαντλούνται σε …. 
άοκνες ενέργειες, μυστικών 
κυρίως διαδρομών, για την κα-

τάληψη επίζηλών θέσεων 
που προσφέρουν και αντί-
στοιχους μισθούς.
Επειδή συνιστά όνειδος 
και ντροπή μια τέτοια κα-
τάπτυστη τακτική, από 
άτομα που φραστικά επαγ-
γέλλονται τη διαφάνεια, τη 
νομιμότητα, την εντιμότη-
τα και την ηθική.
Δηλώνουμε ότι όλοι μας 
δεν είμαστε ίδιοι! Πιστεύ-
ουμε ότι φαινόμενα σή-
ψης, ευνοιοκρατίας και 
διαφθοράς ευθύνονται 
σοβαρά για την οικονομι-
κή εξαθλίωση και το κοι-
νωνικό και ηθικό τέλμα της 
δημόσιας ζωής της χώρας, 
γι΄ αυτό και δεν είναι δυνατό να 
αποδεχθούν παρόμοιες τακτι-
κές.
Τους αποδίδουμε στην κρίση 
των σκεπτόμενων συνδημοτών 
μας». 
Φυσικά δεν πρόκειται για την 
σαιξπηρική Δανία-Ντένεμαρκ, 
αλλά για τα όσα συνέβησαν το 
τελευταίο διάστημα στον δήμο 
Ναυπλιέων και ίσως αντικατο-
πτρίζουν τα όσα συμβαίνουν 

στους περισσότερους δήμους 

της χώρας.

Η κατάσταση που περιγράφτηκε 

από τον εμφύλιο της πλειοψηφί-

ας, θέτει σε άμεση αμφισβήτηση 

την δημαρχοκεντρική αντίληψη 

που επικρατεί στους νόμους για 

την «αυτοδιοίκηση» των δήμων 

και των περιφερειών. 

Χωρίς προβλήματα λειτουργούν 
οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στο Άργος

Ικανοποιήθηκαν 

όλα τα αιτήματα 
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι Δή-
μοι της Ελλάδας στο θέμα των βρεφονηπιακών σταθμών 
φαίνεται πως δεν επηρέασε το Δήμο Άργους- Μυκηνών. 
Οι 245 αιτήσεις για την υποδοχή παιδιών εργαζομένων οικογε-
νειών, στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Άργους Μυ-
κηνών που έγιναν για το έτος 2012-2013 ικανοποιήθηκαν 100%.  
Παρά τις δυσκολίες και τα αξεπέραστα προβλήματα που συνα-
ντούν πολλοί δήμοι της χώρας, με συνέπεια αρκετά παιδιά να 
μη μπορούν να γίνουν δεκτά σε δημοτικούς βρεφονηπιακούς 
σταθμούς και να δημιουργούνται προβλήματα οικονομικά, οι-
κογενειακά και κοινωνικά, στο Δήμο Άργους Μυκηνών αυτή τη 
στιγμή δεν παρουσιάζεται κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτό 
οφείλεται σύμφωνα με τον Δημάρχο Δημήτρη Καμπόσου στην 
ευαισθησία του “για την τραγικότητα της οικονομικής συγκυρί-
ας, που διανύουμε, επιβάλλει να εξαντλήσουμε τις δυνάμεις μας 
για την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων υποδοχής των παιδιών 
στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Εφέτος, έγινε μια τιτάνια 
προσπάθεια η οποία έφερε αποτελέσματα 100%. Δυστυχώς, 
για τα επόμενα χρόνια κάθε πρόβλεψη είναι δυσχερής. Είμα-
στε ικανοποιημένοι για την πλήρη εκπλήρωση των αιτήσεων 
των δημοτών και θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια 
να συνεχίσουμε έτσι. Όλοι είμαστε μάρτυρες μιας συνεχιζόμε-
νης κεντρικής πολιτικής που φορτώνει τους δήμους με υπο-
χρεώσεις, χωρίς την αντίστοιχη οικονομική στήριξη. Ειδικά ο 
ευαίσθητος χώρος των νηπίων δε μπορεί να είναι πεδίο αντιπα-
ραθέσεων και παληκαρισμών”.
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Την περασμένη Δευτέρα 10 Σε-
πτεμβρίου επεγράφη το πρωτό-
κολλο συνεργασίας με αμερικά-
νικη εταιρεία για τη διαχείριση 
της λυμματολάσπης και των απο-
βλήτων των ελαιουργείων με την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου, χωρίς 
ωστόσο να ανακοινωθεί το όνομα 
της εταιρίας και να δοθούν εξη-
γήσεις γιατί δεν δόθηκε στην ΔΕΗ 
Μεγαλόπολης ή στην Χαλυβουρ-
γική που στο παρελθόν είχαν εκ-
φράσει το ενδιαφέρον τους, όπως 
είχε αναγράψει ο «α».  Σύμφωνα 
πάντως με τον Περιφερειάρχη κ. 
Πέτρο Τατούλη κατά την υπογρα-
φή πρωτοκόλλου συνεργασίας με 
αμερικάνικη εταιρεία για τη δια-
χείριση της λυμματολάσπης και 
των αποβλήτων των ελαιουργείων,  
σκοπός είναι η παραγωγή καυσί-
μου!
Θα πρέπει να τονιστεί πως το 75% 
της λυμματολάσπης αποτελεί άρι-
στη καύσιμη ύλη από μόνη της και 
μετά από μια απλή επεξεργασία 
αποξήρανσης και ήδη επί δημαρ-
χίας Ν. Κολλιγλιάτη στο Άργος είχε 
εκδηλωθεί ενδιαφέρον από την 
ΔΕΥΑΑΡ για εκμετάλλευση της 
λυμματολάσπης, που όμως είχε 
υπορραφθεί στα σπάργανά της απ 
τον τότε δοτό περιφερειάρχη.

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι 
αρχές του καλοκαιριού, είχε πραγ-
ματοποιηθεί σύσκεψη στο Ναύ-
πλιο υπό την προεδρία του δημάρ-
χου Ναυπλιέων Δ. Κωστούρου, για 
τα σκουπίδια, αλλά και πάλι δεν 
μπήκε το θέμα της λυμματολά-
σπης σε συζήτηση παρ όλο που 
πετάγεται στις παράνομες χωμα-
τερές.
Σύμφωνα με ανάρτηση της Πε-
ριφέρειας Πελοποννήσου «οι εκ-
πρόσωποι της εταιρείας δήλωσαν 
ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου 
αποτελεί ελκυστικό προορισμό για 
επενδύσεις, καθώς έχει επιτύχει να 
δημιουργήσει ένα ασφαλές επεν-
δυτικό περιβάλλον και έχει σαφή 
πολιτική βούληση για εφαρμογή 
προτάσεων και κοινών δράσεων». 
Αυτό έλειπε βέβαια να μην είναι με 
την καθαρή ενέργεια που απέκτη-
σαν. Την επένδυση αυτή η περιφέ-
ρεια ονόμασε «καινοτομία με ιδιαί-
τερα πλεονεκτήματα και προνόμια 
και θα δημιουργήσει νέες θέσεις 
εργασίας». Χωρίς ωστόσο να ανα-
φέρει πόσες και για ποιες ειδικότη-
τες θέσεις  θα δημιουργηθούν.
Αναφερόμενος στις πολιτικές που 
έχει ήδη εφαρμόσει η Περιφέρεια, 
ο Περιφερειάρχης σημείωσε ιδιαί-
τερα το συγκεκριμένο σχέδιο για 

την ανάπτυξη της Πελοποννήσου 
ως αντίδοτο στην κρίση με κύριο 
στοιχείο τη δημιουργία ασφαλούς 
και σταθερού επενδυτικού περι-
βάλλοντος. «Η Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου αποτελεί διαφορετική 
περιφέρεια σε σχέση με το σύνολο 
της χώρας, αφού έχουμε επιτύχει 
αφενός πολιτική σταθερότητα και 
αφετέρου την αποφασιστική στή-
ριξη της πολιτικής των επενδύσε-
ων και της επιχειρηματικότητας 
των ιδιωτών».

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου 
«προνομιακή περιοχή» για την 
υλοποίηση επενδύσεων.
Φυσικά θα περιμένουμε να δούμε 
αυτή την σύμβαση πριν βγάλουμε 
τα τελικά συμπεράσματα, αλλά τα 
κενά της ανακοίνωσης, όπως το 
όνομα της εταιρίας ή το πώς και 
γιατί είναι καινοτόμα η επένδυ-
σή της μας δημιουργούν εύλογα 
ερωτηματικά για την επιτυχία της 
επένδυσης.
Αντ αυτών των απαντήσεων ο κ. 

Τατούλης προέβει σε γενικόλο-

γους χαρακτηρισμούς για την Πε-

ριφέρεια Πελοποννήσου χαρακτη-

ρίζοντάς την εκ νέου «προνομιακή 

περιοχή για την υλοποίηση επεν-

δύσεων με ιδιαίτερα φορολογικά 

κίνητρα μετά τις διαπραγματεύ-

σεις για την εγκατάσταση του κα-

θεστώτος της Ειδικής Οικονομικής 

Ζώνης, το οποίο θα δημιουργήσει 

πολύ ευνοϊκό περιβάλλον προς 

αυτή την κατεύθυνση». Ο Περιφε-

ρειάρχης δήλωσε τέλος ότι μετά 

από την υλοποίηση αυτής της 

επένδυσης η Περιφέρεια Πελοπον-

νήσου κάνει ένα ακόμα βήμα προς 

την προστασία του περιβάλλο-

ντος, αναγάγοντας σε σημαία ανά-

πτυξης την επίλυση των τεράστιων 

περιβαλλοντικών προβλημάτων 

που αντιμετωπίζει μέχρι σήμερα, 

ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει πως 

γίνονται «προσπάθειες για επα-

ναφορά συγκεκριμένων επενδυ-

τικών σχεδίων, τα οποία δεν ευο-

δώθηκαν κατά το παρελθόν λόγω 

αστοχιών, κάνοντας παράλληλα 

άνοιγμα σε όλους για επενδύσεις 

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».

4
No Name αμερικάνικη εταιρία ανέλαβε την λυμματολάσπη της Περιφέρειας;

Οι πρώτοι επενδυτές 
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Η εικόνα είναι λυπηρή και σε καμία περίπτωση δεν αρμόζει στο Ναύπλιο

Νεκροταφείο αυτοκινήτων το λιμάνι

Σε νεκροταφείο αυτοκινήτων 
κινδυνεύει να μετατραπεί το 
λιμάνι του Ναυπλίου, αφού αυ-
ξάνονται καθημερινά τα εγκα-
ταλειμμένα αυτοκίνητα που 
πλαισιώνουν την ασχήμια με τα 
μόνιμα εγκαταστημένα γιγάντια 
μηχανήματα – εξαρτήματα που 
βρίσκονται εκεί από την εποχή 
που μεταφέρονταν αδρανή.
Η εικόνα –όπως φαίνεται και 
στις φωτογραφίες – είναι λυπη-
ρή και σε καμία περίπτωση δεν 
αρμόζει στο λιμάνι της Πρώτης 
Πρωτεύουσας. Άλλωστε το λι-
μάνι του Ναυπλίου εκτός από 
το γεγονός ότι αποτελεί την 
πρώτη εικόνα των επισκεπτών 
της πόλης που έρχονται από την 
παραλιακή Νέας Κίου, ή από τις 

καθέτους της Άργους, αποτελεί 
και χώρο περιπάτου πολλών 
ντόπιων, αλλά και ξένων που 
θέλουν να φωτογραφίσουν το 
Μπούρτζι και το Ναύπλιο.
Εδώ και ένα χρόνο περίπου 
απέναντι από τον Σταθμό του 
τρένου βρίσκεται εγκαταλελειμ-
μένο στην μέση του …πουθενά 
ένα λευκό αυτοκίνητο, το οποίο 
μάλιστα φέρει και πινακίδες. 
Όσο περνάει ο καιρός όλο και 
λιγότερο απομένει…, αφού τα 
εξαρτήματά του λιγοστεύουν 
κάθε βράδυ από επιτήδειους 
που φροντίζουν να το γδύνουν. 
Το λευκό δίπορτο αυτοκίνητο 
(μάλλον μάρκας Opel) έχει πλέ-
ον σπασμένα παράθυρα, σκα-
σμένα λάστιχα, σπασμένους 

προφυλακτήρες, ενώ στις πόρ-
τες του έχουν γράψει συνθή-
ματα και έχουν ζωγραφίσει με 
σπρέι.
Την άσχημη εικόνα συμπλη-
ρώνει λίγο πιο κάτω, δίπλα στις 
γραμμές του τρένου το Υπουρ-
γείο Υγείας (!!!), που έχει εγκα-
ταλείψει ένα παλιό βαν του Κέ-
ντρου Υποστήριξης Ατόμων με 
Αναπηρίες. Κάποιος φωστήρας 
προφανώς έκρινε ότι έχει μεγά-
λη γραφειοκρατία η ανακύκλω-
ση και προτίμησε να εγκατα-
λείψει το βανάκι στο λιμάνι του 
Ναυπλίου. Αφού το ίδιο κάνουν 
και οι ιδιώτες χωρίς να ενοχλού-
νται από κανέναν, γιατί να μην 
το κάνει το ίδιο και μια δημόσια 
υπηρεσία; Το αυτοκίνητο του Κέ-

ντρου Υποστήριξης Ατόμων με 
Αναπηρίες βρίσκεται στο λιμάνι 
πάρα πολλούς μήνες. Δίπλα του 
πεταμένη στο έδαφος είναι πε-
ταμένη η πλαϊνή πόρτα και ένας 
σωρός με άλλα σκουπίδια…
«Μουσειακό είδος» ίσως σε 
άλλη περίπτωση να μπορούσε 
να αποτελέσει ένα παμπάλαιο 
Zastava  Yugo χωρίς πινακίδες, 
το οποίο …κείτεται νεκρό δίπλα 
σε κάτι παλιοσίδερα. Κάποιοι 
προφανώς για να το προστα-
τέψουν από την αλμύρα της 
θάλασσας φρόντισαν να το σκε-
πάσουν με ένα τεράστιο πανί, 
το οποίο όμως ο Πουνέντης το 
έδιωξε από τη θέση του αποκα-
λύπτοντας το σαραβαλάκι.
Το πιο καινούργιο αυτοκίνητο 

της …παρέας αφίχθη τις τελευ-
ταίες ημέρες. Ίσως να είναι και 
προσωρινά σταθμευμένο εκεί 
– ο καιρός θα δείξει… Το μπλε 
Ford είναι τρακαρισμένο από 
πίσω και στέκεται περιμένοντας 
τον μάστορα δίπλα στις γραμ-
μές του τρένου.
Από το Λιμενικό Ταμείο ενημε-
ρωθήκαμε ότι άμεσα πρόκειται 
να ειδοποιηθούν οι ιδιοκτήτες 
των αυτοκινήτων αυτών με ει-
δοποίηση η οποίο επικολλάται 
στο παρμπρίζ. Θα έχουν περι-
θώριο κάτι περισσότερο από 
έναν μήνα να απομακρύνουν τα 
σαραβαλάκια. Αλλιώς θα ανα-
λάβει ο δήμος να τα στείλει για 
ανακύκλωση.

Κάποιος φωστήρας του Υπουργείου Υγείας προφανώς έκρινε ότι έχει μεγάλη γραφειο-
κρατία η ανακύκλωση και προτίμησε να εγκαταλείψει το βανάκι στο λιμάνι

«Μουσειακό είδος» ίσως σε άλλη περίπτωση να μπορούσε να αποτελέσει ένα 
παμπάλαιο Zastava Yugo χωρίς πινακίδες, το οποίο …κείτεται νεκρό δίπλα σε κάτι 

παλιοσίδερα

Το μπλε Ford είναι τρακαρισμένο από πίσω και στέκεται περιμένοντας τον μάστορα 
δίπλα στις γραμμές του τρένου

Το λευκό δίπορτο αυτοκίνητο (μάλλον μάρκας Opel) έχει πλέον σπασμένα παρά-
θυρα, σκασμένα λάστιχα, σπασμένους προφυλακτήρες, ενώ στις πόρτες του έχουν 

γράψει συνθήματα και έχουν ζωγραφίσει με σπρέι.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

38 τ.μ. ΝΑΥΠΛΙΟ (οδός Αργοναυτών 11 - Ν. Βυ-
ζάντιο). 
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 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 13 - ΝΑΥΠΛΙΟ
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Γκάτζιου
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Μωρές παρθένες 
οι αυτοδιοικητικοί
ΣΑΝ ΤΙΣ ΜΩΡΕΣ ΠΑΡΘΕΝΕΣ συμπεριφέ-

ρονται δήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχες 

απέναντι στην πρόκληση του φυσικού 

αερίου που φτάνει στην Πελοπόννησο, 

όχι όμως και στις πόλεις τους.

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ Η ΤΙΜΗ του πετρελαίου 

θέρμανσης ανεβαίνει στα ύψη με τα 

νοικοκυριά να μην μπορούν να ανταπο-

κριθούν στις ενεργειακές απαιτήσεις τους, 

κανείς δεν νοιάζεται και δεν προγραμμα-

τίζει τίποτα για τα τοπικά δίκτυα Φυσικού 

Αερίου, παρότι ο κεντρικός αγωγός θα 

έχει φτάσει μέχρι την Μεγαλόπολη στο 

τέλος του 2013.

ΚΑΝΕΙΣ ΔΗΛΑΔΗ δεν 

νοιάζεται για τα δίκτυα 

που θα μεταφέρουν το 

Αέριο στις πόλεις και στα 

σπίτια. Η υποδομή που θα 

χρειαστεί για να φτάσει το 

Φυσικό Αέριο στον απλό 

καταναλωτή, δεν βρίσκεται καν στην 

σκέψη κανενός. Όλοι πανηγυρίζουν που 

το εργοστάσιο της ΔΕΗ θα τροφοδοτείται 

με Αέριο από τον Ιούνιο του 2013, αλλά 

κανείς δεν σκέπτεται ότι κάτι πρέπει να 

γίνει, ώστε τα αγαθό αυτό να φτάσει και 

στα σπίτια μας.

ΟΠΩΣ ΟΙ ΜΩΡΕΣ ΠΑΡΘΕΝΕΣ  ζητούσαν 

απεγνωσμένα από τις σώφρονες να 

τους δώσουν λίγο λάδι για να ανάψουν 

τα λυχνάρια τους, έτσι και αυτοί που 

διαφεντεύουν τις τύχες του τόπου, θα 

βγουν και θα ζητιανεύουν αγωγούς, όταν 

θα ανακαλύψουν ότι έχουν μείνει εκτός 

«νυμφώνως» (και φυσικά θα αρχίσουν τις 

συνήθεις γνωστές αόριστες καταγγελίες 

για εκείνους που άφησαν χωρίς Φυσικό 

Αέριο τον τόπο τους – ή θα μιξοκλαίνε για 

την  κακή τους τύχη).

ΑΝ ΔΕΝ ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ από τώρα, 

θα περνάνε τα χρόνια και το Φυσικό Αέ-

ριο θα παραμένει μακρινό όνειρο, παρότι 

ο κεντρικός αγωγός θα βρίσκεται μια 

σπιθαμή δίπλα στις πόλεις.

ΗΔΗ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ του 2013 ο αγωγός που 

θα ξεκινά από τους Αγίους Θεοδώρους 

θα τροφοδοτεί το εργοστάσιο της ΔΕΗ 

στη Μεγαλόπολη, δήλωσε ξεκάθαρα ο 

Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΣΦΑ Γεώρ-

γος Παπαρσένος. Αντίθετα σχετικά με την 

διασύνδεση των πόλεων μίλησε μόνο για 

…μελέτες.

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΙ ΑΛΛΟ απομένει για να φτά-

σει το Φυσικό Αέριο στο πεζοδρόμιο του 

σπιτιού σας!

Τούλα Μπαρνασά

Ω κεκραμένα χρώματα 

και χρονοστόλιστο ύδωρ, 

 

κυράς το κροσσομάντηλο  

ποιας Aχαιΐδας να σαλεύει,

και σε τάφο θολωτό, 

 

ποια αστράφτει από κοσμή-

ματα, 

στα σκεύη, στα κτερίσματα, 

νυμφαία της ελληνικής 

ψυχής 

φιγούρα οσίας, 

 

Σε αυτή τη χώρα  

ποια παλιά περγαμηνή,  

ειλητάριο,λειτουργία, 

 

ποια άχραντη νεκροπρέπεια  

εξαγνίζει τα μουσεία;
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Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύ-
ονται στον «Αναγνώστη Πελοποννή-
σου» δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις 
απόψεις της εφημερίδας. Απαγορεύε-
ται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή 

κειμένων και φωτογραφιών, ολική ή 
μερική ή περιληπτική, χωρίς την γρα-
πτή άδεια του εκδότη (Ν.2121/1993).

Tαυτότητα

Πώς θα σιχτιρίσετε 

τον ΟΑΕΕ και τον ΕΟΠΥΥ 

Αυτά μόνο στην Ελλάδα θα μπο-
ρούσαν να συμβούν. Να εφαρμό-
ζεται το σύγχρονο σύστημα της 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 
και ο ΟΑΕΕ να ζητάει συνταγή 
γραμμένη στο χέρι. Όσοι είστε 
ασφαλισμένοι στον Ο.Α.Ε.Ε. έχετε 
ήδη διαπιστώσει τα …κουφά που 
συμβαίνουν τις ημέρες, κατά τις 
οποίες δεν δέχονται οι φαρμακο-
ποιοί να δώσουν φάρμακα με πί-
στωση στον ΕΟΠΠΥ. Μάθε λοιπόν 
τι πρέπει να κάνετε όσοι δεν έχετε 
ακόμα ζήσει την μοναδική αυτή 
εμπειρία: 
ΒΗΜΑ 1: Έχετε ήδη ανταλλάξει 
καλημέρες με την γλυκιά φωνού-
λα στα πανάκριβα πενταψήφια 
τηλέφωνα που καλέσατε για να 
κλείσετε το ραντεβού. …Πάει 
καλά μέχρι εδώ, το συνηθίσατε 
και το εμπεδώσατε.
ΒΗΜΑ 2: Ακολουθεί το ραντεβού 
με τον γιατρό του ΕΟΠΠΥ, στον 
οποίο όμως δεν φρόντισε κα-
νείς να πει, ότι δεν περνάει στον 
Ο.Α.Ε.Ε. η κοτζάμ ηλεκτρονική 
συνταγή του! Έτσι περιμένετε κά-
μποση ώρα τον γιατρό να πατήσει 
ένα – ένα τα πλήκτρα του προ-
σωπικού του λάπτοπ, που έφερε 
από το σπίτι για να γράψει την 
πολυδιαφημισμένη ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση.
ΒΗΜΑ 3: Αν τυπωθεί η σωστή 
συνταγή και δεν ανακαλύψετε 

κατόπιν εορτής ότι το καλοπλη-
ρωμένο σύστημα της  ηλεκτρο-
νικής συνταγράφησης δεν σας 
έχει σε κανένα άλλο ταμείο από 
αυτό που ανήκετε, είστε τυχεροί. 
Δεν θα χρειαστεί να ξαναγυρίστε 
πίσω και να ξαναπεριμένετε στις 
ουρές παρακαλώντας τα άλλα 
ραντεβού να σας παραχωρήσουν 
την θέση τους για να διορθώσετε 

την εσφαλμένη συνταγή. Αλλά 
δεν είναι όλοι τόσο τυχεροί, αφού 
αντί για Ο.Α.Ε.Ε. η συνταγή μπορεί 
να γράφει ότι ανήκετε στο Ι.Κ.Α.!!!
ΒΗΜΑ 4: Πηγαίνετε στο φαρμα-
κείο για να πάρετε τα φάρμακά 
σας και αν δεν υπάρχει έλλειψη 
έχετε ακόμα ελπίδες να επιβιώ-
σετε… Ακούτε τον φαρμακοποιό 
να σας λέει τον πόνο του και να 
μετρά τις ακάλυπτες επιταγές του, 
αφού του χρωστάνε τα άντερά 
τους τα ασφαλιστικά ταμεία, πλη-
ρώνετε τον μποναμά και πάτε να 
πάρετε τα χαπάκια σας…
ΒΗΜΑ 5: Αν φυσικά δεν χρωστά-
τε και είστε από τους λίγους που 
μπορούν να τυγχάνουν ακόμα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλ-
ψης (τρομάρα μου), ανεβαίνετε 
τα σκαλιά του Ο.Α.Ε.Ε., μέχρι να 
ανακαλύψετε ότι είστε ο τελευ-
ταίος στην τεράστια ουρά, για να 
έρθει η σειρά σας μετά από καμιά 
ώρα στην καλύτερη περίπτωση. 
Και όταν δεήσει η ταλαιπωρημέ-
νη υπάλληλος να σας δεχθεί… 
φτου από την αρχή… Ανακαλύ-
πτετε ότι ο Ο.Α.Ε.Ε. γράφει στα 
αρχ… (παλιά του παπούτσια) την 
ηλεκτρονική συνταγή και πιστός 
στην γραφειοκρατική μέθοδο 
του περασμένου αιώνα ζητά να 
γραφτούν τα φάρμακα και στο 
βιβλιάριο. Αν ρωτήστε γιατί, θα 
πάρετε την απάντηση έτσι λέει 
η εγκύκλιος, αφού το ταμείο δεν 
έχει μηχανογραφηθεί πλήρως 
ακόμα. Εύκολα θα αντιληφθείτε 
ότι το σύστημα μπάζει και δεν ξέ-

ρουν πού πάνε τα τέσσερα σχετι-
κά με τους ασφαλισμένους τους, 
αν δεν κοιτάξουν τα σκονισμένα 
κιτάπια τους. 
ΒΗΜΑ 6: Αν αντέχετε ξαναπάτε 
στον γιατρό ξαναπεριμένετε στις 
ουρές παρακαλώντας και πάλι 
τα άλλα ραντεβού να σας παρα-
χωρήσουν την θέση τους για να 
ξαναγράψει ο γιατρός (γεμάτος 
απορία) την συνταγή στο βιβλιά-
ριο (πάνω που άρχισε να μαθαίνει 
δακτυλογράφηση, πρέπει να ανα-
καλύψει και πάλι τον τροχό –Βλέ-
πε χειρόγραφο…)
ΒΗΜΑ 7: Επιστρέφετε στον 
Ο.Α.Ε.Ε. σιχτιρίζοντας και ακολου-
θείτε πλέον τον γνωστό δρόμο 
μέχρι την γνωστή πλέον υπάλ-
ληλο, για να ανακαλύψετε και 
άλλα προβλήματα με την ελλιπή 
μηχανογράφηση του ταμείου. Αν 
ζητήσετε να πιστωθεί ο τραπεζι-
κός λογαριασμός σας ατυχήσατε, 
αφού παρότι προβλέπεται στην 
αίτηση, δεν γίνεται. Έτσι παίρνετε 
περιχαρείς φαρδιά – πλατιά μια 
επιταγή, περνώντας πρώτα από 
το πρωτόκολλο και την διευθύ-
ντρια για υπογραφές! Παρηγορεί-
τε τους υπαλλήλους που κι αυτοί 
με την σειρά τους σιχτιρίζουν 
την γραφειοκρατία, λέγοντάς σας 
τον πόνο τους και αν δεν έχετε 
εγκαταλείψει τον …Μαραθώνιο, 
κρατάτε πλέον στα χέρια σας το 
μαγικό χαρτάκι με το ποσό που 
δικαιούστε να εισπράξετε.
ΒΗΜΑ 8: Η ελλιπής μηχανογρά-
φηση του Ο.Α.Ε.Ε. είναι και η αι-

τία που θα πρέπει να πάτε άμεσα 

και στην Εθνική Τράπεζα για να 

εισπράξετε την επιταγή, αφού 

ως τριτοκοσμικό το ταμείο σας 

δεν μπορεί να πιστώσει τον λο-

γαριασμό σας, για να πάρετε τα 

χρήματα όταν εσείς γουστάρετε. 

Μέχρι να φτάσετε στο γκισέ να ει-

σπράξετε τα χρήματα φυσικά θα 

περιμένετε κι εκεί την σειρά σας, 

όπως επιβάλει το Savoir vivre έχο-

ντας σπαταλήσει κι άλλο από τον 

πολύτιμο χρόνο σας. 

Την επόμενη φορά βέβαια, λέτε 

και πάλι αι σιχτίρ και χαρίζετε τα 

χρήματα στον ΟΑΕΕ. Έτσι έχει 

ελπίδα να καλύψει και ένα μέρος 

από τα ελλείμματά του. Τον κακό 

τους τον καιρό…
Α.Γ.

Μέρα χωρίς ΙΧ
Ιδιαίτερη σημασία στην μέρα 

χωρίς ΙΧ δίνει φέτος ο Δήμος 

Ναυπλιέων ανακοινώνοντας δι-

ήμερες εκδηλώσεις στις 22 και 

23 Σεπτεμβρίου. Η ποδηλατάδα 

έχει οριστεί για το Σάββατο στις 

4 το απόγευμα, μέσα στην παλιά 

πόλη και με εκκίνηση την πλατεία 

του Δημαρχείου, ενω σήμερα ο 

Δήμαρχος Δ. Κωστούρος θα ενη-

μερώσει τα ΜΜΕ για τις δραστη-

ριότητες και της Κυριακής που θα 

αφορούν κυρίως τους πεζούς.

Στο Άργος θα πραγματοποιηθεί 

η καθιερωμένη ποδηλατοβόλτα 

μέσα στην πόλη με ευθύνη της 

ΚΕΔΑΜ την Κυριακή στις 10.30 το 

πρωί με εκκίνηση την λαϊκή αγο-

ρά. Και στις δύο ποδηλατοβόλτες 

θα συμμετάσχουν και μέλη του 

συλλόγου “Ορθοπεταλιές”. Μετά 

το τέλος της ποδηλατοβόλτας 

στο Άργος οι ενήλικες που το επι-

θυμούν θα συνεχίσουν την βόλτα 

τους με τις Ορθοπεταλιές στο Κυ-

βέρι.

Ποδηλατικό γύρο με την επωνυ-

μία “Χρήστος Σκοδρής” διοργα-

νώνει την Κυριακή ο Δήμος Ερμι-

ονίδας. Με διαδρομές για παιδιά 

και ενήλικες. Οι νικητές θα μοιρα-

στούν 4 ποδήλατα. Η εκκίνηση θα 

δοθεί από τον κόμβο Κρανιδίου 

Ερμιόνης στις 10 το πρωί.

Το μόνο βέβαια που μένει είναι 

οι ποδηλατόδρομοι, αλλά που θα 

πάει θα πιστούν οι δήμαρχοι και 

γι αυτό.
ΑΝ.

Καθαρό νερό
Με το όνειρο κάποια στιγμή απ τις βρύσες τους να τρέξει καθαρό, 
πόσιμο νερό ζουν οι κάτοικοι των πρώην δήμων Ασίνης και Μιδέας. 
Τόσα χρόνια ζουν με τις υποσχέσεις, αλλά τώρα που η οικονομική 
κρίση χτυπά τους πάντες, θα επιθυμούσαν να διαθέτουν αλλού τα 
χρήματά τους απ το να αγοράζουν νερό από άλλα μέρη, όπως η 
Στυμφαλία.

ΟΦ.



Τι συμβαίνει 
με τα χρέη;
ΟΣΟ περνάει ο καιρός τόσο θα δυναμώνουν οι 

φωνές για την καμμένη γη που κληρονόμησαν 

οι δήμοι απ τις προηγούμενες δημοτικές αρχές 

ή οι διοικήσεις των δημοσίων οργανισμών από 

τους προκατόχους τους. Όσο το έλλειμμα από την 

κακοδιαχείριση θα κατατρώει τους πόρους τόσο 

θα ψάχνουμε για φανταστικούς εχθρούς που μας 

“καταλήστεψαν”.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΙΑΚΕΣ σχέσεις μπορεί να αποτέλεσαν για 

χρόνια μια από τις κύριες αιτίες για αύξηση του 

δημοτικού ελλείμματος, όμως τα πράγματα θα 

ήταν διαφορετικά αν οι επιπλέον 

υπάλληλοι είχαν τοποθετηθεί με 

βάση τις ικανότητές τους και όχι με 

βάση τις προτιμήσεις τους. Μπορεί 

το ΑΣΕΠ να έβαζε φρένο μέχρι σε 

ένα σημείο στις ρουσφετολογικές 

επιλογές, όμως δεν μπορούσε να 

διακρίνει τις “φωτογραφικές θέσεις” 

απ` τις πραγματικές ανάγκες των δήμων ή των 

δημοσίων υπηρεσιών κι οργανισμών.

ΑΥΤΟ είχε σαν αποτέλεσμα, ακατάλληλο και 

πλεονάζον προσωπικό να συσσωρεύεται 

σε συγκεκριμένες θέσεις, αφού όλοι θα 

ήθελαν να έχουν σφραγίδες χωρίς να κάνουν 

τίποτα περισσότερο απ το να σφραγίζουν. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το τεράστιο 

έλλειμμα που παρουσιάζει το πρώην ΤΕΒΕ. 

Εδώ όχι απλά περισσεύουν εργαζόμενοι αλλά 

επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο ένα ταμείο 

που φυλακίζει τους ασφαλισμένους του ενώ 

πληρώνει πλεονάζον προσωπικό. Πρόκειται 

για μια σοβαρή αντίθεση, ο ασφαλισμένος να 

κινδυνεύει να φυλακιστεί για να πληρωθεί ο 

υπάλληλος που επιβαρύνει ανώφελα την δόση 

του ασφαλιστηρίου!

ΕΞ ΙΣΟΥ προβληματική είναι και η στάση 

των Περιφερειών. Μπορεί κατά όπως λένε οι 

Περιφερειάρχες να στοχεύουν οι δράσεις στην 

ανάπτυξη, το ίδιο έλεγαν και οι δοτοί προκάτοχοί 

τους μέχρι πρότινος, αλλά με το να δίνεις σε 

τρίτους τις πρώτες ύλες να τις εκμεταλλευτούν 

δεν διαφέρει καν απ την εποχή που οι Γάλλοι 

έπαιρναν το ελληνικό σίδηρο και μας έδιναν προς 

εκμετάλλευση την σκουριά.

ΞΑΦΝΙΚΑ ανακαλύψαμε λοιπόν Τραστ και Καρτέλ, 

αφού για χρόνια ανεχτίκαμε τον Βραζιλιάνικο 

πολτό να εξελληνίζεται εις βάρος του ντόπιου 

παραγωγού. Πυροτεχνήματα, που αν είχαν βάση 

θα κατέληγαν στα χέρια Εισαγγελέων κι όχι μόνο 

στα δελτία τύπου. Με ευχές δεν γίνεται επομένως 

ανάπτυξη και πολύ περισσότερο δεν καλύπτονται 

τα χρέη.

Vita Civilis

του Άκη 

Nτάνου
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Αγοράζουν πορτοκάλια για χυμό και τα μοσχοπουλάνε

Τρελά λεφτά 

εις βάρος αγροτών

Οι μέθοδοι και οι τρόποι που 
εφαρμόζουν μερικές φορές 
οι έμποροι για να ξεγελάσουν 
τους αγρότες και να βγάλουν 
υπερβολικό κέρδος ξεπερνούν 
κάθε φαντασία.
Το κόλπο που εφαρμόζεται 
αφήνει κέρδος ακόμα και 
600%. Αγοράζουν πορτοκάλια 
με 4 ή 5 λεπτά το κιλό (τιμή που 
πληρώνεται μόνο για χυμοποί-
ηση) και εν συνεχεία διαλέγουν 
αυτά που είναι καλύτερης ποι-
ότητας και τα διοχετεύουν σε 
αλυσίδες σούπερ μάρκετ ή μα-
νάβικα. Εκεί η τιμή τους φτάνει 
ακόμα και τα 80 λεπτά!
Τα κέρδη είναι τρελά και μέσα 
στην κρίση κάποιοι πλουτί-
ζουν, ενώ οι παραγωγοί κλαίνε 
την …μοίρα τους.
Το θέμα αυτό πρόκειται τις 
επόμενες ημέρες να ζητηθεί 
στη Βουλή, μετά από ερώτηση 
που κατέθεσε προς τον Υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων ο αντιπρόεδρος της 
Βουλής Λεωνίδας Γρηγοράκος. 
Ο βουλευτής ορμόμενος από 
την κατάσταση που επικρατεί 
στο νομό του την Λακωνία που 
καταγγέλλεται ότι είναι αντι-
μέτωπη με καρτέλ, σημειώνει 
αναφερόμενος στην ποικιλία 
Valencia: «Υπάρχουν μάλιστα 
δύο περίοδοι εσοδείας: η Χει-
μερινή εσοδεία: Δεκέμβριος 
- Απρίλιος (κατά την οποία 
παράγονται περίπου 80.000 
τόνοι πορτοκαλιού) και η Θε-
ρινή εσοδεία:  Μάιος - Οκτώ-

βριος (με παραγωγή περίπου 
200.000 τόνους πορτοκαλιού 
ποικιλίας Valencia). 
Δυστυχώς, όμως, κάποιοι 
έμποροι αγοράζουν από τον 
παραγωγό τα προϊόντα σε τι-
μές που δεν ξεπερνούν τα 5 λε-
πτά/κιλό και εν συνεχεία αυτά 
διατίθενται στην αγορά έως 
και 80 λεπτά το κιλό. Η φετινή 
χρονιά που ολοκληρώνεται 
τον Οκτώβριο στην εμπορία 
των πορ-τοκαλιών Valencia 
ήταν ιδιαίτερα άσχημη, όσον 
αφορά στις τιμές παραγωγού, 
αφού αυτές δεν ξεπέρασαν τα 
10 λεπτά/κιλό. Αυτή είναι σύμ-
φωνα με τους παραγωγούς και 
η τιμή που αγοράζουν τώρα οι 
έμποροι τα πορτοκάλια που 
οδηγούνται στο ράφι των σού-
περ μάρκετ. Σύμφωνα με τους 
ίδιους η τιμή των 4 – 5 λεπτών 
το κιλό αφορούν στα πορτοκά-
λια που αγοράζονται για χυμο-
ποίηση. Ωστόσο, σύμφωνα με 
τους παραγωγούς, δεν λείπουν 
οι πε-ριπτώσεις κάποιων εμπό-
ρων, οι οποίοι εκμεταλλευόμε-
νοι τις πολύ χαμηλές τιμές της 
χυ-μοποίησης αγοράζουν πορ-
τοκάλια στα 4 με 5 λεπτά το 
κιλό και εν συνεχεία διαλέγουν 
αυτά που είναι καλύτερης ποι-
ότητας, τα οποία διοχετεύουν 
σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ ή 
μα-νάβικα.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
υπάρχει φοβερό άνοιγμα της 
ψαλίδας των τιμών παραγω-
γού και καταναλωτή στα βα-

λέντσια. Ένα πορτοκάλι μέχρι 
να φτάσει στον καταναλωτή 
έχει ένα κόστος συσκευασίας 
και μεταφοράς. Όμως και πάλι 
η τιμή που αγοράζει ο κατα-
ναλωτής τα βαλέντσια είναι 
υψηλότερη (από την τιμή πα-
ραγωγού) σε ποσοστό ακόμα 
και 600%. Η πραγματικότητα 
είναι ότι 4 και 5 λεπτά/κιλό εί-
ναι η τιμή των πορτοκαλιών 
που κόβονται για χυμοποίηση 
και περίπου στα 10 λεπτά τα 
πορτοκάλια που οδηγούνται 
στην εμπορία. Όμως κανείς 
δεν μπορεί να αποκλείσει το 
ενδεχόμενο ένας έμπορος να 
αγοράσει κάποια πορτοκάλια 
για χυμό και στην συνέχεια να 
διαλέξει τα καλύτερα ποιοτικά 
ώστε να τα διο-χετεύσει στην 
αγορά ως νωπά. 
Μετά από τα παραπάνω ερω-
τάται ο κ. Υπουργός: Με δε-
δομένη την αυτονόητη δημι-
ουργία καρτέλ στην παραγωγή 
πορτοκαλιών βαλέντσια αλλά 
και την οικονομική κρίση που 
οξύνεται με τέτοιου είδους 
φαινόμενα, ποια μέτρα προτί-
θεται να λάβει το Υπουργείο, 
ώστε να πατάξει τα καρτέλ και 
να δώσει την πραγματική ευ-
καιρία στους αγρότες να ανα-
πτύξουν και να προωθήσουν 
την παραγωγή τους;

Μέτρα της Περιφέρειας

Το θέμα απασχολεί το τελευ-
ταίο διάστημα έντονα και την 
περιφέρια η οποία αποφάσισε 
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ακολουθώντας την πρόταση των 
Πουλοκέφαλου- Τζανετέα- Νικο-
λάκου να κινηθεί σε 7 άξονες για 
την πάταξη του καρτέλ:
1: Πιεστικές και συνεχείς παρεμ-
βάσεις προς τις αρμόδιες Ελ-
ληνικές και Ευρωπαϊκές αρχές 
όταν παραβιάζεται το Δίκαιο 
του Ανταγωνισμού και το Δίκαιο 
του Καταναλωτή. Πίεση για τη 
βελτίωση της αναγνωριστικής 
αποτελεσματικότητας, της απο-
τρεπτικής αποτελεσματικότητας 
και της αποτελεσματικότητας 
εφαρμογής των αρμοδιοτήτων 
των θεσμικών οργάνων. Συνεχής 
παρακολούθηση της εξέλιξης 
των υποθέσεων για ανάδραση 
και εντατικοποίηση των παρεμ-
βάσεων.
2: Συνεργασία με την Κοινωνία 
των Πολιτών, τους Κοινωνικούς 
Εταίρους και τα Κινήματα Αιχ-
μής των Καταναλωτών για τη 
συγκέντρωση πληροφοριών, 
την καταγραφή προβλημάτων, 
τη συλλογή και την επεξεργασία 
στοιχείων, την τεκμηρίωση προ-
τάσεων προς τις αρμόδιες Ελλη-
νικές και Ευρωπαϊκές αρχές.
3:  Ευρεία Δημοσιότητα των ζη-
τημάτων με ενεργοποίηση της 
Κοινωνίας των Πολιτών και κινη-
τοποίηση των Κοινωνικών Εταί-
ρων.
4:  Δημιουργία Διαδραστικού 
Forum (στο πλαίσιο του Δικτυα-
κού Τόπου της Περιφέρειας) με 

όλα τα θέματα που αφορούν στη 
στρέβλωση, παραμόρφωση και 
διατάραξη της ομαλής λειτουρ-
γίας της αγοράς.
5: Παραγωγή Βάσης Δεδομένων 
και Οδηγού όπου θα κωδικοποι-
είται η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή 
Νομοθεσία που αφορούν στο Δί-
καιο του Ανταγωνισμού και στην 
Προστασία του Καταναλωτή.
6: Ένταξη των θεμάτων στη 
γνωμοδοτική και στη συμβου-
λευτική αρμοδιότητα του Συ-
μπαραστάτη του Πολίτη και των 
Επιχειρήσεων.
7: Ευαισθητοποίηση των Πολι-
τών και των Επιχειρήσεων και 
την προώθηση των ζητημάτων 
Πολιτικής Ανταγωνισμού, Δικαί-
ου του Ανταγωνισμού, Προστα-
σίας του Καταναλωτή και Εταιρι-
κής Κοινωνικής Ευθύνης.
8: Σχέδιο Διαχείρισης των προα-
ναφερθέντων και Έκθεση Δρα-
στηριοτήτων που θα εμπίπτει 
στην αρμοδιότητα του Συμπα-
ραστάτη του Πολίτη και των Επι-
χειρήσεων.
9: Άμεση προώθηση της υλοποί-
ησης του Δημοπρατηρίου Αγρο-
τικών Προϊόντων σύμφωνα με 
τις δεσμεύσεις του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφί-
μων και τις Πολιτικές θέσεις της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου 
όπως έχουν διατυπωθεί επανει-
λημμένως και στις οποίες εμμέ-
νει.

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις για το χαλάζι που έπληξε καλλιέργειες

Ρεκόρ κεραυνών στην Αργολίδα

Ρεκόρ κεραυνών κατέγραψε 
το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθη-
νών, την Παρασκευή και το 
Σάββατο στην Αργολίδα.
Η καταιγίδα που έφερε το χα-
λάζι πλήττοντας καλλιέργειες 
είχε χαρακτηριστικό το πλήθος 
των κεραυνών, που προκάλε-
σαν το ενδιαφέρον των επι-
στημόνων.
Συνολικά, σε όλη την Πελοπόν-
νησο έπεσαν  την Παρασκευή 
και το Σάββατο 35.000 κεραυ-
νοί.
Οι περισσότεροι από τους κε-
ραυνούς ήταν ορατοί στην 
Αθήνα, αλλά έπεφταν μερικές 
δεκάδες χιλιόμετρα δυτικά, 
στην περιοχή της Αργολίδας. 
Πολλοί κεραυνοί όμως έπεσαν 
και στη Μεσσηνία, την Αχαΐα, 
την Ηλεία, και την Αρκαδία. 
Εντωμεταξύ, δεν γλίτωσαν από 
την Φθινοπωρινή χαλαζόπτω-
ση το Σαββατόβραδο, οι μα-
νταρινιές, οι πορτοκαλιές και 
τα κηπευτικά στις περιοχές της 
Ασίνης και του Δρεπάνου, κο-
ντά στο Ναύπλιο. Χαλάζι έριξε 
και στη Νέα Κίο.
Χαλάζι έριξε και στην περιοχή 

του Λυγουριού, αλλά και στα 
Γιαννουλέικα, που είχαν ξανα-
χτυπηθεί οι ελιές.
Η χαλαζόπτωση είχε σύντομη 
διάρκεια. Όμως σε κάποιες πε-
ριοχές το μέγεθος ήταν μεγάλο 
και προκάλεσε ζημιές. Όπως 
λένε οι αγρότες «χτυπήθηκε» 
ο καρπός και τα εσπεριδοειδή 
που επλήγησαν δεν θα αποδώ-
σουν. Λένε ότι οι ζημιές θα εί-
ναι εμφανείς τις επόμενες κιό-
λας ημέρες και ζητούν από τον 
ΕΛΓΑ να κινήσει τις διαδικασίες 
για αποζημιώσεις.
Ήδη, ο Δήμος Ναυπλιέων με 

ανακοίνωσή του πάντως, ενη-

μερώνει τους αγρότες που 

επλήγησαν από την χαλαζό-

πτωση, στην Ασίνη και στη 

Μιδέα ότι άρχισε η καταγραφή 

ζημιών. Οι αγρότες μπορούν 

να υποβάλλουν δήλωση στον 

ΕΛΓΑ για ζημιές που αφορούν 

την φυτική παραγωγή (οπω-

ροκηπευτικά, εσπεριδοειδή, 

ελιές), στα γραφεία των Δημο-

τικών Ενοτήτων έως και την 

1/10/2012 ημέρα Δευτέρα 

στους κατά τόπους ανταποκρι-

τές του ΕΛΓΑ.
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Τσούζει το κρεμμύδι Κατινάκι ; 
Ο Μήτσος ήταν χρόνια παντρεμένος με το Κατινάκι και ζούσε την ζωή του μικροαστού 
σαν ένα καλά κουρδισμένο ρολόι . Ξύπνημα στις 6:45 , ετοίμαζε πρωινό για αυτόν και 
για το Κατινάκι του. 7:45 έφευγε για την δουλειά , 2:45 επέστρεφε , 30 λεπτά μεσημε-
ριανό φαγητό  90 λεπτά απογευματινός ύπνος, 30 λεπτά  ένας περίπατος με τον σκύλο, 
με το βραδινό δελτίο ειδήσεων έκλεινε και άνοιγε  ξανά ο επαναλαμβανόμενος κύκλος 
της καθημερινότητας.  Μόνο η Κυριακή έσπαζε την καθημερινή ρουτίνα με την άλλη 
ρουτίνα της Κυριακής, το πρωί εκκλησία και το απόγευμα μπάλα ή στο τοπικό γήπεδο 
ή στην τηλεόραση. Είχε εντάξει και την γυναίκα του σε αυτόν τον στερεοτυπικό κύκλο 
και ένοιωθε ασφαλής και κατά την γνώμη του ευτυχισμένος. Από την γυναίκα του δεν 
είχε κανένα παράπονο ή σχεδόν κανένα . Δεν του μαγείρεψε και δεν χρησιμοποιούσε 
ποτέ κρεμμύδια στο φαγητό. 
-Ρε Κατινάκι εγώ με τα κρεμμύδια έχω μια σχέση ζωής,  επιβίωσης, τρώω κρεμμύδι και 
νοιώθω ότι ζω. 
Και δεν είχε άδικο, μικρό παιδί έκανε τα πρώτα του βήματα μετά τον εμφύλιο πόλεμο 
στην Ελλάδα. Η απόλυτη φτώχεια και ο θάνατος  στις λαϊκές συνοικίες ήταν το κα-
θημερινό  τους βίωμα. Πείνα, ξυπολησιά και κρύο ήταν το τρίπτυχο της παιδικής του 
ηλικίας .  Μέσα σε αυτή την φτώχεια η εφευρετικότητα της μάνας του με τα κρεμμύδια 
τους έσωσε από τον θάνατο. Η κυρά Γιώργαινα καλλιεργούσε κρεμμύδια σε ένα μικρό 
κηπάκο στην αυλή της. Ότι και αν έβρισκε για φαγητό πάντα το συμπλήρωνε με ένα 
κρεμμύδι κατάλληλα μαγειρεμένο. Μπορεί να έβραζε χόρτα που ούτε κατσίκα δεν τα 
έτρωγε , μπορεί να μην είχαν παρά μόνο λίγες  σταγόνες από 
λάδι αλλά εκείνο το ζουμί από κρεμμύδια τους έδινε μιαν  άλλη 
νοστιμάδα.
Ακόμα και τώρα όταν πηγαίνει καμία βόλτα στην μάνα του 
αυτή γνωρίζοντας την αδυναμία του στα κρεμμύδια και την 
απέχθεια της νύφης του για αυτά σε χρόνο μηδέν του ετοιμάζει 
ένα μεζεδάκι πάντα με μπόλικα κρεμμύδια. Αν έχει πάει μόνος 
του επίσκεψη στο πατρικό σπίτι ακολουθεί πάντα ό ίδιο διάλο-
γος με την γυναίκα του 
-Στην μάνα σου ήσουνα ; 
-Ναι, που το κατάλαβες ; 
-Μυρίζεις κρεμμυδίλας!!!
-Α ρε Κατινάκι έντεκα χρόνια παντρεμένοι και δεν μου έκανες 
ούτε μια φορά το χατίρι. Τι σου ζήτησα μια φορά να μου κάνεις 
ένα στιφάδο από τα χεράκια σου. 
-Αυτό να το ξεχάσεις άντε να φάμε να πας να δεις και τον αγώ-
να στο γήπεδο. 
-Μπα βλέπω έχεις μάθει και απ έξω το πρόγραμμα της ομάδας. 
-Αν θες να δεις τον αγώνα βιάσου. 
Παραξενεύτηκε λίγο ο Μήτσος με τις προτροπές της γυναίκας 
του να πάει για μπάλα, αλλά δεν είπε και τίποτα αφού αυτό 
ήθελε να κάνει. 
Στο γήπεδο ο Μήτσος άνθρωπος της ρουτίνας καθόταν πάντα 
στο ίδιο σημείο στα καθίσματα που έβλεπαν στην μέση γραμ-
μή του γηπέδου, εκεί τον έβρισκε και ο παιδικός του φίλος ο 
Βαγγέλης. 
-Να κεράσω καφέ Βαγγέλη ; 
-Μια σόδα θα ήθελα αν έχει φιλαράκι. 
-Γιατί βαρυστομαχιάσαμε; 
-Έφαγα ένα λαγό στιφάδο με μισό στρέμμα κρεμμύδια ( του 
Μήτσου του έτρεξαν τα σάλια) . Αλλά μπροστά σε εκείνες τις κρεμμυδόσουπες που 
μας έφτιαχνε η μάνα σου δεν πιάνουν μία τα σημερινά φαγητά. 
-Δεν φταίνε τα φαγητά, η πείνα τα έκανε πολύ νόστιμα εκείνα τα κρεμμύδια. Αφού 
ξέρεις εγώ τα λατρεύω τα κρεμμύδια. 
-Ναι αλλά δεν μπορείς να πεις, τυχερός έκατσες!!!  Νύφη και πεθερά τα δουλεύουν τα 
κρεμμύδια!!!. 
-Καλά και που ξέρεις ότι η γυναίκα μου μαγειρεύει με κρεμμύδια; (Τον ρώτησε αδιάφο-
ρα προσπαθώντας να κρύψει την καχυποψία του αν και τα δάκτυλα του δεξιού χεριού 
έπνιγαν με θυμό το ποτηράκι του καφέ) .
-Την βλέπω που έρχεται συχνά στου κρεμμυδά , λίγο πιο κάτω από το κουρείο του 
γαμπρού μου, την παντρέψαμε την Λίτσα δεν το έμαθες; 
-Ναι το έμαθα, να ζήσουνε . 
Εκείνη την στιγμή ο διαιτητής σφύριξε την έναρξη , ο Μήτσος πήρε την πρώτη ρου-
φηξιά από καφέ , το πρώτο διακριτικό ρέψιμο του Βαγγέλη άφησε ένα λεπτό άρωμα 
κρεμμυδιού στην ατμόσφαιρα και οι ψήλοι της υποψίας έκαναν την δουλειά τους στο 
μυαλό του Μήτσου. 
-Η γυναίκα μου ψωνίζει κρεμμύδια , θέλει και να με διώξει νωρίς σήμερα από το σπίτι 
κάτι δεν πάει καλά. 
Σαν ελατήρια πετάχτηκαν οι φίλαθλοι πανηγυρίζοντας το πρώτο γκολ σχεδόν με την 
έναρξη του αγώνα με τα χέρια ψηλά και την ιαχή γκοοοοοολ ξόρκιζαν την κούραση και 
τις λύπες της εβδομάδας που πέρασε.   Μόνο ο Μήτσος δεν σηκώθηκε να πανηγυρίσει 

, οι σκέψεις που τριβέλιζαν τον μυαλό του βαριές και ασήκωτες. 
-Ρε Μήτσο είσαι καλά δεν είδες την γκολάρα; 
-Την είδα αλλά κάτι σκεφτόμουνα . Δεν μου  λες που το έχει ο 
γαμπρός σου το κουρείο  ;  ( Είδε τον Βαγγέλη να τον κοιτάει με 
απορία για την άσχετη ερώτηση.) Λέω να του πάω για πελάτης … 
από σένα. 
-Δυο δρόμοι κάτω από την λαϊκή αγορά στο αριστερό στενό. 
Την άλλη Κυριακή η ομάδα έπαιζε πάλι εντός έδρας και ο Μήτσος 
έφαγε γρήγορα για να πάει στο γήπεδο. 
-Μήτσο πάρε και μια ομπρέλα μαζί σου , μπορεί να βρέξει. 
Μόνο που ο  Μήτσος για πρώτη φορά εδώ και χρόνια έσπασε την ρουτίνα αντί να πάει 
στο γήπεδο περίμενε σε μια γωνία του αδιέξοδου και είδε αυτό που φοβόταν. 
Μετά από λίγο βγαίνει το Κατινάκι από το σπίτι , ντυμένο στην πένα , αναψοκοκκινι-
σμένο πρόσωπο και βιαστικό βήμα σαν έφηβη που κάνει σκασιαρχείο, έριξε και μια 
δυο ματιές πίσω της για να δει αν την ακολουθεί κανείς. 
-Σπάσε πλάκα να πηγαίνει στου κρεμμυδά  ( μονολόγησε ο Μήτσος ) 
Άρχισε να ψιχαλίζει και η μαύρη ομπρέλα του πρόσφερε τέλεια προστασία. Ήξερε 
καλά τα στενά της πόλης βρέθηκε γρήγορα πίσω από το μαγαζί του κρεμμυδά.  Ο 
εφιάλτης του έγινε πραγματικότητα, το Κατινάκι Κυριακή μεσημέρι τα μαγαζιά κλει-
στά μπήκε στην κρεμμυδαποθήκη.  Του ήρθε ο ουρανός σφοντύλι, αυτή που έβγαζε 
καντήλες με την λέξη κρεμμύδι να ερωτοτροπεί με τον κρεμμυδά πάνω στα σακιά με 

τα κρεμμύδια. Και ήταν και συχνή πελάτισσα σύμφωνα με τα 
λεγόμενα του Βαγγέλη. Ποιος ξέρει πόσα κρεμμύδια του….. 
είχε φορέσει ….  Στο κεφάλι. Τόσα χρόνια το Κατινάκι που το 
είχε στα όπα όπα. 
Γύρισε σκοτεινιασμένος στο σπίτι, μετά το Κατινάκι. 
-Μήτσο μου,γιατί είσαι έτσι έχασε η ομάδα σου ; 
-Ναι έχασα (και χτυπά με μιας το χέρι του πάνω στο τραπέζι 
παρά λίγο να το σπάσει,  τρόμαξε το Κατινάκι δεν τον είχε δει 
έτσι ποτέ) αύριο θα μου φτιάξεις κουνέλι στιφάδο !!!! Θα πάω 
πρωί –πρωί  να φέρω κρεμμύδια …
-Μα Μήτσο μου ξέρεις ….
-Δεν έχει μα και ξε μα αύριο θα φτιάξεις στιφάδο ( δίνει άλλη 
μια στο τραπέζι  και  πήρε την αναγκαστική συγκατάθεση 
από το Κατινάκι με ένα χαμηλωμένο βλέμμα υποταγής). 
Όλη την εβδομάδα ο Μήτσος έδινε παραγγελίες για φαγητά 
με κρεμμύδια. Όσα κρεμμύδια δεν είχε καθαρίσει το Κατινάκι 
σε έντεκα χρόνια γάμου τα καθάρισε σε μια εβδομάδα. Τρεις 
φορές πήγε στου κρεμμυδά ο Μήτσος,  εκείνος ενθουσιάστη-
κε με τον νέο πελάτη. 
-Σας αρέσουν πολύ τα κρεμμύδια κύριε!!!
-Της γυναίκας μου πιο πολύ. 
Την Κυριακή το Κατινάκι είχε φτάσει στα όρια της. Δεν μπο-
ρούσε να εξηγήσει την απότομη αλλαγή του Μήτσου, αν και 
κατά βάθος της άρεσε το δυναμικό του στυλ. Δεν άντεχε  
όμως άλλο το κλάμα από τα κρεμμύδια. 
Ο Μήτσος γύρισε από την εκκλησία κρατώντας ρόλο την κυ-
ριακάτικη εφημερίδα κάτω από την μασχάλη του. Το Κατινάκι 

στην κουζίνα με τα μάτια κατακόκκινα . 
-Μήτσο δεν αντέχω άλλο με τα κρεμμύδια θα πάθουν τίποτα τα μάτια μου.
-Τσούζει το κρεμμύδι Κατινάκι;  
-Ναι Μήτσο μου τσούζει 
-Και μένα με έτσουξε το κρεμμύδι Κατινάκι αλλά θα προσπαθήσω να σώσω ότι μπορώ. 
Η Κατίνα κατάλαβε από το βλέμμα του ότι ο Μήτσος ήξερε. Τώρα τα κρεμμύδια ήταν 
μια καλή δικαιολογία για τα πραγματικά δάκρυα που έτρεχαν. 
Από εκείνη την ημέρα το Κατινάκι δεν ξαναείδε τον κρεμμυδά, αλλά έγινε η καλύτερη 
μαγείρισσα σε ότι έχει σχέση με κρεμμύδια. Και ο Μήτσος για τα υπόλοιπα χρόνια του 
έγγαμου βίου έβρισκε πάντα έτοιμο το πρωινό του. Τις Κυριακές έπαιρνε μαζί του στο 
γήπεδο και το Κατινάκι. Ξεκουρδίστηκε για λίγο η ζωή του και βρήκε τον πραγματικό 
του χρόνο….

*Η ιστορία έχει φανταστικά στοιχεία, στηρίχθηκε σε μια ατάκα του Χρήστου στο ψη-
τοπωλείο από μια ιστορία που είχε ακούσει από τον παππού του για κάποιο άτακτο 
Κατινάκι….. Κουβεντιάζαμε στην καληνύχτα μιας Τρίτης, την κρίση η οποία προκαλεί 
έντονες συμπεριφορές υποκρισίας και αδυναμίας στους ανθρώπους… Το Κατινάκι ως 
μικροαστή κυρία σιχαινόταν τα κρεμμύδια αλλά δεν δίστασε να ξαπλώσει πάνω σε 
αυτά για να ξεφύγει από την ανία του καλοκουρδισμένου Μήτσου...
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Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου
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Την ώρα που τα εφημεριακά 
κενά στην Αργολίδα δημιουρ-
γούν τεράστια προβλήματα 
στην λειτουργία των νοσοκο-
μείων Άργους και Ναυπλίου, 
αποδομούνται οι Χειρουργικές 
Κλινικές τους, αφού καλούνται 
χειρουργοί των Διασυνδεόμε-
νων Νοσοκομείων να καλύψουν 
κενά στο Νοσοκομείο Κορίνθου.
Eδώ και δυο μήνες (από τα τέλη 
Ιουλίου) στην αρχή με τη μορφή 
φημών οι οποίες κατέληξαν σε 
επίσημη εντολή με έγγραφο της 
6ης ΥΠΕ, έχει αρχίσει με τον πλέ-
ον επίσημο τρόπο η αποδόμηση 
των Χειρουργικών Κλινικών των 
δύο νοσοκομείων.
Συγκεκριμένα επί δύο μήνες ζη-
τείται από την 6η ΥΠΕ να καλυ-
φθούν εφημεριακά κενά του Γ.Ν. 
Κορίνθου από τους χειρουργούς 
της Αργολίδας. Η αρχή έγινε από 
χειρουργό ο οποίος τελεί σε κα-
θεστώς αναρρωτικής αδείας και 
αποχώρησης από το ΕΣΥ λόγω 
συνταξιοδότησης.
Στη συνέχεια αρχές Σεπτέμβρη 
επανήλθε το θέμα από την 6η 
ΥΠΕ με νέα εντολή μετακίνη-
σης, εκ περιτροπής, των ενα-
πομεινενόντων χειρουργών για 
κάλυψη εφημεριακών αναγκών 
στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες μάλιστα, 
ένας εξ αυτών κλήθηκε να κάνει 
εφημερία στην Κόρινθο, παρότι 
εφημερεύει 6 ημέρες συνεχόμε-
νες στο Ναύπλιο.

Οι υπό μετακίνηση χειρουρ-
γοί έχουν αποστείλει εξώδικο 
διαμαρτυρία προς την 6η ΥΠΕ 
ζητώντας να ακυρωθεί αυτή 
η απόφαση, άλλως δηλώνουν 
απερίφραστα ότι θα προσφύ-
γουν ενώπιον των αρμοδίων 
Δικαστηρίων και Αρχών, αφού 
θεωρούν ότι η διευθέτηση των 
εφημεριών αποδυναμώνουν 
δραματικά και καθιστούν αδύ-
νατη τη λειτουργία των Χειρουρ-
γικών κλινικών των Νοσοκομεί-
ων Άργους και Ναυπλίου. 
Όπως επισημαίνουν στο εξώ-
δικο «ο Νομός Αργολίδας δεν 
καλύπτεται από ιατρούς ειδικό-
τητας Χειρουργικής για το μήνα 
Σεπτέμβριο 2012 και τούτο γιατί:
Στο Νομό Αργολίδας, ως γνω-
στόν, οι Χειρουργικές Κλινικές 
των Νοσοκομείων Άργους και 
Ναυπλίου εφημερεύουν δεκα-
πέντε (15) ημέρες το μήνα.
Αυτές οι εφημερίες καλύπτονται 
από τους τρεις (3) χειρουργούς 
ιατρούς των Νοσοκομείων.
Κάθε ιατρός καλύπτει το πλα-
φόν του (πέντε εφημερίες), Δι-
ευθυντής 1.527, Επιμελητής Α’ 
1.315,52, Επιμελητής Β’ 1.125 και 
κατά συνέπεια δεν έχει δυνατό-
τητα να κάνει πρόσθετες εφημε-
ρίες.
Επομένως, εάν μετακινηθούν 
οι ιατροί στο Γ.Ν. Κορίνθου για 
επτά (7) ημέρες, αντίστοιχα θα 
μείνουν ακάλυπτα τα Νοσοκο-
μεία Άργους και Ναυπλίου».

Γεννάται το εύλογο ερώτημα: 
ποιο σκοπό εξυπηρετεί αυτή 
η απόφαση δεδομένου ότι ο 
νομός Αργολίδας καλύπτεται 
ασφαλώς εφημεριακά για τα 
χειρουργικά περιστατικά χάρις 
στη συναίνεση των ιατρών να 
πραγματοποιούν 15εφημεριες 
το μήνα από τις οποίες τις 10 
δεν πληρώνονται; Και μάλιστα 
τη στιγμή που η διοίκηση των 
Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, 
την ίδια ώρα ζητά επικουρικούς 
χειρουργούς για να καλύψει τα 
επερχόμενα κενά εφημέρευσης;
Βέβαια η επίσημη εκδοχή ανα-
φέρει ότι η απόφαση αφορά μό-
λις επτά εφημερίες, μέχρι να κα-
λυφθούν τα κενά της Κορίνθου 
με άλλον τρόπο.
Τέλος, να σημειωθεί ότι ο Συ-
ντονιστής Διευθυντής τής της 
χειρουργικής κλινικής κος Πα-
ναγιώτης Γκανάς με σειρά από 
επιστολές προς Υπουργείο Υγεί-
ας, 6η ΥΠΕ, διοικητή και υποδι-
οικήτρια επισείει το κίνδυνο να 
χαθούν ανθρώπινες ζωές όσον 
αφορά τα επείγοντα χειρουρ-
γικά περιστατικά γιατί με βάση 
την υπάρχουσα στελέχωση της 
κλινικής και τις εφημεριακές 
ανάγκες οι εναπομείναντες χει-
ρουργοί οδηγούνται σε φυσική 
εξόντωση και η χειρουργική κλι-
νική  που επί σειρά χρόνων επι-
τελεί ένα τόσο σπουδαίο έργο 
οδηγείται σε διάλυση.
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Του Γιάννη 

Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογί-
ας στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών

Αρχηγοί άνευ αρχών

Δεν ξέρει πως να γεράσει 

Να θυμάται, να φοβάται ή να επιθυμεί, 

Δ. Καρατζάς, Χωρίς εδώ 

 

Μια γενιά πολιτών και πολιτικών παρακάμφθηκε ή θυσιάστη-

κε.  

Αντί να συνταξιοδοτηθεί η παλαιοκομματική πελατειακή 

πρακτική των ανίκανων, τελικά δόθηκε πρόωρη σύνταξη στο 

θάρρος και στην τόλμη των ικανών.  

Η ενωτική λειτουργία του ηγέτη και η αστυ 

– νομική παρα – λειτουργία της ηγετικής 

ομάδας αντικατέστησε την ιδεολογική ενό-

τητα και την πολιτική εμπιστοσύνη μεταξύ 

των μελών.  

Κανείς ηγέτης δεν αισθάνθηκε ποτέ την πο-

λιτική ανάγκη ή την ανθρώπινη διάθεση να 

εξηγήσει τις ορθές ή τις λαθεμένες κινήσεις, 

ενώ τα πάντοτε αόριστα «μηνύματα του λαού» ερμηνεύονταν 

από ψευδοδιανομενίζουσες Πυθίες.  

Οι παροιμίες και τα λαΪκά γνωμικά, τα ευφυολογήματα και οι 

αμφισημίες χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για να επικαλύ-

ψουν τη γύμνια των επιχειρημάτων.  

Ο λαός έγινε πρόσχημα, άλλοθι, «συνένοχος», ο λαϊκισμός κα-

λός αγωγός ροής του δημοσιο – γραφικού παραληρήματος.  

Χωρίς προγράμματα, χωρίς συνοχή, χωρίς όραμα, η εξουσία 

για την εξουσία στην Ελλάδα έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά 

«πίστης».  

Η τυφλή πίστη στον αρχηγό είναι το ύστατο επιχείρημα -μαζί 

βέβαια με πάσης φύσεως πιρουέτες οσφυοκαμψίας – για τη 

διάσωση του ατομικού πολιτικού μέλλοντος (προς όφελος 

πάντα του λαού ή γενικότερα του ελληνισμού.....)  

Μ΄αυτά και μ΄αυτά το κόμμα χάνει την ηθική του, η οργα-

νωμένη αθώα βάση χάνει τον έλεγχο προσανατολισμού, οι 

άπιστοι καίγονται στην πυρά ως αιρετικοί οι καινούριες ιδέες 

καταπνίγονται, τα άφθαρτα πρόσωπα αποσύρονται, άγνωστοι 

και άσχετοι καταλαμβάνουν τους διαδρόμους και τα γραφεία, 

το κόμμα συνεχώς νικάει και οι πολίτες συνεχώς χάνουν, ενώ 

η Ελλάδα συνεχώς μικραίνει.  

Τελικά κανείς δε φαίνεται ν΄αναρωτιέται πως γίνεται με τόσο 

μεγάλους αρχηγούς να έχουμε μια τόσο μικρή Ελλάδα.

11-06-2012

Οι γιατροί θεωρούν αδύνατη τη λειτουργία 
των Χειρουργικών κλινικών Άργους και Ναυπλίου

Εφημερίες χειρουργών της 

Αργολίδας στην Κόρινθο
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Τοπικό λαϊκό δημοψήφισμα διορ-
γανώνει την Κυριακή το Εργατικό 
Κέντρο Ναυπλίου, καλώντας τον 
κόσμο να απαντήσει ΝΑΙ ή ΟΧΙ 
στα νέα μέτρα που πρόκειται να 
εισαχθούν στη Βουλή προς ψήφι-
ση.
Όπως ανακοινώθηκε η ψηφοφο-
ρία θα διαρκέσει από τις 7 το πρωί 
έως τις 7 το βράδυ. Ο καθένας και 
η καθεμιά ψηφίζει με την επίδειξη 
της αστυνομικής ταυτότητας ή 
άλλο επίσημο πιστοποιητικό που 
να αποδεικνύει τα στοιχεία του. 
Η ψηφοφορία θα γίνει μόνο στην 
αίθουσα συνελεύσεων του Εργα-
τικού Κέντρου Ναυπλίου όπου θα 
έχουν στηθεί κάλπες και παραβάν 
προς διευκόλυνση των ψηφοφό-
ρων.
Οι εφορευτικές επιτροπές θα 
απαρτίζονται από νομικούς και 
μέλη της Διοίκησης του Εργατι-
κού Κέντρου και των Σωματείων.
Το δημοψήφισμα είναι άτυπο 
αλλά όπως ανακοινώθηκε από το 
Εργατικό Κέντρο θα «δυναμώσει 
την φωνή όλων μας προς απο-

τροπή της περαιτέρω κοινωνικής 
καταστροφής».
Μάλιστα, με ανοιχτή επιστολή 
του ο πρόεδρος του Εργατικού 
Κέντρου Ραφαήλ Μπαρού καλεί 
τους βουλευτές του νομού να μην 
ψηφίσουν τα νέα μέτρα, σημει-
ώνοντας: «Αν ψηφίσετε έστω και 
μια διάταξη από το καταστροφικό 
και αντεθνικό μνημόνιο θα είσθε 
ανεπιθύμητοι στην εργατική τάξη 
της περιοχής μας και πλην του οτι 
θα σας απαγορεύσουμε την είσο-
δο στους χώρους μας αλλά και σε 
όλες τις εκδηλώσεις που διοργα-
νώνουμε σε άλλους χώρους, σας 
επιφυλάσσουμε και άλλες εκπλή-
ξεις».
Τονίζει ακόμα: «Ελπίζουμε να επα-
νέλθετε στο καθήκον της εκπρο-
σώπησης των αληθινών συμφε-
ρόντων του λαού και να παύσετε 
να συμφωνείτε με τους τοκογλύ-
φους και τους διεθνείς δανειστές. 
Με την επιστολή μας αυτή σας 
προαναγγέλλουμε ότι θα θέσου-
με σε τοπικό λαϊκό δημοψήφισμα 
τα μέτρα αυτά προ της ημέρας 

της ψηφοφορίας, ώστε να λάβετε 
όπως νομίζουμε και πιστεύουμε 
και ένα πρόσθετο μήνυμα από 
τον Ναυπλιακό Λαό που αργά μεν 
αλλά σταθερά όλο και περισσότε-
ρο συνειδητοποιεί την καταστρο-
φή στην οποία τον οδηγούν οι 
εκπρόσωποί του».
Το Εργατικό Κέντρο στην ανοι-
χτή επιστολή του απευθυνόμενο 
στους τρεις βουλευτές της Αργο-
λίδας επισημαίνει: «Μέχρι στιγ-
μής ο λαός της Αργολίδας και του 
Ναυπλίου σας έχει φερθεί ευγενι-
κά όχι μόνο γιατί δεν γνωρίζει τι 
ψηφίσατε και στρέφεται εναντίον 
του, αλλά και διότι έχει μια κουλ-
τούρα κοινωνικής ανοχής και 
συγκατάβασης.   Τώρα όμως τα 
πράγματα αγριεύουν πολύ.   Είναι 
δύσκολο να υποδεχόμαστε στις 
αίθουσες και στις εκδηλώσεις μας 
αυτούς που καταστρέφουν κατ’ 
εξακολούθηση τις οικογένειές 
μας, τα παιδιά μας, τον εργασιακό 
μας πολιτισμό, τα χαρακτηριστικά 
της πατρίδας μας».
Αναφερόμενος ειδικά στον Γιάννη 

Ανδριανό (ΝΔ) και Γιάννη Μανιάτη 
(ΠΑΣΟΚ), που ψήφισαν το λεγόμε-
νο δεύτερο μνημόνιο, τονίζει:
«Δηλαδή κ. βουλευτές ψηφίσατε 
την ραγδαία βουλγαροποίηση 
των μισθών, των ημερομισθίων 
αλλά και των επιδομάτων και των 
συντάξεων αφού και αυτές συ-
ναρτώνται με τις αποδοχές.   Και 
αυτό παρά το ότι τα παρόμοια μέ-
τρα του 1ου  μνημονίου έφθασαν 
την ανεργία των νέων στο 39%, 
που το 2ο  μνημόνιο μέχρι σήμε-
ρα ανέβασε στο 55% σύμφωνα με 
την ΕΛΣΤΑΤΤ και EUROSTATT. 
Ποια άλλη απόδειξη θέλετε για 
να σταματήσετε πλέον αυτήν την 
πολιτική που καταστρέφει όλο το 
ανθρώπινο δυναμικό της πατρί-
δος μας;
Κύριοι βουλευτές αν από τη μια 
καταστραφεί η νέα γενιά και από 
την άλλη πουληθεί σ’ εξευτελιστι-
κές μάλιστα τιμές ο πλούτος της 
πατρίδας που συσσώρευσαν γε-
νιές Ελλήνων, τι θα απομείνει πλέ-
ον από την έννοια της πατρίδας;   
Θέλετε να μεταβάλλετε την χώρα 

σε μια απέραντη ΕΟΖ, σ’ ένα απέ-

ραντο δουλοστάσιο, που θα θυμί-

ζει κατάσταση ξενικής κατοχής;

Γι αυτό αν δεν έχετε διαβάσει 

και τις εφιαλτικές διατάξεις του 

μνημονίου που ψηφίσατε τουλά-

χιστον ας μελετήσετε το σύντο-

μο    email   που έστειλε προχθές 

η ΤΡΟΙΚΑ και αξιώνει, στα πλαίσια 

βεβαίως αυτών που ψηφίσατε, 

την κατάλυση κάθε εργασιακής 

ρύθμισης ώστε η χώρα να θυμίζει 

βομβαρδισμένο τοπίο». 
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Λαϊκό δημοψήφισμα κάνει την Κυριακή ο Μπαρού και καλεί τους βουλευτές να μην ψηφίσουν τα νέα μέτρα

Persona non grata οι βουλευτές
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Κυκλοφορεί το 5ο τεύ-

χος της “Αργειακής Γης”

Το Σάββατο, μεθαύριο, στις 7 το βράδυ στο 
Εμπορικό - Βιομηχανικό  Επιμελητήριο Αργο-
λίδας στο Άργος θα πραγματοποιηθεί  από την 
ΚΕΔΑΜ, η  παρουσίαση του 5ου τεύχους της 
«Αργειακής Γης». 
Όπως επισημαίνεται στο προλογικό σημείωμα 
της Συντακτικής Επιτροπής ”η περιοδική έκδο-
ση του οποίου έχει γίνει πια θεσμός με ευοίω-
νες προοπτικές. Θεωρώντας ότι είναι ανάγκη 
έρευνας και προβολής θεμάτων για το Άργος 
και την ευρύτερη περιοχή, καθιερώθηκε ως 
θεσμός, που θα έχει στο εξής ευρύτερες δυνα-
τότητες για τον διευρυμένο πια καλλικράτειο 
Δήμο Άργους Μυκηνών με τα πλούσια και ανε-
πανάληπτης αξίας ιστορικά δεδομένα”. 
Την έκδοση θα παρουσιάσουν τα μέλη της 
Συντακτικής Επιτροπής Γιώργος Κόνδης  και 
Οδυσσέας Κουμαδωράκης καθώς και ο συνερ-
γάτης του περιοδικού Χρυσοβαλάντης Μπού-
τσικος, ενώ στην συνέχεια η θεατρική ομάδα 
του συλλόγου ¨Πολιτιστική Αργολική Πρότα-
ση¨ θα αποδώσει τα δημοσιευμένα ποιήματα, 
σε σκηνοθεσία Νικόλα Ταρατόρη.
Συντακτική Επιτροπή αποτελείται από τους: 
Βασιλική Ιωαννίδη (Δρ. Φιλοσοφίας Παν. Αθη-
νών), Γεώργιο Κόνδη (Δρ. Κοινωνιολογίας), 
Οδυσσέα Κουμαδωράκη (Φιλόλογο – Συγγρα-
φέα), Γεώργιο Τασσιά (Φιλόλογο), Βασίλειο 
Τσιλιμίγκρα (Φιλόλογο), Δημήτριο Φράγκο (τ. 
Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης).

Άρχισε τις πρόβες

 η Δημοτική Χορωδία 

Ναυπλίου
Με σκοπό να έρθουν τα παιδιά και οι 

νέοι πιο κοντά στο χορωδιακό τραγούδι 

η Χορωδία Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. Ναυπλίου (Δη-

μοτική Χορωδία Ναυπλίου), με την ευ-

καιρία της έναρξης της νέας χορωδιακής 

χρονιάς, γνωστοποιεί πως ξεκίνησαν οι 

πρόβες των Παιδικών και Νεανικών της 

τμημάτων για 10η συνεχή χρονιά. 

Οι πρόβες γίνονται στο σύγχρονο και 

λειτουργικό χώρο της Χορωδίας, που 

βρίσκεται Καλαμάτας 4 στο Ναύπλιο. 

Πρόκειται για ένα χώρο που καλύπτει 

απόλυτα τις ανάγκες της χορωδίας και 

που βοηθά στην ανάδειξή της ως πυρή-

νας πολιτιστικής και καλλιτεχνικής ανά-

πτυξης του δήμου Ναυπλιέων.

Ο Δήμος Ναυπλίου και ο Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ., 

όπως κάθε χρόνο, δίνουν την ευκαιρία 

στα παιδιά και τους νέους να γνωρίσουν 

το χορωδιακό τραγούδι και να γεμίσουν 

δημιουργικά λίγες ώρες της καθημερι-

νότητάς τους, δουλεύοντας ομαδικά 

και πειθαρχημένα, χωρίς καμία οικονο-

μική επιβάρυνση. Θα διδαχθούν και θα 

μάθουν θεωρία μουσικής και στοιχεία 

ορθοφωνίας.      

Στον ίδιο χώρο ξεκίνησαν ήδη και οι 

πρόβες του Πολυφωνικού Τμήματος 

Ενηλίκων. Tηλέφωνο επικοινωνίας για 

δήλωση συμμετοχής 27520-26461κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Δωρεάν μαθήματα για 

οικονομικά αδύναμους 

μαθητές
Τους δεκαπέντε εθελοντές καθηγητές 

έφτασε το Κοινωνικό Φροντιστήριο που 

έχει δημιουργηθεί στον Δήμο Ναυπλιέ-

ων και είναι δωρεάν για όποιους μαθη-

τές το παρακολουθήσουν. 

Οι εγγραφές έχουν αρχίσει και οι ενδια-

φερόμενοι μαθητές και καθηγητές μπο-

ρούν να απευθύνονται στο τμήμα δευ-

τεροβάθμιας σχολικής επιτροπής του 

Δήμου Ναυπλιέων τηλ. 2752097734, για 

πληροφορίες και εγγραφές έως τις 25 

Σεπτεμβρίου 2012.

Τα πρώτα τμήματα θα αφορούν μαθη-

τές της Β΄ Λυκείου ενώ παράλληλα ορ-

γανώνονται για την Γ΄ και Α΄ Λυκείου.

Επιδίωξη είναι να καλυφτούν όλες οι τά-

ξεις Γυμνασίου και Λυκείου.

Τα μαθήματα και τα τμήματα θα διαμορ-

φωθούν ανάλογα με τη συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών και τις ειδικότητες που 

θα προκύψουν.

Στόχος της δράσης αυτής είναι η δω-

ρεάν παροχή εκπαιδευτικής αρωγής 

σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης οι οικογένειες των οποίων δεν 

μπορούν να ανταπεξέλθουν στα συγκε-

κριμένα έξοδα

Η παρεχόμενη εκπαιδευτική αρωγή 

προέρχεται αποκλειστικά και αφιλοκερ-

δώς από εκπαιδευτικούς που έχουν δη-

λώσει ή θα δηλώσουν συμμετοχή στην 

συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Ράλλυ Δαναών το Σαββατοκύριακο
Το «7ο Ιστορικό Ράλλυ Δαναών» θα διεξα-
χθεί το Σαββατοκύριακο. Ο αγώνας ακριβεί-
ας κλασσικών αυτοκινήτων προσμετρά στο 
Argolis Historic Trophy με συντελεστή 2 (ξεχω-
ριστή Βαθμολόγηση για κάθε ημέρα).
Ο σύλλογος AC3 και η Κ.Ε.Δ.Α-Μ Άργους φιλο-
δοξούν να προσφέρουν στους συμμετέχοντες 
2 ημέρες απολαυστικής οδήγησης σε όμορφες 
ασφάλτινες ορεινές διαδρομές της Αργολίδας. 
Με σημείο αφετηρίας τον Αρχαιολογικό Χώρο 
Μυκηνών, οι συμμετέχοντες θα καλύψουν 
συνολικά 240 χλμ, όπου θα περιλαμβάνονται 
12   Ειδικές Δοκιμασίες Ακριβείας M.Ω.Τ (έως 
50χλμ.). 
Ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή περισσότε-
ρα από 50 κλασσικά Ιστορικά Αυτοκίνητα και 
Μοτοσικλέτες. Πολλές συμμετοχές εντός και 
εκτός Νομού καθώς και 2 διεθνείς (Ολλανδία 
και Γερμανία) πλαισιώνουν τον Αγώνα, αποδει-
κνύοντας για μια ακόμη φορά, πως ο Ac3 έχει 
την δυνατότητα να διοργανώνει άρτιες εκδη-
λώσεις με χαμηλό κόστος και μεγάλη προσέ-
λευση. 
Η λέσχη παλιού αυτοκινήτου AC3 (Argolis 
Classic Car Club) είναι ένα μη κερδοσκοπικό 
σωματείο, που συγκροτήθηκε το 2007 στην 
Αργολίδα από μια ομάδα φίλων του παλαιού 
αυτοκινήτου. Είναι κατοχυρωμένη νομοθετι-
κά υπό την σημερινή του μορφή και αποτελεί 
πόλο έλξης για τους φίλους και κατόχους ιστο-
ρικού-παλαιού αυτοκίνητου και μοτοσικλέτα 
για την περιοχή της Αργολίδας.
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Πραγματοποιήθηκε την περα-
σμένη Παρασκευή η συνεδρία-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ερμιονίδας όπου 
μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα 
εξής:
Η δωρεά προς τον Δήμο Ερμιο-
νίδας του Κωνσταντίνου Δημό-
τση - Έλληνα. Ως γνωστόν ο εν 
λόγω Ερμιονιδέας μέσω της δι-
αθήκης του δώρισε στον Δήμο 
Ερμιονίδας την οικία του στο 
Κρανίδι για να μετατραπεί σε 
ιστορικό λαογραφικό μουσείο. 
Δώρισε επίσης ένα αγρόκτημα 
έκτασης περίπου 8 στρεμμά-
των για την ανέγερση κλειστού 
γυμναστηρίου καθώς και δια-
κόσιες χιλιάδες ευρώ  τα οποία 
είναι κατατεθειμένα  στην τρά-
πεζα για την κάλυψη της δαπά-
νης της ανέγερσης του κλειστού 
γυμναστηρίου. Ο εισηγητής Δή-
μαρχος Ερμιονίδας Δημήτρης 
Καμιζής, φανερά συγκινημένος 
και φορτισμένος, αναφέρθηκε 
στον αείμνηστο Κωνσταντίνο 

Δημότση - Έλληνα, στην δια-
προσωπική σχέση εκτίμησης και 
εμπιστοσύνης που είχε μαζί του, 
στην ιδιαίτερη σημασία της δω-
ρεάς του προς τον Δήμο Ερμιο-
νίδας αλλά και της παλαιότερης  
(δωρεά ασθενοφόρου) στο Κέ-
ντρο Υγείας  Κρανιδίου. Τόνισε 
δε ότι τέτοιες  γενναίες  πράξεις  
αποτελούν  φωτεινά  παραδείγ-
ματα για την δημόσια ζωή και 
έχουν βαρύτατη σημασία στην 
σημερινή φθορά της κοινωνίας  
και των αξιών και  της  δεινής  
οικονομικής κατάστασης  της  
χώρας και του Δήμου. Στο τέλος 
της ομιλίας του ο Δήμαρχος κά-
λεσε το Συμβούλιο να αποδώσει 
ελάχιστο φόρο τιμής στον αεί-
μνηστο συμπατριώτη μας τηρώ-
ντας ενός λεπτού σιγή, το οποίο 
και έγινε με όλους τους παρό-
ντες  Δημοτικούς Συμβούλους 
όρθιους. Η όλη διαδικασία και η 
σεμνή παρουσίαση του θέματος 
αποτέλεσε πολιτικό μνημόσυνο 
του Δήμου Ερμιονίδας προς τον 

αείμνηστο δωρητή Κωνσταντί-
νο Δημότση - Έλληνα.
Μετά  από εισήγηση του Δη-
μάρχου κ. Καμιζή το Δημοτικό 
Συμβούλιο  έκανε αποδεκτή την 
δωρεά του εφοπλιστή κυρίου 
Διαμαντίδη,  ο οποίος προσέφε-
ρε 30 στολές στην Φιλαρμονι-
κή του Δήμου Ερμιονίδας. Ο εν 
λόγω δωρητής είναι ο ίδιος  προ-
μηθευτής και χορηγός των στο-
λών. Στο σημείο αυτό ο Δήμαρ-
χος δεν παρέλειψε να αναφέρει 
και να ευχαριστήσει και την 
Κυρία Μαριάννα Βαρδή Βαρδι-
νογιάννη και τον κύριο Βασίλη 

Λαδά για τις παλαιότερες  δω-
ρεές τους προς την Φιλαρμονι-
κή του Δήμου μας. Ιδιαίτερης 
μνείας αξίζει η αναφορά του Δη-
μάρχου μας, ότι στην σημερινή 
δεινή οικονομική κατάσταση οι 
δωρεές προς τον Δήμο δίνουν 
σημαντική ανάσα στην λειτουρ-
γία του και είναι ευπρόσδεκτες 
από κάθε κατεύθυνση, αρκεί 
να διακατέχονται από διάθεση 
δημόσιας ειλικρινούς και αφι-
λοκερδούς προσφοράς, από 
πλήρη νομιμότητα και διαφά-
νεια και να μην  δημιουργούν 
καθεστώς ομηρίας και εξάρτη-

σης  του Δήμου σε οποιοδήποτε 

επίπεδο, σημείο, απόφαση και 

δράση. Μετά από εισήγηση του 

Δημάρχου το Δημοτικό Συμ-

βούλιο εκτός από την ομόφωνη 

αποδοχή της δωρεάς αποφάσι-

σε να απευθύνει δημόσια αλλά 

και με επιστολή τις ευχαριστίες 

του προς τον εφοπλιστή κύριο 

Διαμαντίδη.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλε-

σε η σχεδόν καθολική απουσία 

της μείζονος,εκτός του κ. Αντω-

νόπουλου, και της ελάσσονος 

αντιπολίτευσης του Δήμου.
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Αντώνης Λαζής του Βασιλείου και της Γεωργίας το γένος 
Παπιομυτόγλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην 
Επίδαυρο και η Νικολίτσα Φελιμέγκο του Χαραλάμπους και της 
Χρυσούλας το γένος Λασκαρά, που γεννήθηκε στην Αθήνα και 
κατοικεί στην Επίδαυρο, πρόκειται να παντρευτούν στις 22/09/2012, 
στις 6 μμ στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην παλαιά Επίδαυρο.

Ανάσα δημιουργίας από δωρητές 

στον Δήμο Ερμιονίδας



Π
Ε

Μ
Π

Τ
Η

 2
0

.0
9

.1
2

16

Η ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ! 
Καθώς ο φασισμός πλέον βρίσκεται στους 
δρόμους, δολοφονώντας μετανάστες, στοχο-
ποιώντας το εργατικό κίνημα και  την Αριστε-
ρά, αξίζει να προσέξουμε ότι ολοένα συχνότε-
ρα η Χρυσή Αυγή αποκαλύπτει το πραγματικό 
της Ναζιστικό περιεχόμενο. 
Οι αντικοινοβουλευτικές αιχμής του Φύρερ 
Μιχαλολιάκου, είχαν συνέχεια μέσα στο ίδιο 
το Αστικό Κοινοβούλιο. Ερεθισμένος από την 
επιτυχία της κινητοποίησης των στρατιωτι-
κών και έξαλλος από την ανάπτυξη συνδικα-
λιστικής δράσης μέσα στις Ένοπλες Δυνάμεις, 
έκρινε σκόπιμο να κάνει ένα αξεπέραστο φα-
σιστικό μάθημα, πασπαλισμένο με λαϊκισμό, 
εθνικισμό και ρατσισμό. «Η φυσική ηγεσία 
της Ελλάδας είναι η στρατιωτικοί», ήταν το 
απαύγασμα μιας ομιλίας που απαίτησε την 
αγορά όλων, την επαναλειτουργία του παρά-
νομου Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος Ελλάδας-
Κύπρου και την επικυριαρχία του ελληνικού 
κράτους επί του Κυπριακού διαμέσου της 
αποστολής Μεραρχίας.     Πάντα ο επεκτα-
τισμός ήταν καμουφλαρισμένος πίσω από 
Μητέρες Πατρίδες και Αλύτρωτες Πατρίδες! 
Εξάλλου, οι Ναζί θεωρούν Πρωτεύουσα του 
ελληνισμού την Πόλη και αναγκαία την επα-
νακατάκτηση της Μ.Ασίας. Βεβαίως, αυτές οι 
λογικές οδήγησαν στην σφαγή 1,5 εκατομμυ-
ρίου χριστιανικού πληθυσμού το 1922, όταν 
ο Ελληνικός Στρατός, που επιβαρύνονταν 
με τεράστια εγκλήματα κατά της Ανθρωπό-
τητας έτρεχε να σωθεί επιβιβαζόμενος στα 
πλοία, ενώ οι ελληνικές αρχές κατοχής της 
Μ.Ασίας   απαγόρευαν και εμπόδιζαν τη φυγή 
των έντρομων προσφύγων, αφήνοντας τους 
βορρά στην εκδικητική μανία των κεμαλικών 
στρατευμάτων και Τσετών. 
 
Αξίζει όμως να θυμίσουμε στο Μιχαλολιάκο 
ότι η Μεραρχία αποχώρησε από την Κύπρο 
επί Χούντας. Μπορούν να του κάνουν μαθή-
ματα όλα τα κατακάθια της Χούντας των Συ-
νταγματαρχών που έχει μαζέψει το ναζιστικό 
κόμμα του. Επίσης, οι Χουντικοί στρατιωτικοί 
και ΚΥΠατζήδες μπορούν να «φρεσκάρουν» 
στο Μιχαλολιάκο τον υπονομευτικό ρόλο της 
Μεραρχίας και της ΚΥΠ εις βάρος της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας και του Προέδρου Μακάρι-

ου. Μπορούν «να του πουν στο αυτί» ο Γρίβας 
πόσους Ελληνοκύπριους αριστερούς και οπα-
δούς του Μακάριου διέταξε τη δολοφονία, 
όπως επίσης και Τουρκοκυπρίων. Ότι ο Γρίβας 
ήταν από τους βασικούς παράγοντες της Τρα-
γωδίας του Κυπριακού λαού.
Όμως οι οπαδοί του Φασισμού και Ναζισμού 
αξίζει να θυμηθούν και τα εγκλήματα που οι 
προγενέστεροι τους Ταγματασφαλίτες και 
της Ειδικής Ασφάλειας, Μπουραντάδες και 
λοιποί έκαναν μαζί με τα αφεντικά τους, τους 
Γερμανούς Κατακτητές εις βάρος του ελληνι-
κού λάου. Τι σήμαινε η Γερμανική-Φασιστική 
Κατοχή στην Ελλάδα, όπου Έλληνες Στρατι-
ωτικοί, Δυνάμεις Καταστολής και πολιτικοί, 
βενιζελικοί και βασιλικοί, Έλληνες επιχειρη-
ματίες και Ελληνικές Φασιστικές-Ναζιστικές 
οργανώσεις συνεργάστηκαν μαζί τους. Και 
μάλιστα όταν, η εγκληματική και σαδιστική 
τους μανία ήταν μεγαλύτερη και από αυτή 
των Κατακτητών!
Ας θυμηθούμε λοιπόν.     Ένας δάσκαλος από 
το Κιλκίς ,ο Δημήτρης Νατσιός μ΄  ένα κείμε-
νό του θα βοηθήσει πολύ. Διαβάστε λοιπόν τι 
άφησαν πίσω τους οι Γερμανοί της Βέρμαχτ 
και των SS, αλλά και οι Έλληνες Συνεργάτες 
τους. Αυτοί που φέρουν ευθύνη και για το 
Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων, τον οποί-
ων μοιράστηκαν τις περιουσίες. 
«Τον Οκτώβριο του 1944 οι Γερμανοί εγκα-
ταλείπουν την Αθήνα, σπεύδουν να ξαναχω-
θούν τρομαγμένοι, ματωμένοι ως το λαιμό με 
αίμα ελληνικό, να ξανακρυφτούν στις μαύρες 
φωλιές τους. Να δούμε τι αφήνουν πίσω τους.. 
Στην διάρκεια της γερμανικής κατοχής, που 
κράτησε σαράντα δύο μήνες, πέρασαν από 
τα γερμανικά εκτελεστικά αποσπάσματα 
και τουφεκίσθηκαν τριάντα οκτώ χιλιάδες εν-
νιακόσιοι εξήντα Έλληνες (38.960)!
Σκοτώθηκαν  από σφαίρες «αδέσποτες» 
και άλλα στρατιωτικής φύσεως «ατυχήμα-
τα»  δώδεκα χιλιάδες εκατόν τρεις (12.103). 
Σκοτώθηκαν σε μάχες εβδομήντα χιλιάδες 
(70.000). Πέθαναν από πείνα σ’ ολόκληρη την 
Ελλάδα περίπου  εξακόσιες χιλιάδες, ιδίως 
νέοι! (600.000). Πέθαναν  προτού γεννηθούν, 
κατά τη γέννα ή αμέσως μετά  τριακόσιες χι-
λιάδες παιδιά από την ασιτία και τις κακου-

χίες των μανάδων τους, δηλαδή μία ολόκλη-
ρη γενιά (300.000). Θανατώθηκαν  με τρόπο 
οικτρό σαράντα πέντε χιλιάδες Έλληνες 
στα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης 
 
Σαράντα πέντε χιλιάδες άνθρωποι, για 
τους οποίους δεν μίλησε κανείς ποτέ, αφού 
ήταν Έλληνες, δηλαδή όντα δευτέρας επι-
λογής (45.000). Πέθαναν  με τρόπο οικτρό 
επίσης  εξήντα χιλιάδες Έλληνες, Εβραίοι 
το θρήσκευμα, για τους οποίους μίλησαν 
οι πάντες (60.000). Φυλακίστηκαν  στους 
σαράντα δύο μήνες κατοχής  διακόσιες χι-
λιάδες Έλληνες, εκ των οποίων οι περισ-
σότεροι πέθαναν στην φυλακή ή αμέσως 
μετά την απελευθέρωσή τους (200.000). 
Προσβλήθηκαν από βαριές ασθένει-
ες  , έμειναν δια βίου ανίκανοι πάνω από 
ένα εκατομμύριο Έλληνες (1.000.000)! 
Τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής  άδεια-
σαν όλες τις αποθήκες και στην τελευταία γω-
νιά της χώρας. Άρπαξαν  όλα τα δημητριακά, 
καπνό, σταφίδα, μπαμπάκι, λάδι, κάθε λογής 
τρόφιμα και αγαθά. Κατέστρεψαν  αγροτικά 
μηχανήματα και καλλιέργειες. Άρπαξαν  το 
50% των μεγάλων ζώων, βόδια, γελάδια, άλο-
γα, το 30% των μικρών, διέλυσαν την ελληνική 
κτηνοτροφία. Κατέστρεψαν τις μεταλλευτικές 
εγκαταστάσεις, ανατίναξαν ορυχεία, αφάνι-
σαν την βιομηχανία. Κατέστρεψαν  το 80% 
των σιδηροτροχιών. Γκρέμισαν γέφυρες, ανα-
τίναξαν σταθμούς και σήραγγες. 
Από τις 220 ατμομηχανές  των ελληνικών σι-
δηροδρόμων άφησαν πίσω τους φεύγοντας 
μόνο τις τριάντα τρεις (33). Από τα τριακόσια 
δώδεκα (312) επιβατηγά βαγόνια «βούτηξαν» 
τα τριακόσια έξι! Άφησαν μόνο έξι (6)! Από τα 
4.544 φορτηγά βαγόνι των ελληνικών σιδη-
ροδρόμων, άφησαν πίσω τους εξήντα τρία 
(63)! Οι Γερμανοί κατακτητές πήραν τα 70% 
των ελληνικών παντός είδους αυτοκινήτων 
και κατέστρεψαν το οδικό δίκτυο της χώρας. 
Οι Γερμανοί κατακτητές ισοπέδωσαν τελείως 
εκατό χιλιάδες σπίτια (100.000) και μισογκρέ-
μισαν άλλες πενήντα χιλιάδες (50.000). Κατέ-
στρεψαν οι βάρβαροι Γερμαναράδες τις μεγα-
λύτερες λιμενικές εγκαταστάσεις της Ελλάδος, 
ακόμη και τη διώρυγα της Κορίνθου. Άρπαξαν 

οι βάνδαλοιτου Βερολίνου το 73% των πλοί-
ων της εμπορικής και επιβατικής ναυτιλίας 
της χώρας. Σύμφωνα με τις στατιστικές του 
ΟΗΕ, η Γερμανία είχε υποστεί σε σχέση με το 
ετήσιο εισόδημά της ζημιές από τον πόλεμο 
της τάξεως του 135% και η Ελλάδα της τάξεως 
του 170%. Η κατεστραμμένη, δηλαδή, Γερμα-
νία ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από 
την Ελλάδα μόλις τελείωσε ο πόλεμος.
Στην διάσκεψη των Παρισίων,που πραγματο-
ποιήθηκε αμέσως μετά το τέλος του πολέμου, 
οι εκπρόσωποι των «νικητριών» χωρών υπο-
λόγισαν και καθόρισαν το ύψος των ζημιών 
που προκάλεσαν τα χιτλερικά στρατεύματα 
κατοχής στην Ελλάδα σε δεκατέσσερα δισε-
κατομμύρια δολάρια, με αγοραστική αξία του 
1938! Αυτά δεν τα απεφάσισε κάποιο πρω-
τοδικείο Χαλκίδος, κάποιο κακουργιοδικείο 
Λαρίσης, κάποιο λαϊκό δικαστήριο Γρεβενών, 
αλλά το ανώτατο διεθνές νομικό όργανο του 
κόσμου, η διάσκεψη των Παρισίων, ό,τι δη-
λαδή επισημότερο μπορούσε να υπάρξει. Με 
βάση, άλλωστε τις αποφάσεις της διεθνούς 
διάσκεψης Παρισίων η Γερμανία εξόφλησε τις 
υποχρεώσεις της προς όλες τις χώρες που κα-
τέστρεψε, πλην της Ελλάδος». 
Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην αποχώρηση 
του Γερμανικού Στρατού τους ακολούθησαν 
πλήθος συνεργατών τους. Αυτοί μαζί τους 
κατασταλτικούς μηχανισμούς και τους πάσης 
φύσης συνεργάτες των Γερμανών, τους ταγ-
ματασφαλίτες, τις εκκαθαρισμένες δυνάμεις 
του ελληνικού στρατού Ιερό Λόχο κλπ., τους 
μαυραγορίτες   αποτέλεσαν το εθνικόφρων 
κράτος και παράταξη!
Ας αφήσουν λοιπόν οι Ναζί του Μιχαλολια-
κού τα μαθήματα ιστορίας, γιατί τόσο στο 
παρελθόν, όσο και στο παρόν τα χέρια τους 
βάφονται στα αίμα υπερασπιζόμενοι πάντα 
το αστικό καθεστώς εξουσίας. Ήταν εχθροί 
και βαμμένοι φονιάδες του αγωνιζόμενου 
λαού μας.

ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. 6932955437

Diktiospartakos.blogspot.com
Αναρτήθηκε από Επιτροπή Αλληλεγγύης 

Στρατευμένων

Όταν οι Αθλητές δίδασκαν ήθος και αλληλεγγύη 

Χαστούκι στον Ρατσισμό
Το πρωί της 16 Οκτωβρίου του 1968, 
ο αθλητής των ΗΠΑ Tommie Smith 
κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στα 200 
μέτρα κάνοντας παγκόσμιο ρεκόρ 
με χρόνο 19,83 δευτερόλεπτα. Στην 
2η θέση τερμάτισε ο Αυστραλός 
Peter Norman με χρόνο 20,06 δευ-
τερόλεπτα, και στην Τρίτη θέση 
ο John Carlos των ΗΠΑ, με χρόνο 
20,10 δευτερόλεπτα. Όταν οι τρεις 
ανέβηκαν στην εξέδρα για την απο-
νομή των μεταλλίων, οι δύο αθλητές 
των ΗΠΑ έλαβαν τα μετάλλια τους 
χωρίς να φοράνε παπούτσια αλλά 
φορώντας μαύρες κάλτσες, που 
αντιπροσώπευε την φτώχεια των 
μαύρων. Ο Smith φορούσε ένα μαύ-
ρο μαντίλι γύρω από το λαιμό του 
ως σύμβολο μαύρης περηφάνιας, 
ενώ ο Κάρλος είχε ανοιχτό το φερ-
μουάρ της φόρμας του δείχνοντας 
αλληλεγγύη προς όλους τους εργά-
τες στις ΗΠΑ και φορούσε ένα κολιέ 

από χάντρες που “ήταν για εκείνα 
τα άτομα που βασανίστηκαν, κα-
τακρεουργήθηκαν ή σκοτώθηκαν 
χωρίς μια προσευχή να ειπωθεί για 
αυτούς, για όσους κρεμάστηκαν η 
βουτήχτηκαν στην πίσσα. Για όλους 
όσους πέταξαν απ τις βάρκες κατά 
τη διάρκεια του εμπορίου σκλάβων 
απ την Αφρική στην Δύση”. Και οι 
τρεις αθλητές φορούσαν κονκάρ-
δες του Ολυμπιακού Σχεδίου για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα (Olympic 
Project for Human Rights (OPHR)). Ο 
λευκός αθλητής από την Αυστραλία, 
Peter Norman(αργυρό μετάλλιο), 
ήταν εναντίων της Πολιτικής της 
Αυστραλίας για μια Λευκή Αυστρα-
λία και εξέφρασε την συμπάθεια και 
την συμπαράσταση του προς τους 2 
αθλητές από τις ΗΠΑ.
Και οι δύο αθλητές των ΗΠΑ αποφά-
σισαν να φορέσουν μαύρα γάντια 
για την κίνηση αυτή αλλά ο Carlos 

ξέχασε τα δικά του στο Ολυμπιακό 
Χωριό. Ο Αυστραλός, Peter Norman, 
πρότεινε στον Carlos να φορέσει το 
αριστερό γάντι του Smith και αυτός 
είναι ο λόγος που ο Carlos ύψωσε 
το αριστερό του χέρι, σε αντίθεση 
με τον παραδοσιακό τρόπο χαιρετί-
σματος Black Power, όπου υψώνεται 
το δεξί χέρι. Όταν o εθνικός ύμνος 
των ΗΠΑ ακούστηκε και οι 2 αθλη-
τές χαιρέτησαν με το κεφάλι σκυμ-
μένο, μια χειρονομία που έγινε πρω-
τοσέλιδο σε εφημερίδες ανά τον 
κόσμο. Όταν αποχώρησαν από το 
βάθρο μετά την απονομή, αποδοκι-
μάστηκαν από το πλήθος. Ο Smith 
αργότερα δήλωσε: “Όταν κερδίζω, 
είμαι Αμερικανός και όχι ένας μαύ-
ρος Αμερικανός. Αλλά αν ποτέ κάνω 
κάποιο λάθος, τότε θα πουν ότι εί-
μαι ένας νέγρος. Είμαστε μαύροι και 
υπερήφανοι για αυτό που είμαστε. 
Οι μαύροι στην Αμερική καταλαβαί-

νουν τι συμβολίζει αυτό που κάναμε 
σήμερα. “
H Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή 
(ΔΟΕ) και ο τότε πρόεδρος, Avery 
Brundage, διέταξε ώστε οι Σμιθ και 
Κάρλος αποκλειστούν από την ομά-
δα των ΗΠΑ και να διωχθούν από το 
Ολυμπιακό Χωριό. Όταν η Ολυμπι-
ακή Επιτροπή των ΗΠΑ αρνήθηκε, 
ο Brundage απείλησε ότι θα απο-
κλείσει όλη την ομάδα στίβου των 
ΗΠΑ. Αυτή η απειλή οδήγησε στην 
αποβολή των δύο αθλητών από 
τους Αγώνες!
Να σημειωθεί ότι ο Brundage, ο 
οποίος ήταν πρόεδρος της Ολυμπι-
ακής Επιτροπής των Ηνωμένων Πο-
λιτειών το 1936 δεν είχε αντιρρήσεις 
για τους ναζιστικούς χαιρετισμούς 
κατά τη διάρκεια της Ολυμπιάδας 
του Βερολίνου….
(Το κείμενο είναι από http://
elgrecogr.wordpress.com/)
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600 εκ. για το Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας 

Πελοποννήσου

Υλοποιείται τελικά με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου το περιβό-

ητο Ταμείο Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, για την αξιοποίηση πόρων 

του ΠΕΠ για την ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Τα χρήματα αυτά (στα 600 εκατομμύρια ευρώ) τονίζει ο Περιφερειάρχης, τα 

οποία να τονίσουμε ότι δεν μας τα χαρίζει η κεντρική κυβέρνηση είναι δικά 

μας, έχουμε σκοπό να τα διαθέσουμε με αντικειμενικά κριτήρια σε βιώσι-

μες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αδυνατούν να εξασφαλίσουν κεφάλαια 

κίνησης.

Αν κάτι δεν πάει καλά σημείωσε ο Πέτρος Τατούλης, η Περιφέρεια Πελοπον-

νήσου θα έχει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο στη διάθεση της για να χρηματο-

δοτήσει τις ανάγκες τις αγοράς και το δικαίωμα μας αυτό δεν το εκχωρούμε 

σε κανένα. Στόχος μα είναι ο χαρακτήρας του ταμείου να έχει και επιδοτικό 

χαρακτήρα, όχι όμως ως παράγοντα προσέλκυσης επένδυσης.

Το ΕΤΕΑΝ έχει 480 εκ. ευρώ παρκαρισμένα για τριάμισι χρόνια τώρα στις 

τράπεζες, επίσης το ταμείο Jeremy έχει αλλά 100 εκ παρκαρισμένα, σύνολο 

κοντά στα 600 εκατομμύρια ευρώ.

Τεχνικό Επιμελητήρια: Αφήστε 
τα φωτοβολταικά στις στέγες

Την αναστολή της απόφασης που παύει 
την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών στις 
στέγες Κτιρίων για το Δίκτυο Πελοποννή-
σου, ζητά από τον Υπουργό Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
Ευάγγελο Λιβιεράτο τμήμα Πελοποννή-
σου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Οι μηχανικοί θεωρούν απαραίτητη την 
άμεση αναστολή της απόφασης όσον 
αφορά την εφαρμογή του Ειδικού προ-
γράμματος που σχετίζεται με τις εγκα-
ταστάσεις Φωτοβολταϊκών στις στέγες 
κτιρίων για το Δίκτυο Πελοποννήσου και 
την λήψη της απόφασης αναστολής στην 
αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Ολομέ-
λειας της ΡΑΕ.
Τονίζουν ότι είναι αδικαιολόγητος και τε-
χνικά εσφαλμένος ο αποκλεισμός και των 
μικρών οικιακών Φωτοβολταϊκών Εγκα-
ταστάσεων στα πλαίσια του Ειδικού Προ-
γράμματος για τα κτίρια, για τους κάτωθι 
λόγους:
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η 
τροφοδοσία του δικτύου Χαμηλής Τάσης 
τοπικά, όχι μόνο δεν επιβαρύνει, αλλά 
αντίθετα συνεισφέρει θετικά στην ευστα-
θή λειτουργία του δικτύου. Η παραγωγή 
είναι διεσπαρμένη, γίνεται τοπικά κοντά 
στην κατανάλωση και δεν χρειάζεται με-
ταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Τα οφέλη 
για το δίκτυο και τους καταναλωτές είναι 
μεγάλα (περιορισμένα έργα σύνδεσης, 
μείωση απωλειών ,κλπ). Επιπλέον θεω-
ρούμε ότι είναι απολύτως συμβατά με την 
Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης 
Μαΐου 2010 «Για την ενεργειακή απόδοση 
των κτιρίων (αναδιατύπωση)» (ΕΕ L153 
της 18.6.2010), η οποία αντικαθιστά την 
προγενέστερη οδηγία 2002/91/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002 και 
ειδικότερα με την πρόβλεψη περί κτιρίων 
σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανά-
λωσης. 
Στις ανακοινώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας 

του ΥΠΕΚΑ αναφέρεται ρητά ότι: «H μικρή 
ισχύς των Φ/Β Συστημάτων εξασφαλίζει 
ότι η παραγόμενη ενέργεια αντιστοιχεί 
σε αυτήν που απαιτείται για την κάλυψη 
των ενεργειακών αναγκών του κυρίου 
του Φ/Β Συστήματος» και επιπλέον ότι 
: «Η ισχύς του Προγράμματος είναι από 
01.07.2009 έως 31.12.2019» χωρίς να 
αναφέρεται σε οποιοδήποτε συνοδευτικό 
έγγραφο του Νόμου ή στην εισηγητική 
έκθεση αυτού ή στα σχετικά έγγραφα και 
αποφάσεις η πρόβλεψη για δυνατότητα 
αναστολής της διάταξης – επισημαίνεται 
ότι στην τροποποιημένη παρ. 2 του άρ-
θρου 7 της Υ.Α. (ΦΕΚ Β1079/2009) γίνεται 
σαφές ότι οι Φωτοβολταϊκές Εγκαταστά-
σεις σε Κτίρια εξαιρούνται από τυχόν δι-
απιστώσεις κορεσμού του Δικτύου (ΦΕΚ 
1557 – 22/9/2010).
Όπως και η ίδια η ΡΑΕ στο σκεπτικό άλ-
λης απόφασης της (υπ. αριθμ. 331/2010) 
που αφορούσε την επέκταση του Ειδικού 
Προγράμματος στα Μη Διασυνδεδεμέ-
να Νησιά καταγράφει ρητά ότι, «..πρέπει 
να υπάρχει ίση μεταχείριση μεταξύ των 
καταναλωτών όλης της χώρας…» καθώς 
και ότι «….η εγκατάσταση στα νησιά μι-
κρών και διεσπαρμένων φωτοβολταικών 
συστημάτων, επιτρέπει τεχνικά και πέραν 
των ως άνω ορίων αξιοποίηση του ηλια-
κού δυναμικού…».
Επίσης, θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη ανα-
φορά στη μελέτη Ανάπτυξης του Συστή-
ματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
2010 – 2014 στην οποία (σελ. 98) γίνεται 
ιδιαίτερη αναφορά στη «… διεσπαρμένη 
παραγωγή (που συνδέεται απευθείας στα 
φορτία με προφανή πλεονεκτήματα) …»
Για λόγους τεχνικούς, κοινωνικούς αλλά 
και για λόγους ίσης μεταχείρισης των πο-
λιτών όλης της χώρας, δεν θα πρέπει να 
αποκλεισθούν οι χιλιάδες επαγγελματίες 
που εδρεύουν στην Πελοπόννησο και 
εργάζονται στον Τομέα των Φωτοβολτα-
ϊκών Εγκαταστάσεων.
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Τερμάτισε άνετα μια Σπαρτακιάδα 
Του Κώστα Πανταζή

Πρόκληση για πολλούς αθλητές, αποτελεί εδώ 
και είκοσι ένα (21) συνεχή έτη, η κάλυψη της 
απόστασης των 257χλμ. στη διαδρομή Αθήνα-
Σπάρτη με ποδήλατο. 
Η καθιερωμένη ¨Σπαρτακιάδα¨, είναι μία ποδη-
λατική εκδήλωση, πολύ δημοφιλής πλέον και 
αρκετά απαιτητική απέναντι στους υποψήφιους 
μετέχοντες.
Μετά την αναχώρηση των αθλητών, από το 
Καλλιμάρμαρο Στάδιο της Αθήνας, στόχος τους 
είναι να τερματίσουν στην κεντρική πλατεία της 
Σπάρτης. Απώτερος σκοπός του αγώνα, δεν είναι 
η θέση κατάταξης αλλά το κατόρθωμα της ολο-
κλήρωσής του, μετά από 257χλμ ποδηλάτισης 
στο εύρος των δώδεκα ωρών! Η επίτευξη του 
στόχου, ασχέτως της θέσης κατάταξης, αποτελεί 
αναμφισβήτητα αθλητική καταξίωση για κάθε 
έναν τερματίσαντα. Παρ’ όλ’ αυτά, εξαιτίας της 
ανθρώπινης φύσης η οποία τείνει τους κατέχο-
ντές της προς τη διάκριση, δεν είναι λίγοι αυτοί 
οι οποίοι προπονούνται σκληρά, στοχεύοντας, 
έστω και ανεπίσημα, μια καλή θέση κατάταξης. 
Η ¨22η Σπαρτακιάδα¨ είναι προγραμματισμένη 
για το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. 
Ας ελπίσουμε, οι καιρικές συνθήκες να βοηθή-
σουν τους αγωνιζόμενους ώστε να μην τριτώσει 
το σερί της κακοκαιρίας των δύο τελευταίων 
χρόνων.
Στη συνέχεια, αναλύουμε τα ιδιαίτερα στοιχεία 
της διαδρομής και δίνουμε προπονητικές κατευ-
θύνσεις, ικανές να υποστηρίξουν όλο το εύρος 
των αγωνιστικών φιλοδοξιών, από τον αθλητή ο 
οποίος ενδιαφέρεται απλά να συμμετάσχει έως 
και τον αθλητή ο οποίος στοχεύει μια υψηλή 
επίδοση.
Ξεκινώντας, θα ήταν χρήσιμο να πούμε δυο 
λόγια για τη διαδρομή την οποία καλούνται να 
καλύψουν οι αθλητές μετά την εκκίνηση. Το 
γκρουπ, διασχίζει το κέντρο της Αθήνας και κατα-
λήγει στην Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου. Στη συνέχεια, 
οι αθλητές εισέρχονται στην Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-
Τριπόλεως, συναντούν με τη σειρά τις περιοχές, 
Νεμέα, Άργος, Μύλοι, Κωλοσούρτης, Αχλαδόκα-
μπος, Τρίπολη, Κερασίτσα και τερματίζουν στην 
κεντρική πλατεία της Σπάρτης. 
Κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος, είναι το 
σημείο στο οποίο πραγματοποιείται στάση, προ-
κειμένου να γίνει ανεφοδιασμός των αθλητών και 
ανασυγκρότηση του γκρουπ (περίπου στο 100ο 
χλμ.), το σημείο στο οποίο δίνεται το ελεύθερο, 
σε όσους αθλητές επιθυμούν, να ποδηλατήσουν 
με γρηγορότερο ρυθμό (περίπου στο 160ο 
χλμ.), το σημείο στο οποίο τελειώνει η τελευταία 
ανηφόρα και ουσιαστικά σημαίνει το τέλος του 
αγώνα (περίπου στο 240ο χλμ.) και τα σημεία στα 
οποία γίνεται έλεγχος διέλευσης των αθλητών, 
σφραγίζοντας μια κάρτα που προμηθεύονται 
στην εκκίνηση και φέρουν μαζί τους καθόλη τη 
διάρκεια του αγώνα.
Η διάρκεια του αγώνα, βάσει των δεδομένων που 
έχουμε μέχρι σήμερα, κυμαίνεται από 8hr 30min 
έως 9hr 30min (οι πρώτες αφίξεις). Ο ρυθμός 
είναι χαλαρός στην αρχή, αποτρέποντας το 
«σπάσιμο» του γκρουπ σε επιμέρους μικρότερα 
γκρουπάκια. Τα 27χλμ./ώρα, που είναι περίπου 
η μέση ωριαία ταχύτητα του γκρουπ, μέχρι το ση-
μείο που δίνεται το ελεύθερο, δεν δημιουργούν 
ιδιαίτερα προβλήματα στους αθλητές. 
Στα πλαίσια της προετοιμασίας ενός αθλητή 
για τη ¨Σπαρτακιάδα¨, η μεγαλύτερη δυσκολία 
που έχει να αντιμετωπίσει, είναι οι ώρες τις 
οποίες πρέπει να περάσει κάνοντας ποδήλατο. 
Οι οκτώμισι και πλέον ώρες του αγώνα, είναι 
ικανές να βασανίσουν αρκετά κάποιον ο οποίος 
παρέλειψε ή υποτίμησε το κομμάτι της σωστής 
προετοιμασίας. 
Δέκα εβδομάδες, είναι περίπου το χρονικό διά-
στημα που απομένει, μέχρι την ¨22η Σπαρτακιά-
δα¨. Από προπονητικής άποψης, ο χρόνος που 
απομένει μέχρι το στόχο, είναι αρκετός για την 
προετοιμασία των ενδιαφερομένων με την προ-
ϋπόθεση ότι, αφενός υφίσταται μια βάση στην 
προπονητική πορεία κάθε αθλητή(δηλαδή δεν 
ξεκινάει από το μηδέν) και αφετέρου, ότι αυτό το 

χρονικό διάστημα που απομένει, ο αθλητής θα 
κάνει έναν σωστό προπονητικό σχεδιασμό. 
Ο προπονητικός σχεδιασμός που ακολουθεί, 
αναφέρεται σε δύο περιπτώσεις αθλητών. Η 
πρώτη περίπτωση (normal training schedule), 
αφορά όσους ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή 
στη διοργάνωση και θέλουν να προπονηθούν 
με σκοπό απλά να καταφέρουν να τερματίσουν. 
Η δεύτερη περίπτωση (hard training schedule), 
αφορά όσους επιθυμούν να τεστάρουν τον εαυ-
τό τους και να τερματίσουν πραγματοποιώντας 
μια καλή επίδοση. 
Το εναπομείναν χρονικό διάστημα, είναι χωρι-
σμένο σε τρεις κύκλους. Ο πρώτος κύκλος πε-
ριλαμβάνει τέσσερις εβδομάδες (19/7 - 15/8), ο 
δεύτερος κύκλος περιλαμβάνει πέντε εβδομάδες 
(16/8 – 19/9) και ο τρίτος κύκλος περιλαμβάνει 
δύο εβδομάδες (20/9 – 1/10). 
 
Normal Προπονητικό πρόγραμμα 
Διάρκεια προπονητικών μονάδων: μονές ημερή-
σιες προπονήσεις, 3hr - 31/2hr 4φορές/εβδ. και 
41/2hr - 5 1/2hr 2φορές/εβδ. 
Χαρακτηριστικά προπονητικών μονάδων: 
απαραίτητη η διάρκεια στην προπόνηση, κύριος 
στόχος η βελτίωση της αερόβιας ικανότητας 
(αντοχής), μειωμένη ένταση, ενεργοποίηση του 
μεταβολισμού. 
 
1ος κύκλος (19/7 – 15/8) 
1 Ρεπό (Ρ) 
6 Προπονητικές μονάδες: 
3 αερόβια ικανότητα σε ευθεία διαδρομή (Ε) 
2 αερόβια ικανότητα σε μικτή διαδρομή (Μ) 
1 αερόβια ικανότητα σε ανηφορική διαδρομή (Α) 
Σειρά προπονητικών μονάδων: Ε-Μ-Α-Ε-Μ-Ε-Ρ 
 
Ενδεικτικά: 
Δευτέρα Ρεπό 
Τρίτη προπονητική μονάδα Ε διάρκειας 3-31/2 
ώρες 
Τετάρτη προπονητική μονάδα Μ διάρκειας 
3-31/2 ώρες 
Πέμπτη προπονητική μονάδα Α διάρκειας 3-31/2 
ώρες 
Παρασκευή προπονητική μονάδα Ε διάρκειας 
3-31/2 ώρες 
Σάββατο προπονητική μονάδα Μ διάρκειας 
41/2-51/2ώρες 
Κυριακή προπονητική μονάδα Ε διάρκειας 41/2-
51/2ώρες 

Το ρεπό προτείνεται να γίνει Δευτέρα λόγω του 
ότι το Σαββατοκύριακο είναι μια καλή ευκαιρία 
να πραγματοποιούνται οι πολύωρες προπονή-
σεις. 
 
2ος κύκλος (16/8 – 19/9) 
1 Ρεπό (Ρ) 
6 Προπονητικές μονάδες: 
2 αερόβια ικανότητα σε ευθεία διαδρομή (Ε) 
3 αερόβια ικανότητα σε μικτή διαδρομή (Μ) 
1 αερόβια ικανότητα σε ανηφορική διαδρομή (Α) 
Σειρά προπονητικών μονάδων: Μ-Ε-Μ-Α-Ε-Μ-Ρ 
 
3ος κύκλος (20/9 – παραμονή αγώνα) 
Σε αυτόν τον κύκλο, οι προπονητικές μονάδες θα 
πρέπει να κυμαίνονται από 2hr-31/2hr. Στόχος 
του κύκλου, είναι να συντηρήσει τον αθλητή, να 
τον φρεσκάρει και ξεκουράζοντάς τον από τον 
προηγούμενο κύκλο όπου το πρόγραμμα ήταν 
βαρύ, να πετύχει το φορμάρισμά του την ημέρα 
του αγώνα. 
1 Ρεπό (Ρ) 
6 Προπονητικές μονάδες: 
3 αερόβια ικανότητα σε ευθεία διαδρομή (Ε) 
3 αερόβια ικανότητα σε μικτή διαδρομή (Μ) 
Σειρά προπονητικών μονάδων: Ε-Μ-Ε-Μ-Ε-Μ-Ρ 
 
Η αερόβια ικανότητα (αντοχή) να γίνεται γενικά 
σε εύρος καρδιακής συχνότητας (Κ.Σ.γεν.) 73%-
77% και για τα ανηφορικά κομμάτια και την ανη-
φόρα παρατεταμένης διάρκειας (Κ.Σ.αν.) 80%-
86% έως max. Η προπόνηση σε μικτή διαδρομή 
περιλαμβάνει ανηφορικά κομμάτια (μέση κλίση 
4%-6%) μικτά με κομμάτια ευθείας και κατηφό-
ρας. Η προπόνηση σε ανηφόρα (μέση κλίση 6% 
και άνω), να μην ξεπερνάει τις 3hr-31/2hr και να 
περιέχει κυρίως ανηφορικά κομμάτια παρατετα-
μένης διάρκειας. 
 
Hard προπονητικό πρόγραμμα 
Διάρκεια προπονητικών μονάδων: διπλές ημερή-
σιες προπονήσεις, 11/2hr-2hr + 2hr (11/2hr-2hr 
το πρωί και 2hr το απόγευμα) ή 3hr-31/2hr (σε 
περίπτωση που δεν γίνει διπλή προπόνηση) 
4φορές/εβδ. και 5hr - 5 1/2hr 2φορές/εβδ. 
Χαρακτηριστικά προπονητικών μονάδων: Κομ-
μάτια υψηλής έντασης σε ανηφόρα, τεστ χρονο-
μετρημένων ανηφορικών κομματιών, επιβολή 
έντονου ρυθμού μετά από 2-3hr προπόνησης, 
πραγματοποίηση διπλών προπονήσεων -κυρίως 
στον δεύτερο κύκλο- για βελτιστοποίηση της 

αερόβιας ικανότητας (αντοχής) και ρύθμιση 
μεταβολισμού. 
 
1ος κύκλος (19/7 – 15/8) 
1 Ρεπό (Ρ) 
6 Προπονητικές μονάδες: 
2 αερόβια ικανότητα σε ευθεία διαδρομή (Ε) 
2 αερόβια ικανότητα σε μικτή διαδρομή (Μ) 
2 αερόβια ικανότητα σε ανηφορική διαδρομή (Α) 
διπλή προπόνηση σε μικτή διαδρομή (Μ2) 
προπόνηση με χρονομετρημένα ανηφορικά 
κομμάτια (ΑΧ) 
Σειρά προπονητικών μονάδων: Ε-Μ2-Α-Ε-Μ2-
ΑΧ-Ρ 
 
Ενδεικτικά: 
Δευτέρα Ρεπό 
Τρίτη προπονητική μονάδα Ε διάρκειας 3-31/2 
ώρες 
Τετάρτη πρωί προπονητική μονάδα Μ διάρκειας 
11/2-2hr ώρες 
Τετάρτη απόγευμα προπονητική μονάδα Μ 
διάρκειας 2hr ώρες 
Πέμπτη προπονητική μονάδα Α διάρκειας 3-31/2 
ώρες 
Παρασκευή προπονητική μονάδα Ε διάρκειας 
3-31/2 ώρες 
Σάββατο πρωί προπονητική μονάδα Μ διάρκειας 
21/2ώρες 
Σάββατο απόγευμα προπονητική μονάδα Μ 
διάρκειας 21/2ώρες 
Κυριακή προπονητική μονάδα ΑΧ διάρκειας 
41/2-51/2ώρες (χρονομετρούμε τα ανηφορικά 
κομμάτια που θα επιλέξουμε να κάνουμε αυτή τη 
μέρα, έτσι ώστε να έχουμε σημείο αναφοράς και 
να προσπαθούμε να βελτιώνουμε το χρόνο) 
Το ρεπό προτείνεται να γίνει Δευτέρα λόγω του 
ότι το Σαββατοκύριακο είναι μια καλή ευκαιρία 
να πραγματοποιούνται οι πολύωρες προπονή-
σεις. 
 
2ος κύκλος (16/8 – 19/9) 
1 Ρεπό (Ρ) 
6 Προπονητικές μονάδες: 
1 αερόβια ικανότητα σε ευθεία διαδρομή (Ε) 
3 αερόβια ικανότητα σε μικτή διαδρομή (Μ) 
2 αερόβια ικανότητα σε ανηφορική διαδρομή (Α) 
διπλή προπόνηση σε μικτή διαδρομή (Μ2) 
προπόνηση με χρονομετρημένα ανηφορικά 
κομμάτια (ΑΧ) 
Σειρά προπονητικών μονάδων: Μ-ΑΧ-Ε-Μ2-ΑΧ-
Μ-Ρ 
 
3ος κύκλος (20/9 – παραμονή αγώνα) 
Σε αυτόν τον κύκλο, οι προπονητικές μονάδες 
θα πρέπει να κυμαίνονται από 2hr-31/2hr και 
να είναι όλες μονές. Στόχος του κύκλου, είναι να 
συντηρήσει τον αθλητή, να τον φρεσκάρει και 
ξεκουράζοντάς τον από τον προηγούμενο κύκλο 
όπου το πρόγραμμα ήταν βαρύ, να πετύχει το 
φορμάρισμά του την ημέρα του αγώνα. 
1 Ρεπό (Ρ) 
6 Προπονητικές μονάδες: 
3 αερόβια ικανότητα σε ευθεία διαδρομή (Ε) 
2 αερόβια ικανότητα σε μικτή διαδρομή (Μ) 
2 αερόβια ικανότητα σε ανηφορική διαδρομή (Α) 
Σειρά προπονητικών μονάδων: Ε-Μ-Α-Ε-Μ-Ε-Ρ 
 
Η αερόβια ικανότητα (αντοχή) να γίνεται γενικά 
σε εύρος καρδιακής συχνότητας (Κ.Σ.γεν.) 73%-
77% max.80% και για τα ανηφορικά κομμάτια και 
την ανηφόρα παρατεταμένης διάρκειας (Κ.Σ.αν.) 
87% έως max. Η προπόνηση σε μικτή διαδρομή 
περιλαμβάνει ανηφορικά κομμάτια (μέση κλίση 
4,5%-6,5%) μικτά με κομμάτια ευθείας και κατη-
φόρας. Η προπόνηση σε ανηφόρα (μέση κλίση 
6,5% και άνω), να περιέχει κυρίως ανηφορικά 
κομμάτια παρατεταμένης διάρκειας. 
 
Εμείς από την πλευρά μας, να ευχηθούμε καλή 
επιτυχία σε όλους όσους αποφασίσουν να 
τεστάρουν τα όριά τους και να ζήσουν αυτή την 
εμπειρία. http://www.planetbike.gr
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Του Άγγελου 

Τράκα, Λογο-
θεραπευτής, 
Επιστημονικός Συ-
νεργάτης Κέντρου 
Έρευνας και 
Εφαρμογής Σύγ-
χρονων Προγραμ-
μάτων Ειδικών 
Θεραπειών

Η φυσιολογική 
ανάπτυξη των 

προ-λεκτικών λειτουργιών επηρε-
άζεται από οργανικούς ή ψυχολο-
γικούς παράγοντες. Σε παιδιά που 
παρουσιάζουν μια εγκεφαλική δυ-
σλειτουργία οι διαταραχές καθορί-
ζονται από την βαρύτητα και την 
έκταση  της εγκεφαλικής βλάβης 
και αφορούν κυρίως τα εξής:
Προβλήματα στη σίτιση εξ΄αιτίας 
ελλιπούς  ανάπτυξης των στοματι-
κών λειτουργιών.
Προβλήματα στην ανάπτυξη επι-
κοινωνιακών ικανοτήτων λόγω της 
μειωμένης και μη- φυσιολογικής κι-
νητικότητας, νοητικής υστέρησης, 
ύπαρξης βαρηκοΐας ή και μειωμέ-
νης όρασης.
Διαταραχές της αναπνοής, της φώ-
νησης και της άρθωσης λόγω αυ-
ξημένο ή μειωμένο μυϊκό τόνο.
Σε αυτά τα προβλήματα οι γονείς 
έχουν τον δικό τους κυρίαρχο ρόλο 
που πάντα είναι καθοριστικός στην 
εξέλιξη της θεραπευτικής αγωγής.
Η παθολογική εξέλιξη των πρωτο-
γενών λειτουργιών του στόματος 
παρουσιάζει στις διάφορες φάσεις 
ανάπτυξης του παιδιού μια διαφο-
ρετική εικόνα. Θα προσδιορίσουμε 
την εικόνα αυτήν από το νεογέννη-

το μέχρι το παιδί της σχολικής ηλι-

κίας, προκειμένου να γίνει σαφής 

και αντιληπτή η παθολογική εξέ-

λιξη σε κάθε φάση της ανάπτυξης 

του παιδιού.

Στα νεογέννητα οποιαδήποτε προ-

βλήματα στον θηλασμό, μπορεί να 

είναι μια πρώτη ένδειξη διαταρα-

χής των πρωτογενών λειτουργιών 

του στόματος. Οι αιτίες μπορεί να 

είναι δύο κυρίως.

Ελαττωμένα ή καταργημένα αντα-

νακλαστικά.

Παθολογικός μυϊκός τόνος στην 

περιοχή του στόματος

Σε ηλικία άνω των επτά μηνών τα 

προβλήματα προσδιορίζονται στα 

εξής:

Η μη εξαφάνιση των αντανακλα-

στικών σίτισης

Παθολογικός μυϊκός τόνος

Υπερευαισθησία ή υπαισθησία 

στην περιοχή του στόματος

Τέλος τα προβλήματα των μεγα-

λύτερων παιδιών είναι παρόμοια 

με αυτά που αναφέρθηκαν παρα-

πάνω. Επιπλέον παρουσιάζουν μια 

δυσκολία στο να τρώνε και να πί-

νουν. 

Της Δήμητρας 

Τούντα, Διαιτολό-

γος, Διατροφολό-

γος

Οι επιθυμητές τιμές: 
Στα μικρά παιδιά οι 
τιμές αναφοράς της 
αρτηριακής πίεσης 
είναι λιγότερο αυ-
στηρές και η πίεση 
μπορεί να ποικίλλει 

ανάλογα:
Με την ηλικία
Το βάρος και το ύψος
Τον τρόπο ζωής
Οι μέγιστες τιμές της πίεσης π.χ. για ένα 
παιδί στη σχολική ηλικία μπορεί να κυ-
μαίνονται μεταξύ 100-110 mmHg και οι 
ελάχιστες μεταξύ 60-70 mmHg.
Η υψηλή πίεση προσβάλλει στις μέρες 
μας άτομα νεαρής ηλικίας σε πολύ μεγα-
λύτερο βαθμό συγκριτικά με το παρελ-
θόν, γεγονός το οποίο οφείλεται:
Στην κακή διατροφή (τροφές πλούσιες 
σε αλάτι και κορεσμένα λιπαρά – junk 
food).
Στην υπερβολική αύξηση του σωματι-
κού βάρους.
Στην καθιστική ζωή και στην ακινησία, 
λόγω έλλειψης χρόνου, από τις πολλές 
ώρες μπροστά στην τηλεόραση.

Τι είναι η παιδική υπέρταση

Όταν το παιδί εμφανίζει για 3 διαδοχι-
κές μετρήσεις της πίεσης, μέσα σε ένα 
χρονικό διάστημα 6-12 μηνών, τιμές 
αρτηριακής πίεσης πάνω από την 95η 
εκατοστιαία θέση της σχετικής καμπύ-
λης της αρτηριακής πίεσης σε σχέση με 
παράγοντες όπως το φύλο και η ηλικία, 
τότε μιλάμε για την ύπαρξη παιδικής 
υπέρτασης. Έχει αποδειχθεί στατιστικά 
ότι το 3% των παιδιών που εμφανίζουν 
υψηλή τιμή αρτηριακής πίεσης, το 2% 
από αυτά παρουσιάζουν δευτεροπαθή 
υπέρταση και το υπόλοιπο 1% ιδιοπαθή, 
κυρίως στην εφηβική ηλικία.

Α) Η ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Ιδιοπαθής, ή πρωτοπαθής, είναι η υπέρ-
ταση άγνωστης αιτιολογίας.
Παράγοντες που την προκαλούν: η κλη-

ρονομικότητα και η γενετική βάση

Β) Η ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Δευτεροπαθής είναι η υπέρταση που 
είναι συνοδός νεφροπαθειών, ενδοκρι-
νικών και καρδιαγγειακών παθήσεων 
κ.λ.π. (50-80% των περιπτώσεων υπέρ-
τασης).

Παράγοντες που την προκαλούν: 
Η παχυσαρκία: Ενδείξεις από μελέτες 
υποστηρίζουν την ύπαρξη ισχυρής συ-
σχέτισης ανάμεσα στο σωματικό βάρος 
και την αρτηριακή πίεση. Έχει υπολογι-
στεί ότι, μετά την απόκτηση του υπερβο-
λικού βάρους ή την παχυσαρκία, έπειτα 
από 10 χρόνια, τα παιδιά θα εμφανίσουν 
υψηλή αρτηριακή πίεση. Πρόσφατα 
ιατρικά στοιχεία βεβαιώνουν ότι στην 
Ελλάδα 1 στα 7 παιδιά είναι παχύσαρ-
κα. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην 
καλούμενη «κεντρική παχυσαρκία», δη-
λαδή στη συσσώρευση λίπους στην πε-
ριφέρεια της μέσης και στην περιοχή της 
κοιλιάς.
Οι κακές διατροφικές συνήθειες, όπως η 
κατανάλωση: 
Τροφίμων πλούσιων σε επιβλαβή κεκο-
ρεσμένα λίπη, όπως τα μπισκότα, τα πα-
γωτά, τα πατατάκια, από παιδιά με πρό-
βλημα χοληστερίνης.
Μεγάλης ποσότητας ζάχαρης από μπι-
σκότα, δημητριακά χωρίς φυτικές ίνες 
για πρωινό, αναψυκτικά και παγωτά, κυ-
ρίως από παιδιά με πρόβλημα τριγλυκε-
ριδίων.
Υπερβολικής ποσότητας χλωριούχου 
νατρίου από φαγητά και αναψυκτικά.
Ζωικών προϊόντων ( κρεάτων και αλλα-
ντικών ), από παιδιά με πρόβλημα χολη-
στερίνης. Έχει επίσης ανακαλυφθεί ότι η 
επαρκής πρόσληψη καλίουμειώνει την 
αρτηριακή πίεση. Όμως, τα υπερτασικά 
Ελληνόπουλα τρώνε λίγα φρούτα και λα-
χανικά (που είναι πλούσια σε κάλιο).
Το άγχος: το νοητικό και το συναισθη-
ματικό άγχος είναι παράγοντες αύξησης 
της αρτηριακής πίεσης.
Οι αδενικές παθήσεις (θυρεοειδής ή επι-
νεφρίδιος αδένας).
Τα νεφρικά προβλήματα.
Τα φάρμακα (κορτικοστεροειδή, αυξητι-
κή ορμόνη).

Παιδική υπέρταση Διαταραχές στην ανάπτυξη 
προ-λεκτικων λειτουργιών
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Βαθιά χαραγμένο στην μνήμη, το Μάτι του Άρ-
γου ή του Τριώπη Δία, συνεχίζει και σήμερα να 
εποπτεύει την πόλη απ την οποία κατάγονται 
όλοι οι αρχαίοι βασιλικοί οίκοι και των Μακεδό-
νων συμπεριλαμβανομένων.
Άργος Πανόπτης, σύμφωνα με τον μύθο, είχε 
εκατό μάτια σε όλο του το σώμα. Ο Άργος απε-
λευθέρωσε την Πελοπόννησο από πολλά άγρια 
θηρία και τέρατα. Ο Δίας ερωτεύθηκε την Ιώ 
παράφορα και όταν το έμαθε η Ήρα, την μετα-
μόρφωσε σε άσπρη αγελάδα. Αργότερα η Ήρα 
απαίτησε από τον Δία να της φέρει την αγελά-
δα, την οποία έδωσε στον Άργο Πανόπτη, τον 
πατέρα της, να την φυλάει. Ο Ερμής όμως, με 
υπόδειξη του Δία, έπαιξε την λύρα του και με 
τους σκοπούς του έκλεισε όλα τα μάτια του Άρ-
γου Πανόπτη και τον σκότωσε.
Άγαλμα του Τριώπα Δία, του Διός με τα τρία 
μάτια, σύμφωνα με την παράδοση υπήρχε στο 
κέντρο του κάστρου του Άργους. Ο Δίας με τους 
τρεις Οφθαλμούς που προστάτευε την πόλη, 
είχε όπως οι Κύκλωπες δύο τυφλά μάτια στην 
κανονική τους θέση και ένα στο 
κέντρο του μετώπου. Αυτό λοι-
πόν το μάτι φαίνεται πως και 
σήμερα ευρισκόμενο στο κέ-
ντρο- μεταφορικά στο μέτωπο- 
των τειχών κοιτά ακόμα προς 
την σημερινή και αρχαία πόλη.
Στο μέσο περίπου των σημερι-
νών μεσαιωνικών εξωτερικών 
τειχών του κάστρου της Λάρι-
σας του Άργους ένα εξόγκωμα 
στον μεσαίο ανατολικό πύργο 
έμοιαζε με αποτρεπτική μπάλα 
κανονιού που θάθελε να υποδη-
λώσει στους εισβολείς την ισχύ 
των τειχών. Τέτοιου είδους απο-
τρεπτικά είναι συνήθη στα μεσαιωνικά κάστρα. 
Το Παλαμήδι βρίθει εξ αυτών αλλά και στην 

δυτική πλευρά του Κάστρου της Λάρισας είναι 
επίσης εμφανή.
Μια πιο προσεκτική ματιά στο συγκεκριμένο 
σημείο αποκαλύπτει μια έκπληξη. “Η αποτρεπτι-

κή Μπάλα” δεν είναι στρογγυλή 
αλλά ωοειδής! Θα μπορούσε να 
ισχυριστεί κανείς πως πρόκειται 
για σπασμένη Μπάλα κανονιού, 
όμως τα σκαλίσματα και τα σημά-
δια απ το χτενάκι που την μορφο-
ποίησε αποδεικνύουν πως εσκεμ-
μένα έχει το σχήμα “Οφθαλμού”.
Ένα ακόμα στοιχείο που ενισχύ-
ει την άποψη πως πρόκειται για 
“Μάτι” και όχι για αποτρεπτική 
διακόσμηση είναι ότι το σημείο 
που βρίσκεται δεν είναι ορα-
τό από επιτιθέμενους, λόγω της 
απότομης κλήσης του εδάφους, 

οπότε μάλλον “βλέπει” παρά “βλέπεται” απ τους 
εχθρούς.

20
Ακόμα και σήμερα το “Μάτι” του Άργου 

εποπτεύει την πόλη των Βασιλικών Οίκων

O Πανόπτης Άργος
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Στρατός και λογική;
Φαντάρος αγνώστων λοιπών στοιχείων ξεκίνησε από τον 
Μάρτιο... 
να μοιράζεται στο twitter όλο όσα συμβαίνουν κατα τη 
διάρκεια της θητείας του. «Μια ολόκληρη θητεία, και σήμερα» 
τουιτάρει ο άγνωστος στρατιώτης και θα γράφει μέχρι να απο-
λυθεί. Δείτε μερικά απ’ τα ξεκαρδιστικά κυνικά και μελαγχολικά 
διαυγή tweets του: 
 
 
-Το στρατόπεδο είναι τόσο μεγάλο, που αν μπουκάρουν 
εχθροί το πρωί από την κεντρική πύλη, εμείς θα το μάθουμε 
από τις ειδήσεις των 8. 
 
-Σήμερα μάθαμε να στρώνουμε κρεβά-
τια στρατιωτικά. Ήταν τα 30 πιο άσχημα 
χαραμισμένα λεπτά της ζωής μου. Κι έχω 
παρακολουθήσει και κέρλινγκ. 
 
-Μεγαλύτερος φόβος και απ’ το να ξεμείνεις 
από σφαίρες στον πόλεμο είναι να ξεμείνεις 
από μπαταρία κινητού στο «Γερμανικό». 
 
-Παραδόξως η πρώτη μας βολή στέφθηκε 
με απόλυτη επιτυχία. Δεν σκοτώθηκε κανείς 
μας. 
 
-Αν συνεχιστεί κι άλλο η οικονομική κρίση, 
στο πεδίο βολής θα σχηματίζουμε όπλο με 
τα χέρια μας και θα φωνάζουμε «πιίου-πί-
ου». 
 
-Αν ήξεραν οι μαμάδες τι φαΐ πετάμε στο 
στρατό, δεν θα τολμούσαν ποτέ να πούνε 
την ιστορία με τα πεινασμένα παιδάκια στην Αφρική. 
 
-Κάποιοι επιλοχίες μας είναι τόσο ταγάρια, που θα φοβόμουν 
να τους αναθέσω ακόμα και τη διοίκηση του στρατού των 
playmobil μου. 
 
-Όσο χαζός και αν είσαι, στον στρατό αν έχεις γυαλισμένα 
άρβυλα και χτυπάς σωστά προσοχή είσαι ένας μικρός επιστή-
μονας. 
 
-Αντιλαμβάνομαι ότι βρίσκομαι σε άδεια απ’ τον στρατό από 
το γεγονός ότι είμαι σε κλειστό χώρο με άλλους ανθρώπους 
και κανείς δεν κλάνει. 
 
-Ο ταξίαρχος μας προέτρεψε να τρώμε γερό πρωινό. Το άκου-
σαν αυτό το βουτυράκι και η μία μαρμελαδίτσα που δικαιού-
μαστε και πέθαναν στα γέλια. 
 
-Είμαι πλέον σίγουρος ότι όλες τις διαδικασίες στον στρατό τις 
σχεδιάζει μια επιτροπή που αποτελείται από άτομα που δεν 
μιλιούνται μεταξύ τους. 

 
-Αν πεις «να ‘χαμε ένα σάντουιτς με καλαμάκι και λίγο κασέρι» 
μπροστά σ’ έναν Σαλονικιό κι έναν Αθηναίο, θα μαλώνουν 
μέχρι να λήξει η θητεία τους. 
 
-Η συντήρηση των οχημάτων γίνεται με το παραδοσιακό 
σύστημα «ανοίγω καπό, κοιτάω χωρίς να καταλαβαίνω Χριστό 
και σχολιάζω «όλα φαίνονται οk». 
 
-Απ’ ο,τι έχω καταλάβει, σε περίπτωση πόλεμου θα ‘μαι ο 
κομπάρσος σε ταινία δράσης που σκοτώνεται στο πεντάλεπτο, 
χωρίς να μάθουμε καν το όνομά του. 
 
-Η μονή πολιτική συζήτηση που έχει λογικά επιχειρήματα 
στον στρατό είναι η διαμάχη για το αν η Ράπτη είναι καλύτερη 
γκόμενα απ’ την Καϊλή. 

 
-Τέλειωσε η στρατιωτική μας εκπαίδευση, 
που σημαίνει ότι αποκτήσαμε το δικαίωμα 
να βλέπουμε πολεμικές σκηνές και να λέμε 
«σιγά το πράγμα». 
 
-Κάθε φορά που βιώνω ένα deja-vu φρικά-
ρω στη σκέψη ότι υπάρχει μια πιθανότητα 
να μ’ έχουν πιάσει κορόιδο και να έχω 
ξαναπάει στρατό. 
 
-Σύμφωνα με την άσκηση ετοιμότητας, σε 
περίπτωση συναγερμού φορτωνόμαστε τα 
πάντα και προσευχόμαστε να έχουμε δεχτεί 
επίθεση απ’ το Λιχτενστάιν. 
Κάθε φορά που ακούω για το Τάγμα Ηλε-
κτρονικού Πολέμου φαντάζομαι κάποιον 
φαντάρο σ’ ένα γραφείο να παίζει τάβλι 
μέσω ίντερνετ μ’ έναν Τούρκο. 
 

-Τρίτη μέρα νυχτερινών πολεμικών ασκήσεων εκτός στρατο-
πέδου και δεν πιάστηκε κανένας μας αιχμάλωτος. Το λες και 
επιτυχία. 
 
-Απογευματινή πορεία μέσα από πλατεία χωριού. Τρομοκρα-
τημένες οι γιαγιάδες που έβλεπαν ειδήσεις, θα πίστεψαν ότι 
περνάει ο στρατός του ΣΥΡΙΖΑ. 
 
-Είμαι τόσο άτυχος που είμαι βέβαιος πως σε όλα τα παράλλη-
λα σύμπαντα η στρατιωτική θητεία έχει καταργηθεί. 
 
-Έχω φάει τόσες ώρες με μια σκούπα στο χέρι, που αν χρεια-
στεί να λύσουμε τις διάφορες μας με τους Τούρκους, ελπίζω να 
το κάνουμε στο κέρλινγκ. 
 
-Πληρωθήκαμε σήμερα τον μισθό Μαΐου. Το νέο προκάλεσε 
ανακούφιση στους οίκους αξιολόγησης, στο Χρηματιστήριο 
του Τόκιο και στον καψιμιτζή μας. 
 
-Σ’ ένα παράλληλο, αθώο και σουρεαλιστικό σύμπαν μπου-
κάρουμε στην Τουρκιά, ξεστρώνουμε τα κρεβάτια τους και 
γεμίζουμε γόπες το προαύλιό τους.

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Δεν αρκεί μόνο μια μάσκα, 

παρά ένα χαμόγελο για να προσδώσει 

μυστήριο 

Η λάμπα

Είναι δύο υπάλληλοι σε ένα γραφείο και δεν την παλεύουν 

καθόλου. 

Ο ένας έχει σαλτάρει τελείως και έπειτα από μερικές απο-

τυχημένες απόπειρες να κερδίσει μια άδεια από το σκληρό 

αφεντικό, αποφασίζει να λάβει δραστικά μέτρα και να 

εκβιάσει λίγο την κατάσταση. Πάει λοιπόν και κρεμιέται από 

το ταβάνι και αρχίζει να βγάζει περίεργους ήχους. Μπαίνει 

το αφεντικό στο γραφείο, τον βλέπει, μένει κάγκελο. 

- Τι έπαθες ρε; Γιατί κρεμάστηκες από το ταβάνι; 

- Είμαι λάμπα! 

- Αα. δεν πάς καλά εσύ. Πάρε μια αδειούλα μπας και ξελα-

μπικάρεις λίγο.  

Κατεβαίνει κάτω ο τύπος και φεύγει. Τον βλέπει ο συνάδελ-

φος του και σηκώνεται και αυτός και τον ακολουθεί από 

πίσω. Τον βλέπει το αφεντικό.. 

- Εσύ που πας; 

- Ε, άμα πιά, δεν μπορώ να δουλέψω και μέσ` στα σκοτάδια
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ΑΔΑ: Β4Γ77Λ1-60 Ε

Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Περίληψη Δ/ξης 1004/2012

Ανακοινώνεται ότι η Περι-
φερειακή Ενότητα  Αργολί-
δας(Π.Ε.Α.) προκειμένου να 
προβεί στη διενέργεια μειο-
δοτικής δημοπρασίας προς 
μίσθωση ακινήτου για τη στέ-
γαση του ΚΕΔΔΥ του Ν.Αργο-
λίδας καλεί τους ενδιαφερόμε-
νους, όπως εντός προθεσμίας 
είκοσι (20) ημερών από τη δη-
μοσίευση της διακήρυξης να 
υποβάλουν τις προσφορές 

τους στη Δ/νση Διοικητικού 
- Οικονομικού, Τμήμα Προ-
μηθειών , (Παραλιακή οδός  
Ναυπλίου - Ν. Κίου,  Αθ. Γκου-
μάκη & κ. Ελ. Μάντζαρη τηλ. 
2752360397& 8) με τους εξής 
όρους : να βρίσκεται εντός 
των ορίων της πόλης του Ναυ-
πλίου και να είναι συνολικής 
ωφέλιμης επιφάνειας  περίπου 
114 τ.μ , να υπάρχει δυνατό-
τητα πρόσβασης στα άτομα 
με ειδικές ανάγκες καθώς και 
να έχει δομημένη καλωδίωση 
φωνής & δεδομένων (ο αριθ-
μός θέσεων ανάλογος με τις 

ανάγκες της υπηρεσίας που 
θα στεγαστεί ).  H διάρκεια της 
μίσθωσης θα είναι για πέντε 
(5) χρόνια.  Οι ενδιαφερόμενοι 
να προσκομίσουν εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένου 
πιστωτικού ιδρύματος για τη 
συμμετοχή στη δημοπρασία 
ποσού 756,00 €. Εάν ο τελευ-
ταίος μειοδότης αρνηθεί να 
υπογράψει το πρακτικό της 
δημοπρασίας ή το μισθωτήριο 
συμβόλαιο εντός προθεσμίας 
δέκα πέντε (15) ημερών από 
την κατακύρωση του αποτελέ-
σματος της δημοπρασίας κα-

ταπίπτει η εγγύηση υπέρ της  
Π.Ε.Α..Η Π.Ε.Α. έχει το δικαίωμα 
μονομερούς λύσης της σύμ-
βασης μίσθωσης , να εγκατα-
στήσει στο μισθωμένο κτήριο 
άλλη υπηρεσία και να παρα-
τείνει μονομερώς τη σύμβαση, 
σύμφωνα με τα άρθρα 19,20 & 
21 του Π.Δ. 242/96, αντίστοι-
χα . Ο τελευταίος μειοδότης 
υποχρεούται να παρουσιάσει 
αξιόχρεο εγγυητή. Τα έξοδα 
δημοσίευσης βαρύνουν τον 
τελευταίο μειοδότη.

Η Πρ. της Ο.Ε.Π.Π.

Κων/να Νικολάκου

Οργανώνονται οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ για να αντισταθούν στα νέα μέτρα

Κατέλαβαν για λίγες ώρες τους Δήμους
Σε μια ολιγόωρη συμβολική κα-
τάληψη των δημαρχείων από τις 
10 το πρωί μέχρι την 1 το μεση-
μέρι, προέβησαν οι εργαζόμε-
νοι στους ΟΤΑ στον νομό. Όπως 
υποστήριξαν συνδικαλιστές που 
συμμετείχαν στις ‘καταλήψεις’ :
“Σήμερα, σε μια “συμβολική κα-
τάληψη” που κάλεσε η ομοσπον-
δία μας, έχουμε μία καλή ευκαι-
ρία, τις σκέψεις και τις αγωνίες 
που εκφράζουμε μεταξύ μας, σε 
μικρές ομάδες με τους συναδέλ-
φους και τις οικογένειές μας, να 
τις εκφράσουμε σε ένα ευρύτε-
ρο κύκλο ανθρώπων.
Σε συνάδελφους μας με τους 
οποίους δεν ερχόμαστε σε κα-
θημερινή επαφή γιατί οι συν-
θήκες της εργασίας μας και της 
ζωής μας δεν το επιτρέπουν.
Πάνω - κάτω όλοι έχουμε τις 
ίδιες αγωνίες:
Τι θα γίνει με τις θέσεις εργασίας 
μας;
Τι θα γίνει με τους μισθούς μας;
Πώς θα πληρώσουμε τα χαρά-
τσια; Τους νέους φόρους;
Θα μας δώσουν φάρφμακα στο 
φαρμακείο;
Θα βρούμε γιατρό;
Έχουν καμιά ελπίδα τα παιδιά 

για δουλειά;
Θα έχουν δάσκαλο: σχολείο τα 
παιδιά μας;
Θα πληρωθούν οι υποχρεώσεις 
αυτό το μήνα, θα φτάσουν τα 
λεφτά;|
Μια Κοινωνία σε όλο και μεγα-
λύτερη απόγνωση. Μια ζωή όλο 
και πιο δύσκολη. Η εργασία και 
η κοινωνική ασφάλιση σε πλήρη 
ισοπέδωση. Η δημόσια περιου-
σία λεηλατείται από τους γνω-
στούς επιτήδειους.
Και εμείς;
Εμείς οφείλουμε να αντισταθού-
με. Πρέπει να δώσουμε τη μάχη 
εμείς μαζί με όλη την κοινωνία. 
Με τους μικροεπαγγελματίες, 
τους επιστήμονες, του ιδιωτι-
κούς υπάλληλους, του άνερ-
γους, τους συνταξιούχους.
Ο αγώνας για να μην περάσουν 
τα νέα «βάρβαρα» μέτρα που 
μας οδηγούν πλέον όλους στην 
κοινωνική καταστροφή και για 
να απαλλαγούμε οριστικά από 
τα δεσμά των μνημονίων είναι 
καθημερινός, επίπονος και χρει-
άζεται τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ 
μας.
Το Σωματείο μας, αποφασί-
στηκε να καλέσει σε μία κοινή 

προσπάθεια όλα τα σωματεία 
και τους συλλόγους του νομού, 
ώστε να οργανώσουμε εν όψει 
της 24ωρης απεργίας στις 26 
Σεπτεμβρίου την πρώτη αντί-

δρασή μας από κοινού με όλους 
όσους πλήττονται από τη βαρ-
βαρότητα της τρόικας και της 
συγκυβέρνησης - υπηρέτη”.
Πρώτη προσπάθεια οργάνωσης 

του κοινού αγώνα θα γίνει την 

Παρασκευή στις 7μ.μ. στο Εργα-

τικό Κέντρο Άργους.

Στη μάχη της απεργίας στις 26 Σεπτέμβρη 
Κάλεσμα να πάρει ο κόσμος μέρος στην συ-
γκέντρωση του ΠΑΜΕ στην πλατεία του Αγ. 
Πέτρου στις 10.30π.μ. Την ερχόμενη Τετάρ-
τη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση: “με τα νέα 
βάρβαρα μέτρα μας γυρνούν στην εποχή του 
σκλαβοπάζαρου, στην ασταμάτητη δουλειά 
ήλιο με ήλιο. 
Να χτυπήσει η καμπά να του αγώνα παντού, 
σε κάθε τόπο δουλειάς, σε κάθε σωματείο, σε 
κάθε εργατική γειτονιά, σε κάθε σχολείο. Με 
γενικές συνελεύσεις, με συσκέψεις και συζητή-
σεις, με τη συμμετοχή όλων μας, οργανώνουμε 
την πάλη, με εμπιστοσύνη στη δύναμη και το 
δίκιο μας. 
Ήρθε η ώρα για αμείλικτη απάντηση στον πό-
λεμο των καπιταλιστών, της ΕΕ, των κομμάτων 
τους και των συμβιβασμένων συνδικαλιστικών 
ηγεσιών που έχουν καθίσει στο σβέρκο μας. 
Όλοι σαν ένας άνθρωπος να βροντοφωνάξου-
με, «τέρμα οι θυσίες για την πλουτοκρατία». 
Το μέλλον μας δε μπορεί να είναι η φτώχεια, η 

ανεργία, η μόνιμη ανασφάλεια. 
Δεν αποδεχόμαστε να καθορίζεται από την 
κυβέρνηση ο μισθός και το μεροκάματο, την 
κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων. 
Δεν αποδεχόμαστε κατάργηση του οκτάωρου, 
της σταθερής και μόνιμης δουλειάς, την μαύ-
ρη και ανασφάλιστη εργασία.
Δεν αποδεχόμαστε να παίρνουμε σύνταξη στα 
70 και αυτή να είναι ένα επίδομα.
Δεν αποδεχόμαστε τις 13 ώρες δουλειά
Δεν αποδεχόμαστε τις περικοπές κοινωνικών 
δαπανών
Εμείς είμαστε το αίμα, εμείς είμαστε η φωτιά!
Εμείς παράγουμε όλον τον πλούτο και τον καρ-
πώνονται οι εκμεταλλευτές μας. 
Να τσακιστεί μέσα σε κάθε εργοστάσιο και 
τόπο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά, η πολιτική 
των μονοπωλίων και του πολιτικού προσωπι-
κού τους. Να απαντήσουμε στα βάρβαρα μέ-
τρα, με οργάνωση, με δυνάμωμα της ταξικής 
συσπείρωσης και ενότητας.

Κριτήριο πρέπει να είναι οι σύγχρονες ανάγκες 
μας για σταθερή δουλειά 
με δικαιώματα, για ζωή 
με αξιοπρέπεια. Με ισχυ-
ρό ταξικό κίνημα και κοι-
νωνική συμμαχία μπο-
ρούμε να ανατρέψουμε 
τους σχεδιασμούς τους.
Σπάμε τον φόβο και την 
τρομοκρατία. 
Φοβισμένος λαός σημαί-
νει επίθεση χωρίς τέλος.
Κανένας εργάτης να μη 
μείνει μόνος του, κανέ-
νας να μην κάνει πίσω.
 Να νεκρώσουν οι τόποι 
δουλειάς. Να κλιμακώ-
σουμε τον αγώνα
Είναι ώρα μάχης. 
Όχι στην υποταγή και 
στην εξαθλίωση”
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Διαμέρισμα ισόγειο 
στο Άργος, σε ήσυχη περιοχή με καλό 
κλίμα, με 3 υπνοδωμάτια και λοιπούς 
χώρους και με αυτόνομη θέρμανση. 
Πληρ: 2751026032 & 6973999508

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 70 τ.μ., 
στο 2ο όροφο, στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Βασ.Όλγας 231 (κοντά στην Περιφ. 
Ενότητα Θεσ/κης) πλήρως ανακαι-
νισμένο, με πολύ λίγα κοινόχρηστα, 
δίπλα στη στάση αστικής συγκοινω-
νίας ιδανικό για φοιτητές. Πληρ: 6944-
729712   &   27510-26032

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αποθήκη 65 τ.μ. στο 
Σκαφιδάκι, δίπλα στο δημοτικό σχο-
λείο, για οποιαδήποτε χρήση. Τηλ. 
6944317903

Ενοικιάζεται διώροφο κτίριο, 170τμ. 
με αποθηκευτικό χώρο, στην συμβο-
λή των οδών Μεσσηνίας- Αρκαδίας 
και Καρπετοπούλου στο Άργος. Τηλ. 
27510-22843

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

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 στρέμματα, 
στα Πυργιώτικα, οικοδομήσιμο. 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 νεόκτιστα 
σε απόσταση 200μέτρων από το Νο-
σοκομείο Άργους. Τηλ.: 6947267865

Χ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΕΟΔΜΗΤΟ 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 38 τ.μ. ΝΑΥ-

ΠΛΙΟ (οδός Αργοναυτών 11 - Ν. 

Βυζάντιο). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ. 

(27520)29396 - κινητό 6944842844 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 13 - ΝΑΥ-

ΠΛΙΟ

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 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 13 - ΝΑΥΠΛΙΟ

ΖΗΤΗΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ναύπλιο. Ζητείται κοπέλα να εργα-
στεί σε εστιατόριο – μπαρ. Σέρβις ή 
μπαρ. Τηλ. 6977074820

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κυρία, σοβαρή και ευγενική, αναλαμ-
βάνει υπεύθυνα την φροντίδα και φύ-
λαξη ηλικιωμένων ατόμων. Τηλέφω-
νο: Κα Μαρία  6945-334592. 

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 Πιστοποιητικών 
κτιρίων, διαμερισμάτων, καταστημά-
των. Πληροφορίες :  Γιάννης Ρεκού-
μης 6944893544, 2752023534.

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ κειμένων. Λί-

γες ή πολλές σελίδες, επίσημα ή 

ανεπίσημα προσωπικά έγγραφα, 

εργασίες, διατριβές, σημειώσεις, 

αποσπάσματα κλπ, δακτυλογρα-

φούνται και διαμορφώνονται ως 

έγγραφα κειμένου. Τηλ. 2752 0 

22257, 6976511108

Κυρία αναλαμβάνει την φροντίδα και 
φύλαξη παιδιών, στην περιοχή Ναυ-
πλίου. Τηλ. 6945525435

Τελειόφοιτη οικονομικής σχολής πα-
ραδίδει μαθήματα σε παιδιά Δημοτι-
κού – Γυμνασίου 6 ημέρες την εβδο-
μάδα. 8 ευρώ / ώρα (Δημοτικό), 10 
ευρώ / ώρα (Γυμνάσιο). 6943993555 
κ΄ καθηγήτρια φιλόλογος παραδίδει 
μαθήματα σε παιδιά Δημοτ – Γυμνασ 
– Λυκείου κ΄ σε παιδιά με μαθησιακές 
δυσκολίες σε προσιτές τιμές. 697 82 
13309.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα σε 
μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου 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 με-
λίσια. 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 χρυ-
σό. Εχεμύθεια. Τηλ. 6972240183

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης. Πρακτο-
ρείο ΟΠΑΠ. Μακαρίου 25. Άργος. Τηλ. 
2751062811

Χάθηκαν στην περιοχή Δαλαμανάρας 
δίπλωμα οδήγησης και άδεια τρα-
κτέρ. Όποιος γνωρίζει ας επικοινωνή-
σει 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




