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Δεκάδες ευρώ για ένα ραντεβού με γιατρό του ΕΟΠΠΥ

Πράσινο ή Άουσβιτς, η κυβέρνηση κλείνει το ΚΕΜΧ

Σελ.  12,13

Μύλος στην 
αναμονή

Βολτάρουν κλέφτες και 

κλεφτρόνια στο Άργος

Κλέψανε τον αγωγό 

στον βάλτο

Αυξάνει διαρκώς η εγκληματικότητα 
στο Άργος, αφού η αστυνομική παρου-
σία είναι κάτι λιγότερο από ανύπαρκτη. 
Γυναίκες συχνότερα τα θύματα κλοπών, 
ντάλα μεσημέρι και μάλιστα στους κε-
ντρικότερους δρόμους.

Σελ. 8

Εχθρική πόλη το Ναύπλιο 

για ΑΜΕΑ

Έντονα είναι τα προβλήματα προσβασιμότητας για τα 
ΑμΕΑ στο Ναύπλιο, με αποτέλεσμα η πόλη να γίνεται 
εχθρική για τους πολίτες με κινητικά προβλήματα. Το 
θέμα έφερε στο δημοτικό συμβούλιο ο Χρ. Γραμματικό-
πουλος και ο Κ. Θεμελής.

Σελ. 5

Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με 
την κατάργηση των δωρεάν κλήσεων 
προτεραιότητας και την κατάργηση 
του 184. Οι εκατοντάδες υπάλληλοι 

του -184- που εργάζονταν από το 
2003 στις γραμματείες βρέθηκαν 
άνεργοι, αφού η εταιρία δεν ανανέ-
ωσε τις συμβάσεις τους, με αποτέλε-

σμα να μην μπορεί κανείς να κλήση 
θέση στην γραμματεία του οργανι-
σμού.

Σελ.3

Κι άλλα λεφτά για το … 

«Γεφύρι της Άρτας»
Αυστηρό χρονοδιάγραμμα 15 μηνών τέθηκε για την 
ολοκλήρωση των εργασιών στο οδικό τμήμα Αρκαδικό 
- Χάνι Μερκούρη. 
Ο δρόμος Ναυπλίου – Λυγουριού, το λεγόμενο σύγχρονο 
«Γεφύρι της Άρτας» έχει πλέον βάσιμες ελπίδες να ολο-
κληρωθεί και να δοθεί στην κυκλοφορία.

Σελ. 9

Θέατρο της Επιδαύρου 

απέκτησαν οι Αμερικάνοι
Ένα αντίγραφο του θεάτρου της Επιδαύρου θα κοσμεί 

εφεξής το Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ στην πόλη 

Storrs των Ηνωμένων Πολιτειών, χάρη στην άοκνες 

προσπάθειες δεκαετιών της ομογενειακής Οργάνωσης 

«Παιδεία».

Σελ. 15
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Σε έμβλημα της παλιάς πόλης του Ναυπλίου τείνουν να γίνουν οι “ξεχασμένες σκαλωσιές” στα σοκάκια της πόλης
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Η Βιομηχανία χυμών ΑΣΠIΣ Α.Ε. 
ζητά για το τμήμα συντήρησης 
Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο μηχανικού ή αντίστοιχων τμημάτων άλλων σχολών 

Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Γνώσεις Η/Υ, MS windows, MS Oice

Γνώσεις Αγγλικής γλώσσας
Προϋπηρεσία επιθυμητή

Αποστολή βιογραφικών έως 12/10/2012: ΤΘ 66, 21200 Άργος 

ή ir.boulmeti@hji.gr

 Η Βιομηχανία χυμών ΑΣΠIΣ Α.Ε. 
ζητά για το τμήμα ποιοτικού ελέγχου 

Χημικό ή Τεχνολόγο Τροφίμων

Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο χημικού, τεχνολόγου τροφίμων 

ή αντίστοιχων τμημάτων άλλων σχολών 
Γνώσεις Η/Υ, MS windows, MS Oice

Γνώσεις Αγγλικής γλώσσας

Αποστολή βιογραφικών έως 12/10/2012: ΤΘ 66, 21200 Άργος 

ή ir.boulmeti@hji.gr

Χρεώνουν τους πολίτες ακόμα και για τα ραντεβού με τον γιατρό

Κατάργησαν και την γραμματεία στον ΕΟΠΠΥ
Με πρόσχημα την λήξη του 
προγράμματος απασχόλησης 
των ατόμων στην γραμματεία, 
ο ΕΟΠΠΥ υποχρεώνει μ αυτόν 
τον τρόπο τους πολίτες που θα 
ήθελαν να επισκεφτούν τον για-
τρό τους να πληρώνουν για τα 
ραντεβού τους στις ιδιωτικές τη-
λεφωνικές υπηρεσίες. Μάλιστα 
στον ΕΟΠΠΥ στο Ναύπλιο δεν 
αναρτάται καν κατάσταση ασθε-
νών με αποτέλεσμα να αναγκά-
ζονται οι γιατροί να επιλύουν τις 
παρεξηγήσεις για την προτεραι-
ότητα μεταξύ των ασθενών. 
Το πρόβλημα που δημιουργή-
θηκε με την κατάργηση των 
δωρεάν κλήσεων προτεραιό-
τητας και την κατάργηση του 
184, ο βουλευτής Αργολίδας 
του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Κοδέλας 
με ερώτησή του προς τους συ-
ναρμόδιους υπουργούς μεταξύ 
άλλων επισημαίνει: «Πρόσφατα 
η κυβέρνηση προχώρησε στη 
σύναψη νέας σύμβασης με ιδι-
ωτικές εταιρίες για την ανάθεση 
του έργου των τηλεφωνικών 
ραντεβού με τους γιατρούς του 
ΕΟΠΥΥ, με συνέπεια να εκτινα-
χθεί το κόστος κλήσης για τους 
ασφαλισμένους. Ταυτόχρονα, 
καθώς δεν ανανεώθηκε η σύμ-
βαση με την ιδιωτική εταιρία του 
-184- για τη συνέχιση του έργου 
εξυπηρέτησης των ραντεβού 
των ασφαλισμένων από τις τοπι-
κές γραμματείες, ο ΕΟΠΥΥ απέ-
στειλε οδηγίες με το έγγραφο 
38232/7-9-2012 προς τις Μονά-
δες Υγείας και τα Υποκαταστή-
ματα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, προκειμένου 
να φροντίσουν για τη στελέχω-
ση των τοπικών γραμματειών 
από υπηρετούντες σε άλλες θέ-
σεις δημοσίους υπαλλήλους! 
Οι   εκατοντάδες υπάλληλοι του 
-184- που εργάζονταν από το 
2003 στις γραμματείες βρέθη-
καν άνεργοι, αφού η εταιρία δεν 
ανανέωσε τις συμβάσεις τους. 
Η ανάλγητη πολιτική σε βάρος 
των ασφαλισμένων και η έλ-
λειψη οργάνωσης, τις οποίες 
επιδεικνύει το Υπουργείο, στο 
οποίο εποπτεύετε, είναι σκαν-
δαλώδεις. Από τη μία αποφασί-
ζετε την ανάθεση των τηλεφω-
νικών γραμμών για τα ραντεβού 
των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ 
σε ιδιωτικές εταιρίες, με εκτό-
ξευση του κόστους κλήσης για 
τους ασφαλισμένους, αφήνο-
ντάς τους, ουσιαστικά, έρμαια 
στα κερδοσκοπικά συμφέροντα 
των ιδιωτικών εταιρειών. Από 
την άλλη, όπως διαφαίνεται από 
το ανωτέρω (38232/7-9-2012) 

έγγραφο της Διοίκησης του 
ΕΟΠΥΥ, το Υπουργείο σκοπεύ-
ει να καλύψει τις ανάγκες των 
γραμματειών με το υπάρχον 
νοσηλευτικό ή διοικητικό προ-
σωπικό των Μονάδων Υγείας 
και των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ 
– ΕΤΑΜ, το οποίο ωστόσο έχει 
μειωθεί δραματικά εξαιτίας των 
μνημονιακών, αντεργατικών 
και αντικοινωνικών πολιτικών 
των τελευταίων ετών. Αποτέ-
λεσμα όλων αυτών είναι η πλή-
ρης διάλυση των γραμματειών 
επικοινωνίας για ραντεβού, η 
προσθήκη στο μακρύ κατάλο-
γο των ανέργων εκατοντάδων 
έμπειρων υπαλλήλων και εν 
τέλει η απίστευτη ταλαιπωρία 
των ασφαλισμένων. Σύμφωνα 
με καταγγελίες των πολιτών και 
των υπαλλήλων των Μονάδων 
Υγείας και των Υποκαταστημά-
των ΙΚΑ, οι ασφαλισμένοι που 
προσέρχονται στις γραμματείες 
για να κλείσουν ραντεβού αυ-
ξάνονται κάθε μέρα, λόγω της 
αδυναμίας τους να ανταπεξέλ-
θουν στο κόστος των κλήσεων, 
ενώ οι γραμματείες είτε υπολει-
τουργούν είτε είναι κλειστές, με 
αποτέλεσμα τις ατελείωτες ου-
ρές, την ταλαιπωρία των ασφα-
λισμένων και τον εξαναγκασμό 
τους ουσιαστικά στην χρήση της 
εξαιρετικά κοστοβόρας υπηρε-
σία των τηλεφωνικών ραντεβού. 
Σε πολλές Μονάδες, μάλιστα, 
όπου λειτουργούν γραμματείες, 
η αναμονή των ασφαλισμένων 
φτάνει τις 5 ώρες, με αποτέλε-
σμα οι εργαζόμενοι να χάνουν 
ολόκληρο μεροκάματο προκει-
μένου να κλείσουν ένα ραντε-
βού με το γιατρό τους. Επειδή το 
υπάρχον μόνιμο προσωπικό των 
Μονάδων Υγείας και των Υποκα-
ταστημάτων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ αδυνα-
τεί λόγω των μαζικών συνταξιο-
δοτήσεων, των μη προσλήψεων 
και της γενικότερης μνημονια-
κής πολιτικής των κυβερνήσεων 
των τελευταίων ετών να ανταπο-
κριθεί ακόμα και στα έως σήμε-
ρα ορισμένα καθήκοντά του.
Επειδή, ειδικά οι συγκεκριμέ-
νοι τομείς του δημόσιου τομέα 
έχουν διαχρονικά τις μεγαλύτε-
ρες ανάγκες σε προσωπικό και 
τις περισσότερες κενές οργανι-
κές θέσεις.
Επειδή οι υπηρεσίες τηλεφωνι-
κών ραντεβού για τους ασφαλι-
σμένους του ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί 
να είναι αντικείμενο κερδοσκο-
πικής εκμετάλλευσης στα χέρια 
ιδιωτικών εταιρειών σε βάρος 
των ασφαλισμένων.

Επειδή πρέπει να σταματήσει 
επιτέλους η απαράδεκτη, πολύ-
ωρη ταλαιπωρία των ασφαλι-
σμένων στις ουρές των γραμμα-
τειών.
Επειδή πρέπει να αποκαταστα-
θούν τα εργασιακά δικαιώματα 
των εκατοντάδων εργαζομένων 
του 184
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Βάσει ποιού σχεδιασμού 
προχώρησε η κυβέρνηση στην 
ανάθεση του έργου των τηλε-
φωνικών ραντεβού του ΕΟΠΥΥ 
σε ιδιώτες, αφήνοντας τους 
ασφαλισμένους έρμαιο στα 
κερδοσκοπικά συμφέροντα αυ-
τών των εταιρειών; Έχει γίνει 
οικονομοτεχνική μελέτη που 
να καταδεικνύει τις επιπτώσεις 
(οικονομικές και κοινωνικές) 
στο Δημόσιο, την κοινωνία και 
τους ασφαλισμένους, από την 
παράδοση αυτών των υπηρεσι-
ών στους ιδιώτες; Σε ποιές άμε-
σες ενέργειες θα προχωρήσετε 
ώστε η τηλεφωνική επικοινωνία 
των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ 
να πραγματοποιείται με κόστος 
απλής αστικής κλήσης;
2. Θα προχωρήσετε στη λει-
τουργία δημό-
σιας υπηρεσίας 
για την εξυπη-
ρέτηση των 
τ η λ ε φ ω ν ι κ ώ ν 
ραντεβού των 
ασφαλισμένων 
του ΕΟΠΥΥ, που 
δεν θα παραβι-
άζει τα εργασια-
κά, μισθολογικά 
και ασφαλιστικά 
δικαιώματα των 
εργαζομένων σε 
αυτήν και θα λει-
τουργεί επ’ ωφε-
λεία, οικονομική 
και κοινωνική, 
των ασφαλι-
σμένων και του 
κοινωνικού συ-
νόλου; Θα στε-
λεχωθεί αυτή η 
υπηρεσία μέσω 
δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 
του ΑΣΕΠ που 
θα περιλαμ-
βάνει και τη 
μ ο ρ ι ο δ ό τ η σ η 
του χρόνου 
υπηρεσίας και 
εμπειρίας των 
μέχρι πρόσφα-
τα εργαζομένων 
στις αντίστοιχες 
υπηρεσίες του 
πρώην «184»;

3. Δεδομένων των τεράστιων 
ελλείψεων προσωπικού στις 
Μονάδες Υγείας και στα Υποκα-
ταστήματα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ –και 
ευρύτερα στον τομέα της Υγεί-
ας και της Ασφάλισης-, θα προ-
χωρήσετε στην πρόσληψη του 
απαραίτητου μόνιμου προσω-
πικού μέσω ΑΣΕΠ, για τη στελέ-
χωση των γραμματειών επικοι-
νωνίας των ασφαλισμένων του 
ΕΟΠΥΥ, μοριοδοτώντας ταυτό-
χρονα τον χρόνο υπηρεσίας και 
την εμπειρία των μέχρι πρόσφα-
τα εργαζομένων στις αντίστοι-
χες υπηρεσίες του πρώην «184»;
4. Θα ελεγχθούν από τα αρμό-
δια όργανα οι επιχειρήσεις που 
έχουν αναλάβει σήμερα τις υπη-
ρεσίες τηλεφωνικών ραντεβού 
των ασφαλισμένων του ΕΟΠΠΥ, 
για τυχόν παραβιάσεις των δια-
τάξεων της εργατικής νομοθε-
σίας; Θα ελεγχθεί αντίστοιχα και 
η επιχείρηση που από το 2003 
και μέχρι σήμερα είχε αναλάβει 
τις υπηρεσίες του 184 για τυχόν 
παραβιάσεις εργατικής νομοθε-
σίας σε βάρος των εκατοντάδων 
εργαζομένων σε αυτήν πανελ-
λαδικά;

Παρακαλούμε πολύ όπως μας 
καταθέσετε τις συμβάσεις που 
έχει συνάψει ο ΕΟΠΥΥ με τις 
εταιρίες που έχουν αναλάβει το 
έργο της τηλεφωνικής εξυπηρέ-
τησης των ραντεβού των ασφα-
λισμένων του ΕΟΠΥΥ, καθώς 
και τις όποιες οικονομοτεχνικές 
μελέτες έχουν τυχόν συνταχθεί, 
οι οποίες καταδεικνύουν τις επι-
πτώσεις (οικονομικές και κοι-
νωνικές) στο Δημόσιο, την κοι-
νωνία και τους ασφαλισμένους, 
από την παράδοση αυτών των 
υπηρεσιών στους ιδιώτες.»
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Μετά την Τρίπολη, εθιμοτυπική επί-
σκεψη γνωριμίας πραγματοποίησε 
την Τρίτη στην Αργολίδα ο Γενικός 
Γραμματέας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτι-
κής Ελλάδας και Ιονίου, Μανώλης 
Αγγελάκας.  Στο Ναύπλιο και στο 
Άργος ο Γενικός Γραμματέας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης συ-
ναντήθηκε με τους Δημάρχους 
Ναυπλίου και Άργους αντίστοιχα, 
όπου ενημερώθηκε για τις προτε-
ραιότητες και τα άμεσα θέματα, 
που απασχολούν το δήμο και σε 
πνεύμα αμοιβαίας συνεργασίας 
αποφασίσθηκαν κοινές δράσεις για 
την αντιμετώπιση τους.
Κατά την συνάντηση του με τον 
αντιπεριφερειάρχη Αργολίδος ο κ. 
Αγγελάκας αποσαφήνισε το ρόλο 
των υπηρεσιών της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης και συζητήθηκαν 
σχέδια στενότερης συνεργασίας 
των δύο φορέων.
Στην συνέχεια επισκέφθηκε το 
Επιμελητήριο Αργολίδας, όπου ο 
πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του 
παρουσίασαν ένα τρίπτυχο ανα-
πτυξιακής στρατηγικής της περιο-
χής, που περιλαμβάνει την προώ-

θηση των αγροτικών προϊόντων, 
τον τουρισμό και τον πολιτισμό.
Ο Γενικός Γραμματέας υποσχέθηκε 
πως από την πλευρά των υπηρε-
σιών του θα υπάρξει ευελιξία στις 
εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδί-
ων και πως θα ακολουθηθεί πιστά 
η κυβερνητική πολιτική για θέματα, 
όπως η πάταξη του παραεμπορίου. 
Τόνισε μάλιστα με έμφαση την ανά-
γκη συνεργασίας με τις παραγωγι-

κές δυνάμεις των δήμων, έτσι ώστε 
να επέλθει ανάπτυξη ενός νέου επι-
χειρηματικού περιβάλλοντος.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο 
Γενικός Γραμματέας της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
αναχώρησε για τη Καλαμάτα, όπου 
έχει προγραμματισμένες συναντή-
σεις με τους δημάρχους της Μεσ-
σηνίας.

4

Ήλθε, είδε και απήλθε ικανοποιημένος 

ο Μανώλης Αγγελάκας

Εργατικό – λαϊκό μπλόκο στην 

αντιλαϊκή επίθεση ετοιμάζει το ΚΚΕ

Σε συγκέντρωση στην πλατεία Καποδίστρια Ναύπλιο στις 

7:30 το απόγευμα καλεί σήμερα το ΚΚΕ για οργάνωση πα-

ντού, σε όλους τους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές

Σύμφωνα με την ανακοίνωση – κάλεσμα του ΚΚΕ: η κυβέρ-

νηση Σαμαρά - Βενιζέλου - Κουβέλη έφτιαξαν μαζί με την ΕΕ, 

το ΔΝΤ, ντόπια και ξένα μονοπώλια, ένα ακόμα «μνημόνιο 

- φωτιά». Κατέθεσαν στη Βουλή το προσχέδιο προϋπολογι-

σμού, που αποκαλύπτει ότι δε θα αφήσουν τίποτα όρθιο. Η 

καταιγίδα αντεργατικών μέτρων πάει χέρι - χέρι με έναν τυ-

φώνα αισχρής προπαγάνδας, ψέματος και απάτης:

“Πάρτε αποφάσεις οργανωμένης αντίδρασης τη μέρα ανα-

κοίνωσης των μέτρων. Αποφασίστε απεργία.

Με τα συνδικάτα, τα σωματεία, τους συλλόγους, τους φο-

ρείς, μαζί με τις δυνάμεις της λαϊκής συμμαχίας στήνουμε: 

Εργατικό - λαϊκό μπλόκο στα μέτρα.

Μην ακούτε τα ψέματα των καπιταλιστών και των υπαλλή-

λων τους. Εμείς είμαστε πιο δυνατοί, είμαστε οι πολλοί που 

υποφέρουμε, μπορούμε να τους σταματήσουμε.

Το ΚΚΕ κατέθεσε στη Βουλή πρόταση νόμου για την κατάρ-

γηση των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων, που 

ληστεύουν τις ζωές μας για τα κέρδη μιας χούφτας πλουτο-

κρατών.

Στο πραγματικό δίλημμα «με τα μονοπώλια ή με το λαό», 

μόνο το ΚΚΕ με συνέπεια στέκεται στο πλευρό του λαού με 

πράξεις, όχι με παχιά λόγια.

Στηρίξτε την πρόταση νόμου του ΚΚΕ με όλους τους τρό-

πους.

Τα μνημόνια των καπιταλιστών, της ΕΕ και του ΔΝΤ θα τα 

ανατρέψει η οργανωμένη, μαζική, πολιτική πάλη της εργα-

τικής τάξης, του εργαζόμενου λαού και όχι τα κόμματα της 

πλουτοκρατίας”.
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Πρόταση Γραμματικόπουλου για τα προβλήματα που κατέγραψε ο Θεμελής

Εχθρική πόλη το Ναύπλιο για ΑΜΕΑ

Έντονα είναι τα προβλήματα 
προσβασιμότητας για τα Άτομα 
με Ειδικές Ανάγκες στο Ναύπλιο, 
με αποτέλεσμα η πόλη να γίνεται 
εχθρική για τους πολίτες, αλλά 
και τους επισκέπτες που έχουν 
κινητικά προβλήματα. Το θέμα 
έφερε στο δημοτικό συμβούλιο 
ο Χρήστος Γραμματικόπουλος, 
μετά την καταγραφή των προ-
βλημάτων προσβασιμότητας 
στην πόλη που επιχείρησε να 
κάνει ο Κώστας Θεμελής.
Με αυτό το αμαξίδιο και με μια 
φωτογραφική μηχανή ο Κώστας 
Θεμελής γύρισε την πόλη και 
κατέγραψε τα τεράστια προ-
βλήματα προσβασιμότητας. 
Ο κος Θεμελής ο οποίος είναι 
και δημοτικός σύμβουλος στο 
Ναύπλιο παρουσίασε το φωτο-
γραφικό υλικό στο τελευταίο 
δημοτικό συμβούλιο και ζήτησε 
την βελτίωση των υποδομών σε 
δρόμους, πεζοδρόμια, παραλίες 
και δημόσιες υπηρεσίες.
Όπως δηλώνει «τα προβλήματα 
δεν περιορίζονται μόνο στο να 
κυκλοφορήσουν στην πόλη συ-
μπολίτες μας με κινητικά προ-
βλήματα. Επεκτείνονται και σε 
δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και 
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, που 
έχουν αδειοδοτηθεί χωρίς να 
πληρούν τις προϋποθέσεις».
Τα προβλήματα είναι πράγματι 
πολλά στο Ναύπλιο, μια πόλη 
μάλιστα η οποία είναι τουριστι-
κή και εκτός από τους ντόπιους 
θέλει να είναι φιλική και στους 
τουρίστες με κινητικά προβλή-
ματα που φτάνουν συχνά για να 
κάνουν τις διακοπές τους.

Όπως τονίζει ο κος Θεμελής 
«Καλά – καλά δεν μπορείς να 
κυκλοφορήσεις στους δρό-
μους. Δεν υπάρχουν αρκετές 
διαβάσεις και επαφίεσαι στην 
ευαισθησία του κάθε οδηγού 
αν σε προσέξει και σταματή-
σει για να περάσεις. Αλλά και 
εκεί που υπάρχουν διαβάσεις 
δεν μπορείς να περάσεις με 
αναπηρικό αμαξίδιο, γιατί δεν 
υπάρχει ράμπα στο απέναντι 
πεζοδρόμιο. Δεν υπάρχει ακόμα 
ούτε το αυτονόητο, δηλαδή μια 
τουαλέτα, για να μπορεί να την 
χρησιμοποιήσει ένας άνθρωπος 
με αναπηρία. Στα περισσότε-
ρα καταστήματα οι τουαλέτες 
βρίσκονται σε πατάρια που δεν 
μπορεί να ανεβεί κάποιος με 
κινητικά προβλήματα. Αλλά και 
η πρόσβαση στις παραλίες εί-
ναι απαγορευτική παρότι είναι 
υποχρεωτική η πρόσβαση στα 
ΑΜΕΑ τουλάχιστον στις παρα-
λίες που παίρνουν την Γαλάζια 
Σημαία».
Τα προβλήματα όμως δεν περι-
ορίζονται μόνο στα παραπάνω: 
«Ένα άτομο με αναπηρία δεν 
μπορεί να πάει να πληρώσει 
ούτε καν τους λογαριασμούς 
του. Ένας άνθρωπος με αναπη-
ρία που θέλει να είναι τυπικός 
απέναντι στον δήμο και στο 
κράτος πρέπει να βασανίζεται 
ακόμα και για να ανταποκριθεί 
στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις 
του, ως Έλληνας πολίτης. Όπως 
λοιπόν αυτός έχει δικαιώματα 
και υποχρεώσεις, έτσι έχουν και 
οι υπόλοιποι υποχρεώσεις απέ-
ναντί του».

Και καταλήγει: «Πιστεύω ότι εί-
ναι ένα μεγάλο θέμα παιδείας 
για το οποίο πρέπει να κάνουμε 
άλματα».
Όπως άλλωστε τονίζει και ο επι-
κεφαλής της παράταξης Χρή-
στος Γραμματικόπουλος: «Μέσα 
στη δύσκολη οικονομική συγκυ-
ρία για όλους μας, επιθυμούμε 
να επισημάνουμε τη χρησιμότη-
τα ορισμένων έργων για ανθρώ-
πους με αναπηρία (Α.Μ.Ε.Α.). 
Οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο δε 
γλίτωσαν από την Τρόικα και τα 
μέτρα λιτότητας, αλλά παράλλη-
λα αντιμετωπίζουν σοβαρότατα 
προβλήματα στην καθημερι-
νότητά τους. Πιστεύουμε ότι 
ως Δήμος οφείλουμε να τους 
απαλλάξουμε από τα περισσό-
τερα από αυτά», ενώ προσθέτει: 
«είναι απαράδεκτο για τον ίδιο 
τον πολιτισμό μας ακόμα να συ-
ζητούμε και να μην έχουμε ήδη 
λύσει το θέμα της προσβασιμό-
τητας των Α.Μ.Ε.Α., όπως αυτό 
άλλωστε προβλέπεται από το 
ίδιο το Σύνταγμα της χώρας».
Η παράταξη του Χρήστου Γραμ-
ματικόπουλου μάλιστα κατέθε-
σε συγκεκριμένες προτάσεις:
1.Κατασκευή ραμπών που να 
επιτρέπει την αυτόνομη κυκλο-
φορία των Α.Μ.Ε.Α. σύμφωνα με 
τα πρότυπα σύγχρονων και αν-
θρώπινων Ευρωπαϊκών πόλεων.
2.Τοποθέτηση ραμπών σε όλες 
τις δημόσιες υπηρεσίες και τα 
κτίρια του Δήμου, αφού σήμε-
ρα δυστυχώς η πρόσβαση των 
Α.Μ.Ε.Α. σε αυτά καθίσταται 
απαγορευτική.
3.Εγκατάσταση ειδικών χημικών 
τουαλετών σε δημόσιους χώ-
ρους.
4.Η προσβασιμότητα στις πα-
ραλίες του διευρυμένου Δήμου 
μας είναι αναγκαία και το δι-
καίωμα των Α.Μ.Ε.Α. στην κο-
λύμβηση είναι σε αρκετές περι-
πτώσεις επιβεβλημένο για την 
αποκατάσταση της υγείας τους. 

Επιβάλλεται λοιπόν η δημιουρ-
γία ειδικού μηχανισμού στις 
πλαζ της περιοχής για την ομα-
λή πρόσβαση των Α.Μ.Ε.Α. στην 
θάλασσα.
5.Έλεγχος αδειών λειτουργίας 

καταστημάτων υγειονομικής 
κάλυψης προκειμένου να διαπι-
στωθεί αν εκπληρούν τη βασική 
υποχρέωσή τους προσβασιμό-
τητας σε Α.Μ.Ε.Α..
6.Ενημέρωση και ευαισθητοποί-
ηση των πολιτών με εκδηλώσεις 
που στοχεύουν στο σεβασμό 
του δικαιώματος των Α.Μ.Ε.Α. 

στη ζωή και στην καθημερινό-

τητα.

7.Στήριξη της προσπάθειας κα-

τασκευής ειδικού σχολείου για 

παιδιά με αναπηρίες μέσω χρη-

ματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.

8.Διερεύνηση τρόπων απασχό-

λησης των Α.Μ.Ε.Α. σε υπηρεσί-

ες του Δήμου.

Τέλος προτάθηκε να διερευνη-

θεί η δυνατότητα χρηματοδό-

τησης από το κληροδότημα Κο-

ντολέοντος.
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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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Το ζητούμενο 
του τουριστικού 
προϊόντος και
η υποδοχή 

ΤΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΧΑΠΕΝΙΝΓΚ που οργά-
νωσαν επαγγελματίες του Ναυπλίου για την 
υποδοχή τουριστών που αποβιβάστηκαν 
στο λιμάνι με λάντζες από κρουαζιερόπλοιο, 
στέκεται για μία ακόμα φορά η αφορμή για 
να ανοίξει ο διάλογος για τον τουρισμό στην 
πόλη, που φθίνει τα τελευταία χρόνια. Γιατί 
κάποια στιγμή το Ναύπλιο πρέπει να απο-
φασίσει τι θέλει, πώς το θέλει και κατόπιν να 
διεκδικήσει και να υλοποιήσει υποδομές και 
δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ τελικά το τουριστικό προ-
ϊόν με τέτοιες αποσπασματικές κινήσεις, 

όπως η υποδοχή των τουρι-
στών του κρουαζιερόπλοιου 
ή όχι; Η επιστροφή στην δε-
καετία του 1960 είναι το ζη-
τούμενο ή απαιτούνται προ-
σεκτικές και μελετημένες 
κινήσεις που θα γίνονται σε 
μόνιμη βάση με τους όρους 
και τους κανόνες του σύγ-

χρονου μάρκετινγκ, που τους καθορίζουν 
οι ειδικοί του κλάδου και οι απαιτήσεις των 
τουριστών;
ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ της πόλης έκαναν την 
αρχή με τα μέσα και τις γνώσεις που διά-
θεταν. Το πρώτο βήμα έγινε για να αφυπνι-
στούν φορείς της περιοχής (δήμος, Περιφέ-
ρεια, υπουργείο, τουριστικοί σύλλογοι κλπ). 
Το επόμενο βήμα όμως, θα πρέπει να είναι 
μελετημένο.
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ του τουρισμού δεν απο-
δίδει τα αναμενόμενα, όταν προσπαθεί να 
αναπτυχθεί με αποσπασματικές κινήσεις και 
ερασιτεχνισμούς.
ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ να ικανοποιήσεις τον επισκέ-
πτη της πόλης πρέπει να φροντίσεις να τον 
εξυπηρετήσεις δίδοντάς του κατευθύνσεις 
για τα αξιοθέατα, και γιατί όχι και για τα κα-
ταστήματα της πόλης με σύγχρονους όμως 
τρόπους για να τον κερδίσεις και όχι με αυ-
τοσχεδιασμούς.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, με τις όποιες κινήσεις προ-
βολής των αξιοθέατων και διαφήμισης των 
καταστημάτων της πόλης, δεν γίνεται να 
παραβλέπεται και το τεράστιο πρόβλημα 
της προσέγγισης των μεγάλων κρουαζιερό-
πλοιων στο λιμάνι. Δεν μπορεί το Ναύπλιο 
να θέλει να ανταγωνιστεί το Κατάκολο ή 
οποιονδήποτε άλλο δημοφιλή προορισμό 
της Ελλάδας ή της Μεσογείου και να μην έχει 
λιμάνι!
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ να φέρεις τουρίστες στην 
πόλη και την ευρύτερη περιοχή (Επίδαυρος, 
Μυκήνες, Άργος κλπ) που πληρώνουν χιλιά-
δες ευρώ για τις πολυτελείς διακοπές τους 
και να έχεις την απαίτηση να μπαίνουν σε 
λάντζες για να πατήσουν το έδαφος της …
πρώτης πρωτεύουσας της Ελλάδας! 
Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του ίδιου του τουριστικού 
προϊόντος σε όλες του τις φάσεις είναι το ζη-
τούμενο. Ακόμα και μέσα στην περίοδο της 
οικονομικής κρίσης.

Τι φταίει; Τι γίνεται και παραμένει κλειστή η Χαριλάου Τρικούπη στο 

Ναύπλιο, στο τμήμα της που ενώνεται με την Ασκληπιού;

Γιατί περνά ο καιρός και δεν δίνεται στην κυκλοφορία ο δρόμος 

παρότι φαινομενικά είναι έτοιμος;

Και γιατί δεν λειτουργούν κανονικά τα φανάρια (πράσινο – 

κόκκινο) έστω στην άλλη άκρη  όπου έχει δοθεί στην κυκλοφορία 

ο κόμβος της Χαριλάου Τρικούπη με την Άργους;

Υπάρχει απάντηση;

Υ.Ζ.



ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Εβδομαδιαία Εφημερίδα

Αρ. Σήματος: 159481
Δικαιούχος Σήματος: 

Α. Γκάτζιος, Μ. Κ. Ντάνος,
Μ. Πετρόπουλος Ο.Ε.

Μέλος Ε.Ι.Ε.Τ. 

Κωδ. Εντύπου: 4126
Αριθμός φύλλου: 730

Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 04.10.2012
Ιδιοκτησία: ΕΝΘΕSIS  Α. Γκάτζιος – 
Μ. Κ. Ντάνος – Μ. Πετρόπουλος Ο.Ε.

Εκδότης – Δ/ντής: 

Άκης Γκάτζιος 

Αρχισυντάκτης: 
Άκης Ντάνος

Συντάκτες: 
Άκης Γκάτζιος, Άκης Ντάνος

Σχεδιασμός: 
ΕΝΘΕSIS

Εκτύπωση: 

«ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ» ΚΙΑΤΟ
Διανομή:  ΕΛΤΑ, Πρακτορείο ΑΡΓΟΣ

ΕΔΡΑ: ΝAYΠΛΙΟ,  Βελλίνη 5 
Τηλ. 2752 0 22257 Fax. 2752 1 10728

κιν. 697 6511108, 693 7577471
anagnostispe@hotmail.com 

www.anagnostispe.blogspot.com

Τιμή: 0,70 ευρώ

Συνδρομές (με ΦΠΑ): Ετήσια ιδιωτών 
35,00 ευρώ Ετήσια Οργανισμών,  ΟΤΑ, 

ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ 300,00 ευρώ.
Ετήσια Τραπεζών, φορέων επιχειρήσε-

ων: 150,00 ευρώ

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

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

Tαυτότητα

Το 1 και το 2 κάνουν 

την διαφορά
Μπορείτε να φανταστείτε τι δι-
αφορά μπορεί να κάνει ένα ψη-
φίο ενός τηλεφωνικού κωδικού 
κλήσεων. Αν πχ αντί για 27510 
επιλέξετε 27520; Αν στην συνέ-
χεια καλέσετε το 25555;
Αν επιλέξετε το νούμερο αυτό 
με κωδικό Άργους καλό είναι 
να μην διαμαρτυρηθείτε για 
την καθαριότητα γιατί μπορεί 
να πάρει πολιτικές προεκτά-
σεις, ενώ αν καλέσετε με κω-
δικό Ναυπλίου μην ζητήσετε 
πολιτική εξυπηρέτηση. Ο λό-
γος είναι απλός, το 25555 στο 
Άργος ανήκει στον βουλευτή 
ΠΑΣΟΚ Αργολίδας στον κ. Μα-
νιάτη, ενώ στο ίδιο νούμερο με 
κωδικό Ναυπλίου θα μιλήσετε 
με τους υπαλλήλους καθαριό-
τητας του δήμου Ναυπλιέων. 
Προσοχή λοιπόν γιατί ένας κω-
δικός μπορεί να σας εκθέσει.

ΟΦ

Ανησυχία για το ΚΕΜΧ
Ανήσυχη είναι και η Ομοσπον-
δία Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων για το κλείσιμο του 
στρατοπέδου. Με ανακοίνωσή 
της καλεί τον δήμαρχο Δημή-
τρη Κωστούρο να προκαλέσει 

άμεσα σε σύσκεψη, υπό την 
αιγίδα του Δήμου καλώντας 
τον Περιφερειάρχη, τους βου-
λευτές του νομού, καθώς και 
όλους τους φορείς της πόλης, 
προκειμένου να  υπάρξει  συ-
νεργασία για την αντιμετώπιση 
του ζητήματος καθώς και άλ-
λων ζητημάτων που απασχο-

λούν σε κλείσιμο δημοσίων 
υπηρεσιών.

Την Κυριακή τα δέντρα 

λιγοστεύουν
Ένα δέντρο λιγότερο έχει το 
Ναύπλιο από το απόγευμα της 
Κυριακής.
Η μεγάλη λεύκα που βρισκόταν 

στο προαύλιο του 2ου δημοτι-
κού σχολείου δεν υπάρχει πια. 
Αντί να κλαδευτούν τα κλαδιά, 
το δέντρο κόπηκε από τη ρίζα 
του.
Σύμφωνα με γονείς που πηγαί-
νουν τα παιδιά στο σχολείο, η 
λεύκα ήταν επικίνδυνη, όμως 
–όπως λένε - το δέντρο δεν 

έπρεπε να ξεριζωθεί.
 Υ.Ζ.

Γυμναστείτε γιατί...
Ο Δήμος Nαυπλιέων ξεκινά 
προγράμματα εκγύμνασης για 
τους δημότες του, για ΑΜΕΑ, 
για μυϊκή ενδυνάμωση και 
άσκηση για όλους
Οι δραστηριότητες θα λαμβά-
νουν χώρα καθημερινά εκτός 
Σαββάτου και Κυριακής πρωι-
νές ώρες και υπεύθυνοι για τη 
διεξαγωγή τους θα είναι πέντε 
γυμναστές, εργαζόμενοι του 
Δήμου Ναυπλιέων.
Στα τμήματα μπορούν να συμ-
μετέχουν πολίτες όλων των 
ηλικιών.
Πληροφορίες - Εγγραφές: ΔΑΚ 
Ναυπλίου Τηλ. 2752027153 
(8:00 έως 15:00)
Παράλληλα ο Δήμος ανακοι-
νώνει ότι ξεκινά και  το πρό-
γραμμα εκγύμνασης στους 
παιδικούς σταθμούς του Δή-
μου.
Στους δύσκολους καιρούς που 
περνάμε η άθληση είναι ιδιαί-
τερα αναγκαία για να βγούμε 
από την κρίση.

ΟΝ.

Ο Όφις
Ένα φιδάκι, φιλικό κατά τ` άλλα προκάλεσε μικρή αναστάτωση 

στους λουόμενους στο Κιβέρι. Κάτω από μια ξαπλώστρα απολάμ-

βανε χωρίς να ενοχλεί τον αργολικό ήλιο και δεν έδειξε να τρομάζει 

ούτε από τα φλας των φωτογραφικών μηχανών. Ένας Όφις σούπερ 

σταρ που ούτε ο Ηρακλής δεν θα τον τρόμαζε. Μετά την σύναψη 

κοινωνικών σχέσεων με τους λουόμενους κατευθύνθηκε αργά αργά 

στην θάλασσα!, ναι σωστά διαβάσατε στην θάλασσα για να πάρει το 

μεσημεριανό του μπανάκι.

ΟΝ

Στοπ στους Ναζί
Με αυτοκόλλητα στοπ στον φασισμό 

και τους Ναζιστές γέμισε ήδη το Άργος. 

Μάλιστα εν όψει της 28ης Οκτωβρίου 

περιμένουμε να γελάσουμε (να κλαίμε 

θα έπρεπε) βλέποντας με τι “καρδιά” οι 

νεοναζί θα αποτίσουν φόρο τιμής σε 

εκείνους που σκότωσαν οι ομοϊδεάτες 

τους γερμανοί κατακτητές και οι “έλλη-

νες” ταγματασφαλίτες συνεργοί τους. 

Οι μελανοχίτωνες για μια ακόμα φορά 

αποδεικνύονται γελοίοι.

ΟΦ



Αυξάνει διαρκώς 
η εγκληματι-

κότητα στο Άργος, 

αφού η αστυνομική 

παρουσία είναι κάτι 

λιγότερο από ανύ-

παρκτη.
Αρχές του καλοκαιριού 

μια γυναίκα δέχτηκε μέρα 

μεσημέρι επίθεση από έναν 

νεαρό σε έναν από τους 

κεντρικότερους δρόμους 

του Άργους και μόλις λίγα 

βήματα πιο μακρυά από το 

επιμελητήριο Αργολίδας. Με 

βία της τράβηξε την αλυσί-

δα που φορούσε στο λαιμό 

και την πέταξε κάτω στο 

οδόστρωμα, ευτυχώς χωρίς 

να την τραυματίσει περισσό-

τερο και προξενώντας της 

ένα βαθύ σημάδι στο σημείο 

του λαιμού που φορούσε 

την αλυσίδα. Έκτοτε άρχισαν 

να πληθαίνουν οι αναφορές 

για επιθέσεις “πρεζάκι-

δων” χωρίς ωστόσο να μας 

αναφερθεί συγκεκριμένο 

γεγονός. Το περασμένο Σάβ-

βατο όμως όταν μια κυρία 

επέστρεφε με τα ψώνια της 

λαϊκής στο σπίτι της, δέχτηκε 

επί της Ζωγράφου χτύπημα 

“καράτε” στον σβέρκο με 

αποτέλεσμα να σωριαστεί 

ζαλισμένη στο πεζοδρόμιο. 

Όπως μας περιέγραψε η 

ίδια, μια γυναίκα την ακο-

λουθούσε από την λαϊκή και 

απ το απέναντι πεζοδρόμιο. 

Κάποια στιγμή που ο δρό-

μος “της έδινε κάλυψη” απ 

τα μάτια των διερχομένων 

πέρασε απέναντι και με μια 

αστραπιαία κίνηση χτύπησε 

το θύμα και του αφαιρέσει 

μια χρυσή αλυσίδα περνώ-

ντας την απ το κεφάλι της 

παθούσας. Στην συνέχεια η 

δράστιδα επιβιβάσθηκε σε 

ένα κόκκινο αυτοκίνητο και 

εξαφανίστηκε. Το θύμα ενη-

μέρωσε, όπως μας είπε, το 

αστυνομικό τμήμα Άργους, 

αλλά απ ότι φέρεται να της 

είπαν, υπάρχουν ελάχιστες 

ελπίδες εντοπισμού της 

δράστιδας.

Όμως τα προβλήματα αστυ-

νόμευσης, δεν αφορούν 

μόνο την ατομική περιου-

σία και την προστασία του 

πολίτη αλλά και την δημόσια 

περιουσία. Χιλιόμετρα του 

σιδερένιου παλαιού αγω-

γού που διέσχιζε τον βάλτο 

του Άργους έχουν κοπεί και 

μετατραπεί σε παλιοσίδε-

ρα. Υπολογίζεται πως όσοι 

επωφελήθηκαν από την 

ελλιπή αστυνόμευση θα 

κέρδισαν από την πώληση 

του αγωγού περισσότερα 

από 100.000 ευρώ ή αν το 

υπολογίσουμε διαφορετικά 

πάνω από 100.000 ευρώ 

ήταν τα χρήματα που θα 

μπορούσε να είχε κερδίσει 

ο Δήμος Άργους-Μυκηνών 

από την πώληση τμήματος 

του αγωγού.

Φυσικά εδώ θα πρέπει να 

υπολογισθούν και τα εκατο-

ντάδες μαντεμένια καπάκια 

και φρεάτια που χάθηκαν 

ως διά μαγείας αφήνοντας 

ανοιχτές επικίνδυνες παγίδες 

στους δρόμους.

Καλώς ήρθες Δολάριο

ΜΙΑ πρόταση που είχε πέσει στο τραπέζι για την 

υποδοχή των Γερμανών ποδηλατών, υλοποιή-

θηκε πριν λίγες ημέρες από μια ομάδα ενασχο-

λουμένων με τον τουρισμό. Μπορεί να μην ήταν 

ο 6ος στόλος που κατέπλεε κάποτε στα λιμάνια 

της Μεσογείου, όμως το αμερικανικό κρουαζιε-

ρόπλοιο έφερνε 1000 τουρίστες στην αργολική 

πρωτεύουσα.

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ να μην ξαναπιάσει το Αναπλιώτικο 

λιμάνι το κρουαζιερόπλοιο οδήγησε τους επι-

χειρηματίες στο στήσιμο φιέστας υποδοχής που 

μόνο τα χουλα χουπ έλειπαν. Προς τι όμως η 

γιωρτή; Ως αποχαιρετιστήριο μάλ-

λον του Κρουαζιερόπλοιου παρά 

ως επανάληψη της υποδοχής. 

ΚΑΤΙ σαν το ο “πνιγμένος απ τα 

μαλλιά του πιάνεται” γιατί πράγ-

ματι έχουν αρχίσει να πνίγονται οι 

τουριστικές επιχειρήσεις κι αυτό 

δεν οφείλεται στην έλλειψη φιέστας υποδοχής 

όπως η προχτεσινή αλλά στην έλλειψη τουρι-

στικής πολιτικής και προπάντων στην έλλειψη 

τουριστικής καλλιέργειας των ενασχολουμένων 

με τον τουρισμό.

ΤΟ ΠΟΣΟ πραγματικά ενδιαφερόμαστε για τους 

τουρίστες δεν θα το δείξουμε με φιέστες, αλλά 

με το πόσο σεβόμαστε την τσέπη και την υγεία 

αυτών που μας επισκέπτονται. Αν ξεκινήσει 

κανείς απ τις τιμές του καφέ και φτάσει μέχρι 

τις τιμές των δωματίων, θα αντιληφθεί πως το 

κινήγη του γρήγορου κέρδους και του εύκολου 

πλουτισμού έχει διαβρώσει την όποια προσπά-

θεια απόκτησης τουριστικής πολιτικής.

ΜΙΑ βόλτα στην Αρβανιτιά θα δείξει και στον 

πλέον δύσπιστο πως ο κάθε επιχειρηματίας 

αντιλαμβάνεται την καθαριότητα του χώρου 

στον οποίο δραστηριοποιήται. Η λογική της 

καθαριότητας του “μέχρι εκεί που φτάνει η 

πεθερά”, δείχνει την ανικανότητα και την επι-

κινδυνότητα των ατόμων που κερδίζουν από 

τουριστικές επιχειρήσεις.

ΤΟ ΙΔΙΟ κι οι δήμοι κι η Περιφέρεια, αφού τόσα 

χρόνια αδυνατούν να επιλύσουν το πρόβλημα 

με τα σκουπίδια, την εύρυθμη λειτουργία των 

βιολογικών, τον έλεγχο των αποβλήτων στις θά-

λασσές μας και την προσφορά καλής ποιότητας 

πόσιμου νερού, όσες χαβανέζες και να επιστρα-

τεύσουμε, όχι μόνο κρουαζιερόπλοιο αλλά ούτε 

βαρκούλα δεν θα πιάνει λιμάνι.

Vita Civilis

του Άκη 
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Βολτάρουν κλέφτες και κλεφτρόνια 
αφού η αστυνομία αδυνατεί να προστατέψει τους πολίτες

Κλέψανε ακόμα και τον 

παλιό αγωγό στο Άργος
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Στην “μαφία των σκουπιδιών”, 
επιρρύπτει ο περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου Πέτρος Τατού-
λης το θέμα της μη επύλησης 
του προβλήματος των αστυκών 
απορρυμάτων. Κατά την διάρ-
κεια της  έκτακτης σύσκεψης για 
την παράνομη απόθεση αστι-
κών αποβλήτων σε περιοχή του 
Δήμου Μεγαλόπολης,  ο κ. Πέ-
τρος Τατούλης υπογράμμισε:
«Είμαστε απέναντι  από τη μαύ-
ρη οικονομία και τη μαφία των 
σκουπιδιών που ποτέ δεν θέ-
λησε να λυθεί το πρόβλημα, το 
οποίο δεν είναι μόνο περιβαλλο-
ντικό, δεν αφορά μόνο τη δημό-
σια υγεία, αλλά έχει και σοβαρές 
οικονομικές προεκτάσεις, ιδίως 
σε μια περίοδο κρίσης». Στην 
συνάντηση συμμετείχαν ο Δή-
μαρχος Μεγαλόπολης Παναγιώ-
της Μπούρας, οι Αντιδήμαρχοι, 
οι Πρόεδροι των τοπικών διαμε-
ρισμάτων και εκπρόσωποι του 
Δημοτικού Συμβουλίου Μεγα-
λόπολης, παρουσία των Θεμα-
τικών Αντιπεριφερειαρχών κ.κ.. 
Απόστολου Παπαφωτίου και 
Κωνσταντίνα Νικολάκου.

«Δυστυχώς η συνάντηση αυτή 
με το Δήμο Μεγαλόπολης γίνε-
ται εξ αφορμής ενός επιπόλαιου 
και κυρίως θλιβερού γεγονότος, 
την ξεκάθαρα παράνομη ενα-
πόθεση και ταφή σκουπιδιών 
από το Δήμου Τρίπολης στον 
όμορο Δήμο Μεγαλόπολης, ένα 
Δήμο μάλιστα που είναι από-
λυτα εναρμονισμένος με την 
πολιτική μας για την ολοκληρω-
μένη διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων, αλλά και τις προ-
βλέψεις του εγκεκριμένου ΠΕΣ-
ΔΑ» ανέφερε ο Περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου και ενημέρωσε 
για το γεγονός ότι έδωσε άμεσα 
εντολή να προβούν σε αυτοψία 
οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περι-
φέρειας και να κινηθούν όλες οι 
απαραίτητες διαδικασίες για την 
απομάκρυνση των σκουπιδιών 
από τον ίδιο φορέα που τα ενα-
πόθεσε. 
Ο κ. Τατούλης ξεκαθάρισε ότι «η 
μη συμμόρφωση των εμπλεκο-
μένων φορέων μας θέτει απένα-
ντί τους» και εξέφρασε την ανη-
συχία του για τους κομπασμούς 
Δημάρχων ότι έχουν βρει τρόπο 

διαχείρισης των αστικών απο-

βλήτων σε ρέματα και πλαγιές 

λέγοντας ότι «δεν ήθελα να το 

πιστέψω, αλλά δυστυχώς η πρα-

κτική αυτή επιβεβαιώνεται». 

Χαρακτήρισε επίσης ο Περιφε-

ρειάρχης «σοβαρό ατόπημα» 

τη συμπεριφορά του Δημάρχου 

Τρίπολης, ο οποίος είναι και 

πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ, του αρ-

μόδιου φορέα για την προσω-

ρινή διαχείριση των σκουπιδιών 

μαζί με τους Δήμους. 
«Ο διεθνής διαγωνισμός της Πε-
ριφέρειας Πελοποννήσου βρί-
σκεται στο τελικό στάδιό του 
και αποτελεί το πρότυπο που 
ακολουθούν πλέον σε όλη τη 
χώρα» τόνισε ο κ. Τατούλης και 
σημείωσε ιδιαίτερα το γεγονός 
ότι «η ανεξέλεγκτη διάθεση στε-
ρεών αποβλήτων με τον τρόπο 
που γίνεται είναι σύμφωνα με 
τη νομολογία κακούργημα και 
ευθύνη των δικαστικών αρχών 
είναι να τηρούν απαρέγκλιτα το 
νόμο». 
Ο κ. Τατούλης ανακοίνωσε ότι 
θα ελεγχθούν οι πληροφορίες 
που κάνουν λόγο για άλλες πε-
ριοχές και για εναπόθεση τοξι-
κών αποβλήτων και εξέφρασε 
τη χαρά του για το γεγονός ότι 
«στην προσπάθεια μας αυτή 
έχουμε κοντά όλους τους πολί-
τες».
“Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος 
να απομακρύνει άμεσα τα σκου-
πίδια, έστω και την ύστατη στιγ-
μή”, τόνισε με νόημα ο Περιφε-
ρειάρχης
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Απέναντι  από τη μαύρη οικονομία και τη μαφία των σκουπιδιών

Νέες βολές Τατούλη
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O Ρομπέν και ο κεραυνός
Σάββατο βράδυ όλη η οικογένεια μαζεμένη γύρω από την γαλαζωπή οθόνη της τηλεόρα-
σης παρακολουθούσε για άλλη μια φορά τις περιπέτειες του Ρομπέν των Δασών. Ήταν η 
σειρά της μικρής Κατερίνας να διαλέξει ταινία από το συνδρομητικό κανάλι. Για άλλη μια 
φορά διάλεξε τον Ρομπέν. Πριν μερικές δεκαετίες οι άνθρωποι μαζεύονταν γύρω από το 
τζάκι για να ακούσουν ιστορίες από τους μεγάλους και παραμύθια από την γιαγιά. Τότε ο 
προφορικός λόγος ήταν ο ενεργός τροφοδότης της φαντασίας , κάθε ιστορία μια μοναδική 
ταινία στον νου του καθενός. Στην εποχή μας οι οπτικές καταιγίδες της τηλεόρασης ατό-
νησαν την φαντασία, όλοι διαθέτουμε ίδιες και απαράλλαχτες εικόνες, χωρίς όμως αυτό 
να διευκολύνει την ανθρώπινη επικοινωνία. Ευτυχώς η ταινία ήταν μεταγλωττισμένη και ο 
Θάνος γλύτωσε τις αγκωνιές ξυπνητήρι της κόρης του όταν γλυκά τον έπαιρνε ο ύπνος μετά 
το πρώτο μισάωρο της ταινίας. 
-Μπαμπά διάβασε μου δεν καταλαβαίνω. (Μια φωνή και 
μια αγκωνιά τον επανέφεραν στον ρόλο του αναγνώ-
στη.)
Όταν η ταινία είχε υπότιτλους η κόρη του λούφαζε στην 
αγκαλιά του και σε απόσταση αγκωνιάς είχε τον ανα-
γνώστη της. Ο γιός του μαθητής της Τετάρτης τάξης είχε 
κατακτήσει την ανάγνωση και προλάβαινε τους υπότιτ-
λους. Αφού κέρδισε την αναγνωστική αυτονομία κινού-
μενος προφανώς από ένα αρχέγονο ζωϊκό ένστικτο εδώ 
και ένα χρόνο περίπου είχε καταλάβει την πίσω θέση 
του δεύτερου καναπέ ορίζοντας με τα πόδια του και τα 
μαξιλάρια του τον ζωτικό του χώρο για να απολαμβάνει 
τρώγοντας ηλιόσπορους την αγαπημένη του ταινία. 
Στην ατμόσφαιρα της ταινίας συμμετείχαν και τα φυ-
σικά καιρικά φαινόμενα. Ο Ρομπέν μέσα σε βροχές και 
αστραπές έτρεχε μέσα στο δάσος, εκατοντάδες κεραυ-
νοί έπεφταν στον ουρανό του Άργους, τηλεοπτική οθό-
νη και πραγματικότητα σε πλήρη συμφωνία. 
Ο Ρομπέν καβάλα πάνω στο άλογο αφήνει τα ηνία, τρα-
βά ένα βέλος οπλίζει το τόξο και γυρίζει στο πλάι για να 
αντιμετωπίσει έναν εχθρό. Εκείνη την στιγμή ένας μεγά-
λος κεραυνός φεύγει από τα χέρια του πανόπτη Δία και 
το σπίτι βυθίζεται στο σκοτάδι την στιγμή που το βέλος 
έφευγε από το τόξο.  Αστραπιαία η μικρή Κατερίνα βρέ-
θηκε στην αγκαλιά του πατέρα της. 
-Μπαμπά φοβάμαι…
-Κεραυνός ήταν πάει πέρασε… ( αλλά δεν πέρασε γιατί 
ο Δίας ήταν σε μεγάλα κέφια και έστελνε επανωτά τα 
αστροπελέκια από το κάστρο του Άργους)… πάω έξω 
να δω… (Βγαίνοντας έξω στο μπαλκόνι ο Θάνος είδε ότι 
τα γειτονικά σπίτια είχαν ρεύμα) Περίεργο (μουρμούρι-
σε μπαίνοντας μέσα) φαίνεται ότι ο Δίας έβαλε σημάδι 
το δικό μας σπίτι. ( Και μάλλον έτσι ήταν γιατί όταν πήγε 
κοντά στον ηλεκτρικό πίνακα διαπίστωσε ότι είχε πέ-
σει ο αυτόματος διακόπτης. Σηκώνοντας τον διακόπτη 
επέστρεψε ο ηλεκτρικός πολιτισμός στο σπίτι ή σχεδόν 
επέστρεψε γιατί είχανε και απρόσμενες απώλειες .)
-Άντε μπαμπά να δούμε την ταινία…( Η μεγάλη οθόνη 
της τηλεόρασης ήταν το πρώτο θύμα, το ατάραχο μαύ-
ρο χρώμα παρά τις απανωτές κλήσεις ζωής με το κου-
μπί έναρξης επιβεβαίωσε τον ξαφνικό αλλά …. ένδοξο 
λόγω Ρομπέν θάνατο της. )
-Κατερίνα  μπορούμε να την δούμε στον υπολογιστή και 
να τον συνδέσουμε με τον προβολέα να την δούμε στο 
πανί (είπε ο αδελφός της που είχε γίνει ειδικός στο ηλε-
κτρονικά του σπιτιού). 
Η ιδέα της μεγάλης προβολής στο πανί ενθουσίασε την 
Κατερίνα , αλλά  πολύ σύντομα ανακάλυψαν και το δεύτερο θύμα του κεραυνοβόλου Δία. Ο 
ηλεκτρονικός υπολογιστής αυτός ο ατρόμητος ταξιδευτής στα πέρατα του διαδικτύου είχε 
πέσει «νεκρός» από το αστροπελέκι του Δία. Ποιος ξέρει κάποια «ύβρι» ξεχρέωνε και αυτός. 
Η μικρή Κατερίνα πιστή στην παιδική της ηλικία αγνόησε πεισματικά την πραγματικότητα  
των απωλειών. 
-Εγώ θέλω να δω τον Ρομπέν, θέλω να δω τον Ρομπέν ( ένα άλλο ήπιο αστροπελέκι της 
έδωσε και την ευκαιρία να ξεσπάσει σε κλάματα).
Τα δάκρυα της μικρής Κατερίνας το ηλεκτρικό αδιέξοδο, λόγω Σαββάτου ήταν αδύνατον να 
βρεθεί μάστορας, πυροδότησαν τις μνήμες του Θάνου. 
-Κατερινάκι τι έκανε ο Ρομπέν την στιγμή που έσβησε η τηλεόραση. 
-Πολεμούσε τους κακουουούς (και τράβηξε την κατάληξη ους με ένα αναφιλητό σε λυγ-
μούς από μανιάτικο μοιρολόι).
H προσωρινή διακοπή του ηλεκτρικού πολιτισμού και τα κλάματα τις μικρής Κατερίνας για 
κάποια άγνωστη νευροχημική αιτία στο νου του Θάνου πρόβαλλαν εικόνες από την παιδι-
κή του ηλικία. Εκείνα τα χρόνια το μόνο στοιχείο του ηλεκτρικού πολιτισμού που χρησιμο-
ποιούσαν τα παιδιά ήταν οι λάμπες της ΔΕΗ κάτω από τις οποίες έστηναν το τέρμα για το 

ποδόσφαιρο ή του βόλους τους μετά την δύση του ήλιου.
-Μπορούμε να παίξουμε εμείς πόλεμο με τα λαστιχόπλα ; ( Η άγνωστη 
λέξη ξάφνιασε την Κατερίνα  και το ξάφνιασμα περιόρισε  το κλάμα.) 
-Τι είναι αυτά καλέ μπαμπά;  
-Με αυτά παίζαμε εμείς τον Ρομπέν των Δασών όταν ήμασταν παιδιά , 
γρήγορα βρείτε λαστιχάκια και μανταλάκια. ( Τώρα το ξάφνιασμα της 
μικρής Κατερίνας ήταν πιο μεγάλο, το κλάμα σταμάτησε οριστικά και 
άρχισε να ψάχνει τα πράγματα που της είπε  ο μπαμπάς της.) Πάω έξω 
να φέρω ξύλα καρφιά και σφυρί….
-Καλά τι σε έπιασε βραδιάτικα ; (Τον ρώτησε η γυναίκα του όταν τον είδε να φέρνει μέσα 
τέσσερα κομμάτια ξύλα, το σφυρί και καρφιά.)
-Κεραυνοβολήθηκε το κεφάλι μου από τις αναμνήσεις , περίμενε να δεις τι θα παίξουμε ….
-Περιμένω να δω τι θα σκουπίζω μετά!!!
Ο Θάνος άρχισε να κατασκευάζει τα λαστιχόπλα του. Με λίγο αδέξιες κινήσεις κάρφωσε τα 

μανταλάκια στην μια άκρη του ξύλου, είχε χρόνια να 
πιάσει σφυρί και ο δείκτης έγινε εύκολος στόχος στο 
σφυρί. Από τον ενθουσιασμό του για το πισωγύρισμα 
στην παιδική του ηλικία δεν έβγαλε ούτε ένα αχ. Έβα-
λε ένα μικρό καρφάκι στην μπροστά άκρη του ξύλου. 
Πήρε ένα λαστιχάκι το πέρασε από το μικρό καρφά-
κι μπροστά, και με τον δείκτη και το μεσαίο δάκτυλο 
οδήγησε την άλλη άκρη του λάστιχου μέσα στο μα-
νταλάκι. Με τον ίδιο και απαράλλακτο τρόπο γέμισε 
το «όπλο» του μερικές δεκαετίες πριν.
-Κοιτάξτε τώρα προσεχτικά ( ο ενήλικας Θάνος έγινε 
ξανά ο «Ρομπέν» της παιδικής του ηλικίας, στον εν-
θουσιασμό των ματιών του τα παιδιά του έβλεπαν 
έναν συνομήλικο τους ) Θα χτυπήσω απέναντι στην 
κουρτίνα. ( Το λάστιχο έφυγε με ορμή αλλά πήρε ελα-
φρά κλίση και χτύπησε ένα ξύλινο διακοσμητικό πάνω 
σε ένα ράφι δίπλα στην κουρτίνα. Αυτό ταλαντεύτηκε 
επικίνδυνα, το ίδιο και το βλέμμα της γυναίκας του 
Θάνου. Αλλά τελικά αυτό στάθηκε στην θέση του και 
τα δυνατά γέλια της μικρής Κατερίνας ενθάρρυναν 
τον Θάνο να ξαναγεμίσει το όπλο του αγνοώντας το 
αυστηρό βλέμμα της γυναίκας του. 
- Μπράβο μπαμπά ωραία ιδέα ( άκουσε τον γιό του 
ο οποίος είχε πάρει το δεύτερο ξύλο και ετοίμαζε το 
δεύτερο λαστιχόπλο, η Κατερίνα είχε ξεχάσει την απο-

γοήτευση της ως τηλεθεάτρια και ετοιμαζόταν να ανα-
λάβει δράση κρατώντας στα χέρια της ένα κομμάτι 
ξύλο και ένα μανταλάκι.  
Παρά τις σιωπηλές βλεμματικές αντιρρήσεις της μητέ-
ρας το σαλόνι έγινε ένα μεγάλο δάσος στο οποίο ζού-
σε η οικογένεια του Ρομπέν και η κουζίνα το άπαρτο 
κάστρο του κακού σερίφη που έπρεπε να καταλάβουν 
με έπαθλο μια τεράστια πίτσα που είχε παραγγελθεί 
τηλεφωνικά. Όρισαν σημεία στόχους  και ξεκίνησε ο 
πόλεμος. Τα παιδιά είχαν ενθουσιαστεί όσο σπάνιες 
φορές. Είχε μείνει ένας στόχος να πέσει για να πάρουν 
το κάστρο με μια λαστιχοβολή. Με μια τελική βολή  η 
Κατερίνα παίρνει το κάστρο και πανηγυρίζει με έναν 
άγριο χορό θριάμβου. Εκείνη την στιγμή χτυπά το 
κουδούνι και ο νεαρός αν και γνωστός της οικογένει-
ας ξαφνιάζεται βλέποντας το Κατερινάκι να τον σημα-
δεύει με το όπλο της. 
-Η πίτσα είναι της οικογένειας του Ρομπέν ….
- Το έμαθα πριγκίπισσα του δάσους, τον διαλύσατε 
τον κακό σερίφη …. 

Τα  γέλια της γυναίκας του Θάνου έδωσαν το σύνθημα για την λήξη του πολέμου και την 
συγκέντρωση όλων στο μεγάλο τραπέζι της κουζίνας. 
-Κατερίνα την Δευτέρα θα την φτιάξουμε και την τηλεόραση και τον υπολογιστή. Δεν νομί-
ζω να ρίξει άλλους κεραυνούς ο Δίας στο Άργος (Η Κατερίνα μπουκωμένη με ένα κομμάτι 
άνοιξε όσο μπορούσε τα μάτια της και κουνούσε αρνητικά το κεφάλι της . Έκπληκτος ο 
Θάνος περίμενε να τελειώσει για να του εξηγήσει) 
-Μπαμπά δεν θέλω να φτιάξεις την τηλεόραση, ήταν καλός ο κεραυνός απόψε!!!
-Μα εσύ ….. 
-Ο κεραυνός ζωντάνεψε τον Ρομπέν στο σαλόνι μας και κερδίσαμε ( είπε βουτώντας ένα 
μεγάλο κομμάτι από το τρόπαιο πίτσα κάνοντας πως δεν προσέχει το αυστηρό βλέμμα της 
μητέρας της. Ο Θάνος κρατώντας το μαχαίρι και το πιρούνι την κοιτούσε με απορία . Η μνή-
μη του κάνοντας τα αυτόνομα ταξίδια της του έφερε πάλι εικόνες. Δεκαετία του ογδόντα 
νεαρός φοιτητής διάβαζε σε τοίχο της περιοχής των Εξαρχείων το σύνθημα «τραβήξτε τον 
πολιτισμό τους από την πρίζα»…… Τότε θυμωμένος νέος συμφωνούσε. Τώρα λίγο κοντά 
στην μέση της ζωής του, το καταλάβαινε... βοήθησε ο Ρομπέν ο κεραυνός και το Κατερινά-
κι…)
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Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου
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Του Γιάννη 

Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογί-
ας στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών

Κάτι λείπει
Η ευτυχία κρίνεται από τη 

γνώμη που εμείς σχηματίζουμε 

για τα πράγματα 

Έρασμος, Μωρίας Εγκώμιον

Η μέτρηση της ζωής (και της επιτυχίας;) με τον πήχυ και την 

οκά μοιάζει να ξεχνάει ότι η πολιτική αφορά ανθρώπους με 

μοναδικότητα και όχι εμπορεύματα /αγαθά με τυποποιημένα 

χαρακτηριστικά (εκτός εάν ως «αγαθοί» έχουμε ενταχθεί και 

εμείς στα «εντός συναλλαγής» προϊόντα).  Η αριστοποίηση 

των δεικτών δεν καθιστά την εξουσία άριστη. 

Η λειτουργία των αρμόδιων οργάνων και 

φορέων δε σημαίνει παραγωγή έργου και 

προαγωγή των δίκαιων και ικανών. Η 

αναγνώριση από τους (πρώην;) πολιτικούς 

αντιπάλους δε συνιστά εγγύηση ορθής 

πορείας. Κάτι λείπει. Τ’ αξιώματα δεν 

ταυτίζονται με τις αξίες. Η διαρροή 

των νεανικών ονείρων προς τεχνητούς 

παραδείσους συνεχίζεται, παρά τις αλλαγές 

στο λύκειο και τις διαβεβαιώσεις διαφόρων παιδαγωγικών 

ινστιτούτων περί της αντοχής του κρατούντος κώδικα 

επικοινωνίας. Η στροφή των αναγνωστών προς τα περιοδικά 

της (μόνης;) γυμνής πραγματικότητας (virtual ή magic) 

σηματοδοτεί το τέλος των ηρώων. Οι χάρτινοι ή ηλεκτρονικοί 

ήρωες του τέλους (εποχής) μας ενοχοποιούν αντί να μας 

σώζουν. Δε φταίνε οι συχνότητες και τα καλώδια. Απλώς 

είμαστε λάθος δικτυο(απομονω)μένοι.

Τα γραβατωμένα, αγχωμένα και άτολμα «ρομποτάκια» των 

μεγάλων γραφείων, των ξένων οίκων, του Χρηματιστηρίου 

ανεβοκατεβαίνουν τις κλίμακες της (ατομικής τους) επιτυχίας 

λαδώνοντας συχνά πυκνά τις κλειδώσεις τους. Κάτι λείπει.

Αφού είμαστε σοβαροί, εγκρατείς, συνετοί, μετρημένοι, 

αποδεκτοί, κομφορμιστές, σύγχρονοι, τι στο καλό (μας) λείπει 

και δεν μας πιστεύουν τα παιδιά μας; Τι στο καλό (μας) λείπει 

και ανησυχούμε όταν αρχίζουν να μας μιμούνται;

Γιατί ώρες ώρες μοιάζουμε στους «ανθρώπους με τα μαύρα» 

που κυνηγάνε/με το γήινο εαυτό τους/μας; Αφού πάντα 

συμφωνούσαμε με την Αρχή και δεν ενιστάμεθα επί των 

αρχών, γιατί έχουν όλα αρχίσει να γίνονται άναρχα;

Επειδή στον άναρχο κόσμο που φτιάχνουμε δε θα κυβερνούν οι 

αναρχικοί, αλλά οι αόρατοι των σκληρών δίσκων, είναι καιρός 

να καταλάβει η (αχ)άριστη εξουσία ότι η δικαίωσή της θα 

έρθει από την Ιστορία και τους μπροστάρηδες και όχι από τη 

συγκυρία και τους χαμάληδες.

Νέα σενάρια για κλείσιμο του Στρατοπέδου του ΚΕΜΧ στο Ναύπλιο

Πάρκο ή Άουσβιτς;
Επανέρχονται για μια ακόμα 
φορά τα σενάρια για το κλείσιμο 
του ΚΕΜΧ στο Ναύπλιο. Πέρ-
σι τέτοια εποχή δημοσιεύματα 
τότε του “Έθνους” έφερναν το 
ΚΕΜΧ να διατηρείται στο Ναύ-
πλιο προς ικανοποίηση όλων 
εκείνων που πιστεύουν πως η 
ανάπτυξη του Ναυπλίου μπορεί 
να συνεχίσει να στηρίζεται στο 
στρατόπεδο, όπως συνέβαινε 
παλαιότερα. Σήμερα όμως, και 
σύμφωνα με πληροφορίες του 
Ελεύθερου Τύπου της περασμέ-
νης Παρασκευής, τα πράγματα 
έχουν τελείως αντιστραφεί και 
το ΚΕΜΧ φέρεται να ετοιμάζε-
ται να βάλει λουκέτο. Το τι θα 
συμβεί από εκεί και μετά είναι 
άγνωστο αφού τα περιουσιακά 
στοιχεία των στρατοπέδων τα 
διαχειρίζεται ειδική προς τού-
το συσταθείσα εταιρία, η οποία 
μπορεί και να τα ...πουλήσει. 
Υπάρχει όμως πάντα ανοιχτό το 
ενδεχόμενο να μετατραπεί σε 
στρατόπεδο συγκέντρωσης με-
ταναστών...

Το μπαλάκι στην αυτοδιοίκη-

ση

Ο Βουλευτής Αργολίδας της 
Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης 
Ανδριανός, παρορμόμενος εκ 
των δημοσιευμάτων τόσο του 

Αθηναϊκού τύπου όσο και των 
τοπικών ΜΜΕ, απέστειλε επι-
στολές προς το Δημοτικό Συμ-
βούλιο και τον Εμπορικό Σύλλο-
γο Ναυπλίου, με τις οποίες καλεί 
τα όργανα αυτά να εξετάσουν 
την έκδοση σχετικών ψηφισμά-
των, όπου μεταξύ άλλων τονίζει:  
«Όπως γνωρίζετε, το τελευ-
ταίο διάστημα έχουν επανέλ-
θει στο προσκήνιο πληροφο-
ρίες ότι υπάρχει σχεδιασμός 
κατάργησης του Κέντρου Εκ-
παίδευσης Μηχανικού στο 
Ναύπλιο στο πλαίσιο της εξοι-
κονόμησης πόρων από το 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.  
Ήδη κατέθεσα νέα σχετική Ερώ-
τηση (2295/28-9-2012) προς 
τον αρμόδιο Υπουργό, υπο-
γραμμίζοντας ότι μια τέτοια 
εξέλιξη θα αποτελέσει πλήγμα 
και περαιτέρω υποβάθμιση της 
πρώτης πρωτεύουσας της Ελ-
λάδας καθώς θα στερήσει την 
τοπική κοινωνία από έναν ιστο-
ρικό θεσμό και την τοπική οικο-
νομία από έσοδα εν μέσω της 
οξύτατης οικονομικής κρίσης.  
Στο σημείο που βρίσκονται τα 
πράγματα, θα συμφωνήσετε 
πως η διεκδίκησή μας πρέπει 
να είναι όσο το δυνατόν πιο συ-
γκροτημένη και αποτελεσματι-
κή. Στην κατεύθυνση αυτή, σας 

καλώ να εξετάσετε την έκδοση 
σχετικού ψηφίσματος». 
Από πλευρά του Δήμου Ναυπλι-
έων τονίστηκε πως: οι τοπικές 
αντιδράσεις είναι αναμενόμενες 
και δικαιολογημένες, η ηγεσία 
του Δήμου παρακολουθεί στε-
νά το θέμα ώστε να παρέμβει 
εγκαίρως. 

Αντιδράσεις στον Δήμο

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημή-
τρης Κωστούρος θεωρεί μια τέ-
τοια πολιτική απόφαση καθαρά 
αδικαιολόγητη και δήλωσε «ότι 
η δημοτική αρχή είναι έτοιμη 
να παρέμβει υπέρ των συμφε-
ρόντων του Δήμου».Καλεί τέλος 
κάθε θεσμικό φορέας να παρέμ-
βει ουσιαστικά στο συγκεκριμέ-
νο θέμα.
Την έκτακτη σύγκληση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου ζήτησε ο 
επικεφαλής της ελάσσονος αντι-
πολίτευσης κ. Χρήστος Γραμ-
ματικόπουλος προκειμένου να 
συζητηθεί το ζήτημα του στρα-
τοπέδου ΚΕΜΧ και να εκδοθεί 
σχετικό ψήφισμα παραμονής 
του. Όπως είναι γνωστό, εδώ και 
λίγες ημέρες, ορισμένα δημοσι-
εύματα μιλούν για σχεδιασμό 
που περιλαμβάνει το κλείσιμο 
του στρατοπέδου του Ναυπλίου.
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Οι ευθύνες στην Κυβέρνηση

Ερώτηση προς τον Υπουργό 

Εθνικής Άμυνας, κ. Παν. Πα-

ναγιωτόπουλο, σχετικά με το 

κλείσιμο του Κέντρου Νεοσυλ-

λέκτων Ναυπλίου (ΚΕΜΧ) κατέ-

θεσε ο Γραμματέας της Κ.Ο. του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Βουλευτής Αργολί-

δας, κ. Γιάννης Μανιάτης, ο οποί-

ος ανέφερε: «Κύριε Υπουργέ,  

με οργή και αγανάκτηση οι κά-

τοικοι της Αργολίδας και ιδιαίτε-

ρα του Ναυπλίου, αλλά και όλοι 

οι θεσμικοί εκπρόσωποι της Αρ-

γολίδας, πληροφορήθηκαν για 

την ύπαρξη απόφασής σας με 

την οποία χωρίς καμία τεκμηρί-

ωση, σχεδιασμό και ενημέρωση, 

αποφασίσατε το κλείσιμο του 

Κέντρου Νεοσυλλέκτων Ναυπλί-

ου (ΚΕΜΧ) και έναντι αυτού απο-

φασίζετε το άνοιγμα του κλει-

στού εδώ και 2 χρόνια, Κέντρου 

Νεοσυλλέκτων της Καλαμάτας!!!  

Η απόφαση αυτή σύμφωνα 

με πληροφορίες, συνοδεύεται 

τόσο από αρνητική εισήγηση 

του Γ.Ε.Σ. περί μη κλεισίματος 
του Κέντρου Νεοσυλλέκτων 
Ναυπλίου, όσο και από τους 
προφανείς συνειρμούς για μι-
κροκομματική και δημαγωγική 
μεταχείριση έναντι των τοπικών 
παραγόντων της Καλαμάτας.  
Προφανώς γνωρίζετε αξιό-
τιμε κ. Υπουργέ, ότι το ΚΕΜΧ 
Ναυπλίου διαθέτει δικό του 
ιδιόκτητο Πεδίο Βολής, Λέσχη 
Αξιωματικών και υποδομές για 
υποδειγματική λειτουργία και 
υποδοχή έως 1.200 νεοσυλλέκτων.  
Αντίθετα, το άνοιγμα νέου 
στρατοπέδου στην Καλαμάτα, 
που ήταν κλειστό επί 2 χρόνια, 
αναμφισβήτητα θα προκαλέ-
σει σημαντική σπατάλη δημο-
σίου χρήματος, τη στιγμή που 
αποτελεί εθνική ανάγκη ο πε-
ριορισμός των δαπανών των 
Υπουργείων, προκειμένου να 
μειωθούν οι περικοπές σε μι-
σθούς, συντάξεις κι επιδόματα.  
Ο δικός σας σχεδιασμός περί 
κλεισίματος του ΚΕΜΧ Ναυ-
πλίου, έρχεται σε πλήρη και 
κατάφορη αντίθεση με τον 
αντίστοιχο σχεδιασμό του 
ΥΠΕΘΑ μέχρι πριν λίγους μή-
νες, σύμφωνα με τον οποίο το 
ΚΕΜΧ Ναυπλίου θα συνέχιζε 

κανονικά τη λειτουργία του.  
Το ΚΕΜΧ είναι ένα από τα (12) 
Κέντρα Εκπαίδευσης που με 
βάση όλες τις αντικειμενικές 
πληροφορίες, πρέπει να παρα-
μείνουν ανοιχτά στο σύνολο 
της χώρας. Αναμφισβήτητα, 
έχει προκαλέσει κατά τα προ-
ηγούμενα χρόνια και ιδιαίτερα 
κατά το διάστημα 2004-2009, 
το ανεύθυνο και απρογραμμά-
τιστο άνοιγμα στρατοπέδων 
και η απίστευτη κατασπατάλη-
ση χρημάτων και ανθρώπινων 
πόρων στις Ένοπλες Δυνάμεις, 
αφού το 2004 η χώρα είχε μόλις 
16 Κέντρα Νεοσυλλέκτων (με-
ταξύ των οποίων και το ΚΕΜΧ 
Ναυπλίου) και το 2009 είχαν “ξε-
φυτρώσει” άλλα 17 Κέντρα σε 
διάφορες περιοχές της χώρας, 
φτάνοντας το συνολικό αριθ-
μό των 33 Κέντρων Νεοσυλλέ-
κτων. Το γεγονός αυτό από μόνο 
του συνιστά τεράστια πολιτική 
ανευθυνότητα και αποτελεί μία 
από τις αιτίες αλόγιστης σπατά-
λης δημοσίου χρήματος κατά το 
παρελθόν, φαινόμενα που μας 
οδήγησαν στην οικτρή οικονο-
μική κατάσταση που βιώνουν 
σήμερα οι Έλληνες πολίτες”.  
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Είμαι  δασκάλα,και αυτό σημαίνει 
πως η δουλειά  μου είναι να μετα-
φέρω γνώσεις, να μεταλαμπαδεύω 
αρχές και αξίες, ν’ ανοίγω δρόμους 
ζωής στους νέους πολίτες αυτού του 
τόπου,που λέγεται Ελλάδα. 
Και ακριβώς επειδή είμαι Ελληνίδα 
δασκάλα,σημαίνει για μένα, πως 
πρέπει να έχω δημοκρατικές πεποι-
θήσεις, να πιστεύω ακράδαντα στην 
ισονομία και ισοδικία, να χρησι-
μοποιώ τη γνώση ως όπλο ορθού 
λόγου, να διακατέχομαι από σεβασμό 
για τη ζωή και την μοναδικής ομορ-
φιάς φύση που μας περιβάλλει, να 
λειτουργώ με γνώμονα τις παναν-
θρώπινες αξίες της τιμιότητας-δικαι-
οσύνης –ελευθερίας-φιλαλήθειας και 
φιλαλληλίας, να΄ χω ανοιχτό πνεύμα 
έτοιμο και διαθέσιμο για καινούργιες 
γνώσεις και κυρίως να έχω ποιήσει 
μια ολοκληρωμένη προσωπικότη-
τα,άξια να εμπνεύσει τους μαθητές 
μου.
Είμαι δασκάλα, κι αυτό σημαίνει για 
μένα, πως ότι κι αν συμβαίνει στην 
προσωπική ή οικογενειακή μου ζωή 
πρέπει να μπορώ να μπαίνω στην 
τάξη και να΄χω το ψυχικό σθένος να 
προσφέρω χαμόγελο, χαρά, αγάπη 
και γνώσεις για να οδηγώ, να βοηθώ, 
να καλύπτω, να συζητώ, να υπο-
στηρίζω, να αγκαλιάζω τις παιδικές 
ψυχές που οι γονείς εμπιστεύτηκαν 
στα χέρια μου. 
Είμαι δασκάλα και όλα τα παραπά-
νω δεν έχουν καμμιά σημασία και 
αξία σε μια κοινωνία ανταγωνιστική, 
σε μια πολιτεία  ωφελιμιστική ,σε 
ένα κράτος ληστρικό σαν και αυτό  
που ζούμε γιατί κάποιοι από τους 
κρατικούς ιθύνοντες αλλά και από 
τους οσφυοκάμπτες ΄πνευματικούς 
ταγούς΄ που τους πλαισιώνουν, απο-
φάσισαν πως δεν είμαι δασκάλα αλλά 
απλά μία ΄δημόσια΄ υπάλληλος.
Για κείνους αυτό σημαίνει  πως δεν 
δικαιούμαι να΄χω άποψη για το πόσο 
φασιστικό και ψυχοφθόρο είναι το 
σύστημα εκπαίδευσης για δασκά-
λους και παιδιά, πως δε γνωρίζω 
σωστά τη γλώσσα μου και γι΄αυτό 

έσπευσαν να διοχετεύσουν στα 
σχολεία μας μια ΄νέα γραμματική΄ 
ώστε να διδαχτώ και να διδάξω ,πως 
δεν είμαι γνώστρια των κατάλλη-
λων  διδακτικών μεθόδων, ούτε της 
παιδικής ψυχολογίας  και  άρα δεν 
έχω δικαίωμα να έχω την άποψη 
που έχω ,ότι δηλαδή τα βιβλία που 
διδάσκουμε είναι για πέταμα και οι 
γνώσεις που μεταφέρουμε μέσα από 
αυτά είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος 
γνώσεις χωρίς ποιότητα και ακεραιό-
τητα, γνώσεις επιδερμικές και ουτιδα-
νές, φιοριτούρες του ΄νέου΄ σχολείου 
που προσπαθούν να μας επιβάλλουν 
και της ΄νέας τάξης’  πραγμάτων που 
βιώνουμε όλοι μας.
Σημαίνει επίσης  γι΄ αυτούς, πως δεν 
έχω ανάγκη να ζω ΄δια βίου΄ μανθά-
νοντας,  γι’ αυτό και μου επιτρέπουν 
να παίρνω ένα πενιχρό μισθό, μια και 
αυτός αρκεί για να επιβιώνω και όχι 
για να ζω διευρύνοντας τις επιστημο-
νικές γνώσεις μου ή καλλιεργώντας 
την προσωπικότητα μου.
Σημαίνει ακόμα για αυτούς ,πως δεν 
πρέπει να πιστεύω σε όρους όπως 
δημοκρατία-ελευθερία  έκφρασης-
δικαιοσύνη-τιμιότητα-ισονομία – 
ισοδικία- φιλαλήθεια και φιλαλληλία, 
γιατί όλα αυτά είναι παρωχημένες 
αξίες και αιθεροβάμμονες ιδέες εν 
μέσω της δύσκολης οικονομικής 
κατάστασης στην οποία αυτοί οι ίδιοι 
μας έριξαν όλους.  
Τέλος, αυτό σημαίνει ότι σαν άνθρω-
πος δεν έχω το δικαίωμα να μεγα-
λώσω και να μορφώσω το παιδί μου, 
ούτε να ζήσω εγώ η ίδια με φιλομά-
θεια και αξιοπρέπεια.
Όχι, αγαπητοί γονείς και προσφιλείς 
συνάδελφοι, να ξέρετε πως δεν είμαι 
πια δασκάλα .Με κατάντησαν μια 
υπάλληλο δημοσίας χρήσεως που 
έχω μονάχα υποχρεώσεις και κανένα 
δικαίωμα. Με κατάντησαν μια πνευ-
ματική πόρνη που όμως πληρώνομαι 
λιγότερα και έχω και  χειρότερη υγει-
ονομική περίθαλψη από τις άλλες, τις 
συναδέλφισσες μου τις ΄του δρόμου΄ 
πόρνες.  

Επειδή 

η σιωπή 

είναι 

συμμετοχή
της Νάντιας Δανιήλ

Συμπόσιο για τη Ναυ-
πλιακή Επανάσταση
Επιστημονικό Συμπόσιο, διοργανώ-
νει ο δήμος στο Ναύπλιο προκειμέ-
νου να ερευνηθεί η Ναυπλιακή Επα-
νάσταση ως ιστορικό γεγονός, που 
εξέφρασε τις συνειδητοποιήσεις, τις 
επιθυμίες και τις ελπίδες της ελληνι-
κής κοινωνίας και ιδιαίτερα της ναυ-
πλιακής για απεγκλωβισμό από τα 
πολιτικά και εθνικά αδιέξοδα, που 
είχε δημιουργήσει το καθεστώς του 
Όθωνα και για την επιβολή δημο-
κρατικών και συνταγματικών μεταρ-
ρυθμίσεων, στο πλαίσιο των οποίων 
θα αναζητούνταν δρόμοι για την 
ανόρθωση της χώρας.
Για να φωτιστούν καλύτερα οι κοι-
νωνικές, οικονομικές και ιδεολογι-
κές προϋποθέσεις, που επέτρεψαν 
την ενεργό συμμετοχή του Ναυπλί-
ου στην Επανάσταση, κρίθηκε απα-
ραίτητο να ερευνηθεί ολόκληρη η 
οθωνική περίοδος του Ναυπλίου και 
της Αργολίδας, όσο γίνεται σφαιρι-
κότερα, και να φωτιστούν καίριες 
πτυχές της ζωής αυτής της τριακο-
νταετίας (1833-1862) που προηγή-
θηκε της Ναυπλιακής Επανάστασης.
Το επιστημονικό συμπόσιο θα διε-
ξαχθεί την Παρασκευή 12, Σάββατο 
13 και Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2012 
στο Βουλευτικό στο Ναύπλιο.
Επίσης την εναρκτήρια ημέρα 
του επιστημονικού συμποσίου, 12 
Οκτωβρίου ώρα 20.30, θα γίνουν τα 
εγκαίνια έκθεσης με θέμα Τα χρόνια 
της βασιλείας του Όθωνα (1833-
1862), στην Εθνική Πινακοθήκη-
Μουσείο Αλεξ. Σούτζου, Παράρτη-
μα Ναυπλίου.
Ήδη εφαρμόστηκε πιλοτικά σε ομά-
δα μαθητών δημοτικού σχολείου 
του Ναυπλίου, το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα Καλλιόπη Παπαλεξοπού-
λου- 150 χρόνια από τη Ναυπλιακή 
Επανάσταση, στις 28 Σεπτεμβρίου 
2012 κατά τον εορτασμό των  Ευ-
ρωπαϊκών Ημερών  Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. Το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα σχεδιάστηκε από εκπαι-
δευτικούς, υπό το συντονισμό του 
Πελοποννησιακού Λαογραφικού 
Ιδρύματος «Β. Παπαντωνίου» και 
θα εφαρμοστεί όλο το σχολικό έτος 
2012-2013 σε μαθητές δημοτικών 
σχολείων του Νομού Αργολίδας 
αλλά και όλης της Ελλάδας. Οι μα-
θητές θα προσεγγίσουν τη Ναυπλι-
ακή Επανάσταση (1862) μέσα από 
την προσωπικότητα της Καλλιόπης 
Παπαλεξοπούλου και την περίοδο 
αυτή γενικότερα μέσω των εκθεμά-
των του Παραρτήματος της Εθνικής 
Πινακοθήκης στο Ναύπλιο και του 
Πελοποννησιακού Λαογραφικού 
Ιδρύματος. Οι ιστορικές πλατείες 
του Ναυπλίου και η Δημόσια Κεντρι-
κή Βιβλιοθήκη «Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ» 
συμπληρώνουν βιωματικά το πρό-
γραμμα.

Μαθητές 
στην Οινοποιία 
Παπαντώνη
Την Οινοποιία Παπαντώνη επισκέφθηκαν οι μαθητές 
του 10oυ Νηπιαγωγείου Άργους.
Οι μαθητές, συνοδευόμενοι από τις Νηπιαγωγούς τους 
Δέσποινα Πενέση και Ολυμπία Ζαμάνη, ξεναγήθηκαν 
στο φιλόξενο οινοποιείο και, γεμίζοντας τον χώρο 
με τις χαρούμενες φωνές και τις διψασμένες απορίες 
τους, είδαν πώς παράγεται το ερυθρό κρασί Μηδέν 
Άγαν και το λευκό Μέτρον Άριστον, κι έμαθαν για τον 
τρύγο, τα σταφύλια, τα βαρέλια και τα μπουκάλια με 
τα γνωστά κρασιά.
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40 ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012  στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας 
στο Λάλουκα Άργους  τελούμε 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του αγαπημένου μας Συζύγου, Πατέρα 
και Αδελφού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗ  - ΤΑΤΑΤΣΗ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Ο Διομήδης Άργους στο Νέο Σχολείο

Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου το ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ υποδέχθηκε την ομάδα 
χάντμπολ του Διομήδη Άργους. Τις δύο τελευταίες διδακτικές ώρες σε 
μια προγραμματισμένη συνάντηση ο προπονητής κ. Δημητρούλιας και 
οι παίκτες του Διομήδη είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν στους μαθητές 
του Λυκείου, να τους παρουσιάσουν  βιντεοσκοπημένα στιγμιότυπα 
από  την θριαμβευτική τους πορεία σε Ελλάδα και Ευρώπη, να τους με-
ταδώσουν λίγο από το ρίγος που νιώσαμε όλοι πριν από μερικούς μήνες 
όταν η ομάδα κατέκτησε το Ευρωπαϊκό κύπελλο και –κυρίως, εφόσον 
βρισκόταν σε σχολείο ανάμεσα σε μαθητές που έχουν μπροστά τους 
διαφορετικές ίσως αγωνίες – να τους διαβεβαιώσουν ότι όλα τα αποτε-
λέσματα είναι συνάρτηση  του αγώνα που κάνει ο καθένας. Ο κ. Δημη-
τρούλιας συνέδεσε τη γνώση με τη δύναμη τονίζοντας ότι και οι ίδιοι οι 
παίκτες του κατάφεραν τον μεγάλο άθλο ακριβώς επειδή δε διέθεταν 
μόνο δύναμη αλλά και γνώση και εργατικότητα.
Οι μαθητές γνώρισαν τους παίκτες, τους χειροκρότησαν και μίλησαν 
μαζί τους θέτοντας ερωτήματα όχι μόνο αθλητικού περιεχομένου αλλά 
και γενικότερου ενδιαφέροντος. Έγινε ολοφάνερο ότι για μια ακόμα 
φορά ο αθλητισμός  μπορεί να παίξει σημαντικό παιδαγωγικό  ρόλο, 
όταν ασκείται με ήθος και συνέπεια στις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι. Τότε 
μπορεί να λειτουργήσει ως ουσιαστικό και πολύτιμο πρότυπο με τους 
νέους ακριβώς όπως η ομάδα του Διομήδη και του προπονητή του.

Θέατρο της Επιδαύρου απέκτησαν οι Αμερικάνοι
Ένα αντίγραφο του θεάτρου της 
Επιδαύρου θα κοσμεί εφεξής το 
Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ 
στην πόλη Storrs των Ηνωμένων 
Πολιτειών, χάρη στην άοκνες 
προσπάθειες δεκαετιών της 
ομογενειακής Οργάνωσης «Παι-
δεία», σύμφωνα με δημοσίευμα 
του Αθηναικού Πρακτορείου.
Την ιδέα συνέλαβε και υλοποίη-
σε ο πρόεδρος της οργάνωσης, 
Ηλίας Τομάζος, με επίλεκτους 
συνεργάτες του.
 Τα εγκαίνια του υπαίθριου θε-
άτρου, που κατασκευάστηκε σε 
συνεργασία με το Κέντρο Ελλη-
νικών Σπουδών «Παιδεία» στο 
Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ, 
έγιναν το Σάββατο, 29 Σεπτεμ-
βρίου.
Η ιδέα της κατασκευής του θεά-
τρου ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 

1986, όταν οι ομογενείς υπο-
βάλλανε αίτημα στην πολεοδο-
μία για κατασκευή μιας μικρής 
εκκλησίας, του εκπαιδευτικού 
κτιρίου της «Παιδείας» και του 
θεάτρου.
 Η κατασκευή ξεκίνησε το 2006 
με εθελοντική εργασία, όπως 
έπραξαν οι ομογενείς μας και σε 
άλλα έργα. Με ενθουσιασμό Ελ-
ληνο-αμερικανοί φοιτητές προ-
σφέρθηκαν να καθαρίσουν το 
έδαφος, γεγονός το οποίο συζη-
τήθηκε στο Πανεπιστήμιο στην 
πόλη. Και ενώ οι προσφορές που 
πήρανε το 1999 για την κατα-
σκευή του θεάτρου από διαφό-
ρους εργολάβους κυμάνθηκαν 
από 9 μέχρι και 15 εκατομμύρια 
δολάρια, τελικά κόστισε κάτω 
από ένα εκατομμύριο. Ο κ. Του-
μάζος επισημαίνει ότι το κόστος 

κατασκευής μειώθηκε δραστικά 

λόγω της εθελοντικής εργασί-

ας και της δωρεάς υλικών από 

ανθρώπους, ελληνικής και μη 

καταγωγής, που πιστεύουν στην 

Ελληνική Παιδεία και τα Ελληνι-

κά Γράμματα. Χαρακτηριστικά 

αναφέρει ότι πρόσφατα ένας 

Πορτογάλος μαρμαράς από τη 

Νέα Ιερσέη, προσέφερε δωρεάν 

μάρμαρα αξίας άνω των σαρά-

ντα χιλιάδων δολαρίων.

 Την όλη προσπάθεια συνέδρα-

μαν απλόχερα η ομογενειακή 

οργάνωση Πανγκριγκόριαν του 

Κονέκτικατ, που από τις αρχές 

του 1990 μέχρι σήμερα έχουν 

προσφέρει συνολικά στην «Παι-

δεία» 450 χιλιάδες δολάρια και 

άλλοι ομογενειακοί φορείς.
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Ελεύθερο Ασύρματο Δίκτυο – 

Πόσο ασφαλές είναι… ; 
Όλοι μας κάποια στιγ-
μή, έχουμε συνδε-
θεί σε ένα ελεύθερο 
ασύρματο δίκτυο που 
εντόπισε το κινητό 
μας, ο φορητός υπο-
λογιστής  ή  το tablet 
μας…
Πόσο ασφαλής εί-
ναι όμως η σύνδεση 
και η περιήγηση στο 
Internet από ένα τέ-
τοιο δίκτυο χωρίς 
εμπιστευτικές και 
προσωπικές μας πλη-
ροφορίες  να διαρρεύσουν σε τρίτους;
Όταν λέμε ότι ο υπολογιστής μας συνδέεται στο Internet ασύρματα, σημαίνει 
πώς κατά κάποιο τρόπο επικοινωνεί με το ρούτερ που δίνει την πρόσβαση 
στο δίκτυο…
Άρα με το που θα συνδεθούμε εμείς σε διάφορους προσωπικούς μας λογα-
ριασμούς π.χ facebook, email, twitter ακόμη και για να ενημερώσουμε το 
e-banking μας, οι κωδικοί όλων αυτών των λογαριασμών θα φτάσουν στον 
υπολογιστή του «διαχειριστή» που έχει στήσει το εν λόγω ασύρματο ελεύθερο 
δίκτυο.
Και εδώ μπορεί για κάποιους να αρχίσουν τα δύσκολα… γιατί μπορεί  στην 
πραγματικότητα το ελεύθερο δίκτυο που εντοπίσαμε  να μην είναι τόσο ελεύ-
θερο όσο νομίζουμε και να έχει στηθεί επίτηδες από κάποιους με σκοπό να 
αποσπάσουν πληροφορίες.
Επίσης, σε ένα φαινομενικά ακίνδυνο Wi-Fi δίκτυο (καφετέρια, σχολείο, ελεύ-
θερο του Δήμου) χωρίς επαρκές επίπεδο ασφάλειας, χρήστες με  ιδιαίτερες 
γνώσεις και εξειδικευμένα εργαλεία και προγράμματα μπορούν να παρέμ-
βουν μεταξύ του ρούτερ και του προσωπικού σας υπολογιστή έχοντας πρό-
σβαση όπου εσείς σερφάρετε μέσα στο Διαδίκτυο.
Τα παραπάνω φαινόμενα βέβαια, ούτε  τόσο συχνά είναι ούτε τόσο εύκολα. 
Κίνδυνοι μπορεί να υφίστανται αλλά τα εκατομμύρια καθημερινών χρηστών 
του Internet δεν αποτελούν διακαή στόχο αμείλικτων hacker που θέλουν να 
διαλύσουν την προσωπική ζωή του καθενός ή την κοινωνική συνοχή (!!!)
Ας κρατήσουμε τουλάχιστον έναν βασικό κανόνα. 
Στον παγκόσμιο «ωκεανό» του διαδικτύου, για κανένα «ψάρι»  όσο μικρό ή 
μεγάλο κι αν είναι δεν υπάρχει Απόλυτη Ασφάλεια. 
Συνδεόμαστε με προσοχή και αποφεύγουμε την παροχή και τον διαμοιρασμό 
ευαίσθητων προσωπικών, επαγγελματικών, οικονομικών και φορολογικών 
δεδομένων.
Άλλωστε είναι προτιμότερο να χάσουμε τα 150.000.000 € που με πολλές ώρες 
δουλειάς έχουμε μαζέψει στο Poker(!!!), παρά τον ένα και μοναδικό κωδικό του 
e-banking μας ή τον αριθμό της, ήδη καταχρεωμένης, πιστωτικής μας κάρτας.
Linker IT Team...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ                                                   

Ναύπλιο 2-10-2012

Αριθμ. Πρωτ.28229

Με την με αριθμό 323/2012  
Απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Λήψη κανονιστικής 
απόφασης για την τοποθέτηση 
κάθετης και οριζόντιας σήμαν-
σης για κυκλοφοριακή ρύθμιση 
στο Δήμο Ναυπλιέων»
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΑΝ κατά πλει-

οψηφία τα παρακάτω

Εγκρίθηκαν οι  παρακάτω ρυθ-
μίσεις 
Παραχώρηση χώρου φορτο-
εκφόρτωσης στην παλιά πόλη 
Ναυπλίου
Όπως προβλέπεται και στην 
αρ. 39/2010 απόφαση Δημο-
τικής Κοινότητας Ναυπλίου, οι 
ιδιοκτήτες εμπορικών επιχειρή-
σεων εντός της παλιάς πόλης 
Ναυπλίου μπορούν να ανεφο-
διάζονται για την εξυπηρέτηση 
των καταστημάτων τους από 
οχήματα φορτοεκφόρτωσης, 
προσωρινώς σταθμευμένα επί 
της οδού έμπροσθεν των κα-
ταστημάτων τους, υπό τις εξής 
προϋποθέσεις:
Ότι δεν θα σταθμεύουν μόνιμα 
αλλά μόνο για όσο διαρκούν οι 
εργασίες φορτοεκφόρτωσης
Ότι δεν θα δημιουργούν όχλη-
ση στην ρεύμα κυκλοφορίας 
των λοιπών οχημάτων της οδού 
(ελεύθερο πλάτος οδού τουλά-
χιστον 3 μέτρα)
Ότι δεν θα εμποδίζουν τις δια-
βάσεις πεζών, τις θέσεις στάθ-
μευσης που προορίζονται για 
ΑΜΕΑ ή κεκλιμένα επίπεδα (ρά-
μπες) διάβασης ΑΜΕΑ
Ότι δεν θα παραβιάζουν τις ήδη 
υπάρχουσες πινακίδες απαγό-
ρευσης στάσης και στάθμευσης 
που έχουν ήδη τοποθετηθεί με 
προηγούμενες αποφάσεις.
Γενικότερα, ότι δεν θα παρα-
βιάζονται οι προβλεπόμενες 
στον Κ.Ο.Κ. διατάξεις που αφο-
ρούν στην στάση - στάθμευση 
(άρθρο 34 Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 
50/Α’).
Προκειμένου να μην δημιουρ-
γείται έντονο κυκλοφοριακό 
φορτίο εντός της παλιάς πόλης 
Ναυπλίου, συναινούμε οι ώρες 
φορτοεκφόρτωσης να περιορι-
στούν για τις καθημερινές από 
τις 07.00π.μ. έως 9.00 π.μ. και 
από τις 5.00 μ.μ. έως τις 07.00 
μ.μ. και για Σάββατο και Κυρια-
κή από τις 8.00 π.μ. έως τις 10.00 
π.μ..

Ο Δήμος Ναυπλιέων διατηρεί 
το δικαίωμα να προβεί οποτε-
δήποτε σε διαφορετικές κυ-
κλοφοριακές ρυθμίσεις που θα 
απαιτηθούν στο μέλλον.
Διακοπή κυκλοφορίας στην 
Οδό Αμαλίας
Όπως προτείνεται και στο από 
8-6-2012 έγγραφο Δημοτικής 
Κοινότητας Ναυπλίου, αποφα-
σίζουμε την διακοπή κυκλοφο-
ρίας της οδού Αμαλίας από το 
ύψος του 1ου Δημοτικού Σχο-
λείου έως και το παλιό Δημαρ-
χείο μόνο για τα Σαββατοκύρια-
κα με σκοπό την διευκόλυνση 
της κυκλοφορίας των πεζών και 
των μοτοποδηλάτων.
Ειδικότερα, η οδός Αμαλίας εί-
ναι μονοδρομημένη με κατεύ-
θυνση από το 1° Δημοτικό Σχο-
λείο προς το Παλιό Δημαρχείο, 
οπότε η διακοπή κυκλοφορίας 
θα αφορά αυτήν την κατεύθυν-
ση. Προτείνουμε το χρονικό 
διάστημα διακοπής να ξεκινά 
από τις 3.00 μ.μ. του Σαββάτου 
(οπότε θα έχει παρέλθει και το 
χρονικό διάστημα που θα είναι 
ανοικτά τα καταστήματα της 
περιοχής καθώς και οι ώρες της 
λαϊκής αγοράς), να συνεχίζεται 
καθ’ όλη την διάρκεια του Σαβ-
βάτου και να λήγει την Κυριακή 
στις 8.00 μ.μ.
Η διακοπή θα αφορά σε όλα τα 
οχήματα με εξαίρεση: τα ποδή-
λατα και τα οχήματα έκτακτης 
ανάγκης (πυροσβεστικά, ασθε-
νοφόρα, οχήματα δημοτικής 
αστυνομίας, αστυνομίας και 
τροχαίας, στρατού και λιμενικού 
σώματος).
Για την υλοποίηση της παρα-
πάνω ρύθμισης προτείνουμε 
να μην τοποθετηθούν πινακί-
δες μόνιμα προσαρτημένες σε 
πακτωμένους στο πεζοδρόμιο 
στύλους αλλά σε κινητό-προ-
σωρινό μέσο ώστε να μπορούν 
εύκολα να αφαιρούνται και να 
επανατοποθετούνται πριν την 
έναρξη και μετά την λήξη της 
διακοπής από προσωπικό του 
Δήμου Ναυπλιέων. Στην είσοδο 
της οδού
Αμαλίας δύναται να τοποθετη-
θούν κινητά κιγκλιδώματα κατά 
την περίοδο ισχύος της διακο-
πής κυκλοφορίας που θα μπο-
ρούν επίσης να αφαιρούνται 
εύκολα προκειμένου να έχουν 
πρόσβαση
τα οχήματα που εξαιρούνται 
της απαγόρευσης όπως ανα-
φέρθηκαν παραπάνω.

Προτείνεται στην είσοδο της 
οδού Αμαλίας η παρακάτω 
ρυθμιστική πινακίδα Ρ-9 «Απα-
γορεύεται η είσοδος σε μηχα-
νοκίνητα οχήματα εκτός των 
δίτροχων μοτοσικλετών»

1 τεμάχιο
Σε συνδυασμό με πληροφορική 
πινακίδα όπου θα αναγράφεται 
το κείμενο:
(από 3.00 μ.μ. Σαββάτου - έως 
8.00 μ.μ. Κυριακή)
Εκτός οχημάτων εκτάκτου ανά-
γκης
1 τεμ.
Προτείνεται επί της οδού Συγ-
γρού, πριν την διασταύρωση με 
την οδό Αμαλίας την τοποθέτη-
σης ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-49 
«Υποχρεωτική κατεύθυνση πο-
ρείας προς τα εμπρός»
1 τεμάχιο
Σε συνδυασμό με πληροφορική 
πινακίδα όπου θα αναγράφεται 
το κείμενο:
(από 3.00 μ.μ. Σαββάτου - έως 
8.00 μ.μ. Κυριακή) Εκτός οχημά-
των εκτάκτου ανάγκης
1 τεμ.
Προκειμένου να αποφεύγεται η 
κυκλοφορία προς το λιμάνι και 
τους χώρους στάθμευσης από 
την οδό Αμαλίας για το διάστη-
μα ισχύος της διακοπής κυκλο-
φορίας, και να διοχετεύεται η 
κίνηση από τις οδού Πολυζω-
ίδου, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης 
προτείνεται η τοποθέτηση επί 
της οδού Σιδηράς Μεραρχίας 
στα σημεία διασταύρωσης με 
τις ανωτέρω οδούς πληροφορι-
κές πινακίδες ως εξής:
Οδός Αμαλίας Κλειστή (από 
3.00 μ.μ. Σαββάτου - έως 8.00 
μ.μ. Κυριακή) Εκτός οχημάτων 
εκτάκτου ανάγκης
3 τεμ.
Δεν εγκρίθηκε  η επέκταση θέ-
σεων στάθμευσης ΤΑΞΙ (έμπρο-
σθεν Φαρμακείου Κομνηνού)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ  ΤΣΙΟΔΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Ναύπλιο 2-10-2012

Αριθμ. Πρωτ. 28233

Με την με αριθμό 325/2012  
Απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Λήψη κανονιστικής 
απόφασης για τη χρήση κοινο-
χρήστων  χώρων (πλατείες) για 
την πόλη του Ναυπλίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 
τα παρακάτω
Καθορίστηκαν οι πλατείες που 
βρίσκονται στο Ναύπλιο και θα 
παραχωρούνται ως εξής:
—Στην πλατεία «Συντάγματος» 
θα πραγματοποιούνται οι εξής 
εκδηλώσεις: πραγματοποίηση 
μουσικών εκδηλώσεων, ομιλίες, 
εκθέσεις ζωγραφικής, φωτο-
γραφίας.
—Στην πλατεία «Φιλελλήνων» 
θα πραγματοποιούνται οι εξής 

εκδηλώσεις: πραγματοποίηση 
μουσικών εκδηλώσεων, ομιλίες, 
εκθέσεις ζωγραφικής και φωτο-
γραφίας.
—Στην πλατεία «Καποδίστρια» 
θα πραγματοποιούνται οι εξής 
εκδηλώσεις: πραγματοποίηση 
μουσικών εκδηλώσεων ομιλίες, 
τοποθέτηση carrousel την περί-
οδο των εορτών.
—Στην πλατεία «Αρβανιτιάς» 
θα πραγματοποιούνται οι εξής 
εκδηλώσεις: πραγματοποίη-
ση μουσικών εκδηλώσεων και 
ήπιας μορφής αθλητικές εκδη-
λώσεις.
—Στον πεζόδρομο «Ωνάση» 
θα πραγματοποιούνται οι εξής 
εκδηλώσεις: πραγματοποίηση 
έκθεσης βιβλίου, μουσικές εκ-
δηλώσεις, εκθέσεις ζωγραφικής 
και φωτογραφίας.
—Στο «θεατράκι του ΟΣΕ» θα 

πραγματοποιούνται οι εξής 

εκδηλώσεις: πραγματοποίηση 

μουσικών εκδηλώσεων, θεα-

τρικών παραστάσεων, ομιλίες 

εκθέσεις ζωγραφικής, φωτο-

γραφίας.

—Στην πλατεία «Πέντε Αδέρ-

φια» θα πραγματοποιούνται οι 

εξής εκδηλώσεις: πραγματο-

ποίηση μουσικών εκδηλώσεων, 

θεατρικών παραστάσεων, εκθέ-

σεις ζωγραφικής και φωτογρα-

φίας.

—Στην πλατεία «Τριών Ναυάρ-

χων» θα πραγματοποιούνται 

οι εξής εκδηλώσεις: πραγματο-

ποίηση μουσικών εκδηλώσεων, 

ομιλίες, εκθέσεις ζωγραφικής 

και φωτογραφίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΟΔΡΑΣ
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Χιλιάδες ποδηλάτες στην Αργο-

λίδα διεκδίκησαν τις πόλεις τους 

Με σύνθημα κάντε 1,2,3… πολ-

λούς ποδηλατοδρόμους περισ-

σότεροι από 700 ποδηλάτες στο 

Άργος και εκατοντάδες ακόμα 

σε Ναύπλιο και Ερμιονίδα κέρ-

δισαν για λίγες ώρες την μάχη 

με τα ΙΧ για μια καλύτερη ποιό-

τητα ζωής και έκαναν την πόλη 

τους πιο ανθρώπινη έστω και 

για λίγο. 

Σύμφωνα με τον ποδηλατικό 

Σύλλογο Ορθοπεταλιές, “η με-

γάλη συμμετοχή ποδηλατών 

σε όλο τον νομό, συνολικά 

υπολογίζουμε στους 1300 πε-

ρίπου, διατράνωσαν την ανα-

γκαιότητα κατασκευής ποδη-

λατοδρόμων, τόσο μέσα στις 

πόλεις, όσο και έξω απ αυτές. 

Πέρα από κόμματα και πολιτικές, 

με μοναδικό γνώμονα τον ποδη-

λάτη, οι Ορθοπεταλιές σήκωσαν 

και πάλι ένα μεγάλο μέρος των 

εκδηλώσεων. Για την ασφαλή 

μετακίνηση των ποδηλατών, 

πέρα από την όποια βοήθεια 

προσέφεραν οι δήμοι, θα πρέ-

πει να τονίσουμε την προσφορά 

των Σαμαρειτών του Ερυθρού 

Σταυρού στο Ναύπλιο και την 

μεγάλη βοήθεια στην ρύθμιση 

της κυκλοφορίας που προσέ-

φεραν οι Πρόσκοποι στο Άργος. 

Παράλληλα θα πρέπει να ευχα-

ριστήσουμε το κατάστημα πο-

δηλάτων της κας Νικόλ Ραφαη-

λίδη στο Ναύπλιο και του κ. Τάκη 

Σελλή στο Άργος για την τεχνική 

υποστήριξη που μας παρείχαν σε 

Ναύπλιο και Άργος αντίστοιχα. 

Σχετικά με τις δραστηριότητες 

του συλλόγου μας επισκεφτείτε 

μας στο http://www.facebook.

com/orthopetalies.argolidas ή 

γράψτε μας στο orthopetalies@

yahoo.gr”.

Η ΚΕΔΑ-Μ

Δεν έκρυβε την ικανοποίησή 

του για την μεγάλη συμμετοχή 

ποδηλατών ο πρόεδρος της ΚΕ-

ΔΑΜ Ν. Καμπόσος, αφού η αντα-

πόκριση του κόσμου ήταν κάτι 

περισσότερο από αναμενόμενη, 

πράγμα που αυξάνει παράλληλα 

την υποχρέωση του Δήμου για 

να προχωρίσει στον καθορισμό, 

χάραξη και κατασκευή ποδηλα-

τοδρόμων. Με ανακοίνωσή της 

η ΚΕΔΑΜ μεταξύ άλλων αναφέ-

ρει:

“Η 22η  Σεπτεμβρίου έχει προ-

ταθεί από την Ευρωπαϊκή Ένω-

ση να αποτελεί κάθε χρόνο μία 

ξεχωριστεί ημέρα για τις Ευρω-

παϊκές πόλεις και τους πολίτες 

τους. Η Ευρωπαϊκή «Ημέρα χω-

ρίς αυτοκίνητο» εντάσσεται στο 

πλαίσιο προσέγγισης της ανακά-

λυψης αναβάθμισης της πόλης, 

με στόχο τη βελτίωση της δη-

μόσιας υγείας και της ποιότητας 

ζωής για τους Ευρωπαίους πο-

λίτες και την ευαισθητοποίησή 

τους σε ζητήματα προστασίας 

του περιβάλλοντος.

Την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 

2012, πλήθος κόσμου, μικροί και 

μεγάλοι, συμμετείχαν στις εκδη-

λώσεις εορτασμού, που διοργά-

νωσε ΚΕΔΑΜ.

Με σύνθημα «1,2,3…» περισσό-

τεροι από 700 ποδηλάτες στο 

Άργος ξεκίνησαν με κέφι από 

τη Λαϊκή αγορά για την πρωινή 

Κυριακάτικη  βόλτα με τα πο-

δήλατα και έκαναν το γύρο της 

πόλης. 

Ο Ποδηλατικός Σύλλογος Αρ-

γολίδας «Ορθοπεταλιές» πρω-

τοστάτησε και φέτος στη πο-

δηλατική εκδήλωση του Δήμου 

Άργους Μυκηνών, διεκδικώντας 

μια καλύτερη ποιότητα ζωής 

μέσω της χρήσης  του ποδηλά-

του. 

Ο σύλλογος «Ελεύθεροι Ιππείς»  

προσέφερε τις άμαξες  όπου μι-

κροί και μεγάλοι έκαναν δωρεάν  

βόλτα στην πόλη”.

Ερμιονίδα

Όπως αναφέρει στην ανακοί-

νωσή του ο Πρόεδρος της Κοι-

νωφελούς Επιχείρησης Αθλητι-

σμού και Περιβάλλοντος Δήμου 

Ερμιονίδας Ευάγγελος Γουζούα-

σης:

“Την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 

2012 πραγματοποιήθηκε ο 5ος 

Ποδηλατικός Γύρος Ερμιονίδας 

«Χρήστος Σκορδής». Έλαβαν 

μέρος 90 παιδιά και 30 ενήλι-

κες και στο τέλος των διαδρο-

μών κληρώθηκαν 4 ποδήλατα. 

Ο σκοπός και η καθιέρωση του 

Ποδηλατικού γύρου είναι να 

παρακινηθούν όλο και περισσό-

τεροι συμπολίτες μας, ώστε να 

εντάξουν στην καθημερινότητά 

τους τη χρήση του ποδηλάτου 

και να απολαύσουν τις ευεργε-

τικές του επιπτώσεις τόσο στους 

ιδίους όσο και στο περιβάλλον 

και τη κοινωνία που ζουν”.
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Σε Άργος, Ναύπλιο, Κρανίδι απαίτησαν 1000 και πλέον ποδηλάτες, ποδηλατοδρόμους

Εντυπωσιακή παρουσία ποδηλατών στον νομό
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Του Άγγελου 

Τράκα, Λογο-
θεραπευτής, 
Επιστημονικός 
Συνεργάτης Κέ-
ντρου Έρευνας 
και Εφαρμογής 
Σύγχρονων 
Προγραμμάτων 
Ειδικών Θερα-
πειών

Η φυσιολογική ανάπτυξη των προ-
λεκτικών λειτουργιών επηρεάζεται 
από οργανικούς ή ψυχολογικούς 
παράγοντες. Σε παιδιά που παρου-
σιάζουν μια εγκεφαλική δυσλει-
τουργία οι διαταραχές καθορίζο-
νται 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 
κινητικότητας, νοητικής υστέρη-
σης, ύπαρξης βαρηκοΐας ή και 
μειωμένης όρασης.
Διαταραχές της αναπνοής, της 
φώνησης και της άρθωσης λόγω 
αυξημένο ή μειωμένο μυϊκό τόνο.
Σε αυτά τα προβλήματα οι γονείς 
έχουν τον δικό τους κυρίαρχο 
ρόλο που πάντα είναι καθοριστι-
κός 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 νεογέν-

νητο μέχρι το παιδί της σχολικής 

ηλικίας, προκειμένου να γίνει σα-

φής και αντιληπτή η παθολογική 

εξέλιξη σε κάθε φάση της ανάπτυ-

ξης 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 πα-

ραπάνω. Επιπλέον παρουσιάζουν 

μια δυσκολία στο να τρώνε και να 

πίνουν.    

της Δήμητρας Τού-

ντα, Διαιτολόγος, 
Διατροφολόγος, 
www.tountadiet.gr

Τι είναι η παχυσαρ-
κία: 
Ως παχυσαρκία 
ορίζεται η περίσ-

σεια σωματικού λίπους και  η διάγνωσή 
της πρέπει να  βασίζεται  στην απόδειξη 
της παρουσίας του λίπους αυτού. Αυτό 
προϋποθέτει μέτρηση της σύστασης 
του σώματος και δεν είναι πρακτικό σε 
καθημερινή  βάση.

Ελληνικά δεδομένα:
Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέ-
τη της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την 
πληθυσμιακή ανάλυση των καμπύλων 
αύξησης  Ελλήνων  παιδιών και εφήβων, 
η 95η εκατοστιαία θέση έχει αυξηθεί 
την τελευταία 20ετία  κατά  15 κιλά στα 
αγόρια και 7 κιλά στα κορίτσια. Αυτά, 
είναι παχύτερα  κατά 3  και 2 κιλά  από 
τα αντίστοιχα  παιδιά των Ηνωμένων 
Πολιτειών που ήταν μέχρι  τώρα τα 
παχύτερα παιδιά στον κόσμο. Από αυτό 
προκύπτει ότι  τα  Ελληνόπουλα έχουν 
τα πρωτεία παγκοσμίως στην παιδική  
παχυσαρκία.

Γιατί η παιδική / εφηβική  παχυσαρκία 
πρέπει να προληφθεί ή / και να αντιμε-
τωπιστεί:
Η παχυσαρκία στον παιδικό και εφηβικό 
πληθυσμό έχει αναγνωριστεί σαν  ένας 
από τους πέντε κυριότερους παράγο-
ντες κινδύνου για ανάπτυξη καρδιαγ-
γειακής νόσου (οι άλλοι τέσσερις είναι 
η  ελαττωμένη  φυσική δραστηριότητα, 
η δυσλιπιδαιμία,  η υπέρταση και το 
κάπνισμα).
Η παιδική παχυσαρκία μπορεί να έχει 
απώτερες και μακροχρόνιες επιπτώ-
σεις  στην  ενήλικη  ζωή αυξάνοντας τις 
πιθανότητες νοσηρότητας και θνητό-
τητας. Η κεντρικού τύπου παχυσαρκία, 
η δυσλιπιδαιμία και η αντίσταση  στην 

ινσουλίνη,  το γνωστό δηλαδή  μετα-

βολικό  σύνδρομο, συνδέεται  σταθερά 

με την  ανάπτυξη  αθηροσκλήρωσης  

και  στεφανιαίας νόσου. Η παχυσαρκία 

στην εφηβεία αποτελεί ανεξάρτητο 

παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγεια-

κά νοσήματα και συνδέεται ισχυρά με 

άλλους τέτοιους παράγοντες. 

Θεραπεύοντας την παιδική παχυσαρκία 

πρέπει να γνωρίζει κανείς τα εξής: 

1) Να είναι βέβαιο ότι πρόκειται για 

άτομα με αυξημένο λίπος σώματος και 

όχι απλά  υπέρβαρα.

2) Να μην επηρεαστεί αρνητικά η ανά-

πτυξη του παχύσαρκου  παιδιού.

3) Να αποσκοπεί  σε  μια προοπτική  

μακροχρόνιου ελέγχου του βάρους.

4) Να γνωρίζει το υψηλό ποσοστό 

επανεμφάνισης της παχυσαρκίας μετά 

την απώλεια  βάρους. Από μελέτες σε 

παχύσαρκα παιδιά έχει φανεί ότι  το  

80% των  παιδιών που έχασαν  βάρος,  

επέστρεψαν   στις αρχικές τους εκατο-

στιαίες θέσεις βάρους 9  χρόνια μετά.

Συνολικά η θεραπεία της παχυσαρκίας 

απαιτεί  μια πολυδιάστατη προσέγγιση 

που  πρέπει να στοχεύει στην εκπαίδευ-

ση,  στη διαιτητική παρέμβαση με πε-

ριορισμό  των  θερμίδων, στην  αύξηση 

της δραστηριότητας και την άσκηση, 

στην αλλαγή του τρόπου ζωής και στην 

αλλαγή  τη συμπεριφοράς.

Παιδική και εφηβική παχυσαρκία Διαταραχές στην ανάπτυξη 
προ-λεκτικών λειτουργιών

19
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Στα Σαλαμίνια 

η Ερμιονίδα
Στα Σαλαμίνια 2012 συμμετείχε ο δήμος Ερμιονίδας με αντιπροσω-

πεία από τον αντιδήμαρχο Σταύρο Κούστα και τον Δημοτικό σύμ-

βουλο Ηλία Βελούδη.

Ο δήμος Ερμιονίδας συμμετέχει από πέρυσι στις εκδηλώσεις, όταν 

αδερφοποιήθηκε με τους σημερινούς Δήμους που εκπροσωπούν 

τις 23 Πόλεις -Κράτη που συμμετείχαν στην ναυμαχία της Σαλαμί-

νας και ήταν: Αθήνα, Αίγινα, Μέγαρα, Τροιζηνία, Ερέτρια, Κόρινθος, 

Σπάρτη, Σικυών, Επίδαυρος, Αμβρακία, Νάξος, Ερμιόνη, Λευκάδα, 

Κέα, Κύθνος, Στύρα, Κρότωνας κάτω Ιταλίας, Χαλκίδα, Τήνος, Σύρος, 

Σέριφος, Λήμνος, Μήλος.

Στα πλαίσια αυτής της αδελφοποίησης των Δήμων, από πέρσι λει-

τουργεί δίκτυο, το οποίο εκλέγει κάθε χρόνο τριμελή συντονιστική 

γραμματεία, στην οποία επιπλέον συμμετέχει αυτοδικαίως και ο Δή-

μος Σαλαμίνας, και κατά αλφαβητική σειρά κάθε Δήμος θα διατηρεί 

για ένα χρόνο στην κατοχή του την σημαία των Σαλαμινίων (πέρσι 

τιμητικά δόθηκε στον Δήμο Σπάρτης και από φέτος αλφαβητικά 

πλέον στο Δήμο Αθηναίων).

Κεντρικός στόχος του δικτύου είναι το 2021, όπου είναι η επέτειος 

των δυόμισι χιλιάδων χρόνων από την ναυμαχία της Σαλαμίνας και 

η Ελλάδα θα έχει την τιμή να ορίσει μία Ελληνική πόλη σαν Πολιτιστι-

κή πρωτεύουσα της Ευρώπης, αυτή να είναι η Αττική με επίκεντρο 

την Σαλαμίνα και στα πλαίσια αυτής της ανάθεσης να γίνουν παράλ-

ληλες εκδηλώσεις σε όλους τους Δήμους που συμμετέχουν στο δί-

κτυο. Επίσης, σε κεντρικό επίπεδο του δικτύου είναι η αντιμετώπιση 

μιας σειράς προβλημάτων που υποβαθμίζουν τους αρχαιολογικούς 

χώρους με σημείο αιχμής την ανάπλαση του χώρου τύμβου Σαλαμι-

νομάχων και τον καθαρισμό του αρχαίου λιμένα με απομάκρυνση 

των ναυαγίων που υπάρχουν εκεί και η αλλαγή χρήσης του χώρου 

από βιομηχανική ζώνη σε ιστορικό αρχαιολογικό πάρκο.
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Πώς οι Έλληνες ερμηνεύουν 

τον Κ.Ο.Κ..!!

Στοπ

Διεθνής ερμηνεία: Φέρτε το αυτοκίνητο σας σε 

πλήρη στάση προ του σήματος. Ελέγξτε πως δε 

διέρχεται κανένα άλλο όχημα στον κάθετο δρόμο 

και συνεχίστε.

Ελληνική ερμηνεία: Ελαττώστε την ταχύτητα σας 

τόσο ώστε σε περίπτωση που διέρχεται άλλο 

όχημα στον κάθετο δρόμο να 

καταφέρετε όπως-όπως και με τη 

βοήθεια του...

ABS να σταματήσετε. Αν είναι 

πρωί κορνάρετε έντονα για να 

ειδοποιήσετε τα άλλα οχήματα πως 

περνάτε το STOP, αλλιώς αν είναι 

βράδυ παίξτε με την υψηλή κλίμακα 

των φώτων σας.

Μονόδρομος

Διεθνής ερμηνεία: Απαγορεύεται η 

είσοδος για όλα τα οχήματα.

Ελληνική ερμηνεία: Προτείνεται η 

αποφυγή εισόδου. Εξαιρούνται πιτσοκουτάδες, 

ντιλιβεράδες και λοιπές πάπιες, σκούτερ κλπ. 

καθώς και πολίτες που μένουν κάπου στην 

απαγορευμένη οδό ή στην ευρύτερη περιοχή και 

βαριούνται να στρίψουν στο επόμενο στενό.

Απαγορεύεται η αναστροφή

Διεθνής ερμηνεία: Απαγορεύεται η επιτόπια 

στροφή.

Ελληνική ερμηνεία: Αποθαρρύνεται η επιτόπια 

στροφή. Ελέγχουμε αν υπάρχουν περιπολικά ή 

άλλα αστυνομικά όργανα στην περιοχή και αν όχι, 

στρίβουμε. Επιτρέπεται η στροφή αν ξεχάσαμε 

ανοιχτό το θερμοσίφωνα ή αν το κατάστημα 

υποδημάτων ή το περίπτερο βρίσκεται στην άλλη 

κατεύθυνση και βαριόμαστε να τρέχουμε ως το 

επόμενο φανάρι.

Υποχρεωτικά κάνεις τον κύκλο...

Διεθνής ερμηνεία: Είσοδος σε πλατεία. 

Προτεραιότητα έχουν τα οχήματα που κινούνται 

εντός της πλατείας.

Ελληνική ερμηνεία: Είσοδος σε πλατεία. 

Προτεραιότητα έχουν, έχουν...μισό λεπτό ε, καλά 

θα το βρούμε στην πορεία... Aντε, Χάρη, αργήσαμε!

Όριο ταχύτητας 50 χλμ

Διεθνής ερμηνεία: Όριο ταχύτητας 

50χμ/ώρα.

Ελληνική ερμηνεία: Προτεινόμενο 

όριο ταχύτητας 50χμ/ώρα. Τί την 

πήρα την Porsche να την πηγαίνω 

με 50;

Πορτοκαλί σηματοδότης

Διεθνής ερμηνεία: Ελαττώστε 

ταχύτητα προς αναμονή του 

κόκκινου σηματοδότη.

Ελληνική ερμηνεία: Αυξήστε 

ταχύτητα προς αποφυγή του 

κόκκινου σηματοδότη.

Δρόμος με έντονη ολισθηρότητα

Διεθνής ερμηνεία: Προσοχή! Δρόμος με έντονη 

ολισθηρότητα.

Ελληνική ερμηνεία: Γιουχού!!! Ώρα για μπατιλίκια!!!

Διελεύσεις τρένων

Διεθνής ερμηνεία: Προσοχή! Διελεύσεις τρένων. 

Φέρτε το αμάξι σε πλήρη στάση, ελέγξτε αμφότερες 

κατευθύνσεις και συνεχίστε όταν βεβαιωθείτε πως 

δε διέρχεται τρένο.

Ελληνική ερμηνεία: Τι;!; Aααα, αυτό... Καλά, δεν 

πέρασε τρένο. Λοιπόν, τι λέγαμε;

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Επιστροφή στις σιδερόφραχτες στολές 

προβλέπεται μετά τα νέα οικονομικά μέτρα

Η κρίση

Σε εθιμοτυπική επίσκεψη 
Έλληνα Υπουργού στο σπίτι 
του Ομολόγου του στην 
Πορτογαλία, ο Έλληνας μέ-
νει έκπληκτος από την χλιδή 
του σπιτιού. 
Χρυσά πόμολα αλαβάστρι-
να είδη υγιεινής κλπ κλπ. 
Ξαφνιασμένος γυρνάει στον 
Πορτογάλο και τον ρωτάει 
πως είναι δυνατόν με αυτή 
την κρίση να έχει τέτοιο 
σπίτι. 
Ο Πορτογάλος τον πηγαίνει 
στο παράθυρο του σπιτιού 
και του λέει: 
«Βλέπεις εκείνη τη γέφυρα 
απέναντι;» 
«Ναι» του λέει ο Έλληνας. 
«Κόστισε 10 εκατ. και τα 5 
είναι εδώ μέσα». 

Μετά από ένα χρόνο πάει 

ο Πορτογάλος στο σπίτι 

του Έλληνα και παθαίνει 

την πλάκα του. Όλα είναι 

πλατινένια. 

Γυρνάει στον Έλληνα και τον 

ρωτάει πως είναι δυνατόν με 

αυτή την κρίση να αποκτή-

σει μέσα σ’ ένα χρόνο τέτοιο 

σπίτι. 

Ο Έλληνας τον πηγαίνει στο 

παράθυρο του σπιτιού και 

του λέει: 

«Βλέπεις εκείνη τη γέφυρα 

απέναντι;» 

«ΟΧΙ» του απαντάει εκείνος. 

«Κόστισε 20 εκατ. και είναι 

όλα εδώ μέσα...»
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ-

ΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥ-

ΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙ-

ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ 26 - 09 – 2012

Αρ.Πρωτ.: 2813

Θέμα:  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥ-

ΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21 

/2012

1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡ-
ΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφω-
να με την υπ’ αριθμ. 1290 /21  -09 
-2012 Aπόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο δι-
αγωνισμό,  για την ανάθεση του 
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΣΦΑΛ-
ΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.17 
ΕΠ.ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΡΓΟΣ-ΑΓ.
ΤΡΙΑΔΑ)»,Πρ/σμού : 830.000,00 
€ (με Φ.Π.Α.).Το έργο αποτελεί-
ται από  την κατηγορία εργα-
σιών: Οδοποιία με προϋπολο-
γισμό:   674.462,39 € ( δαπάνη 
Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα, 
δαπάνη ασφάλτου με Γ.Ε.&Ο.Ε. 
ασφάλτου).    
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να παραλάβουν το έντυπο οι-
κονομικής προσφοράς καθώς 
και σε έντυπη μορφή ή σε CD 
τα συμβατικά τεύχη του διαγω-
νισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ) από την Δ/
νση Τεχνικών Έργων Περιφερει-
ακής Ενότητας Αργολίδας πα-
ραλιακή οδός Ναυπλίου- Νέας 
Κίου, 21100 Ναύπλιο) μέχρι 
τις 18-10-2012. Πληροφορί-
ες: Χαράλαμπος Τρεμπέλας 
τηλ.:27523-60433,432,443, FAX: 
27520-22643.
3.Η διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ υπόδειγμα 
τύπου Β΄. 
4.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 
στις  23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2012 ημέ-
ρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβο-
λής των προσφορών: 10:00 π.μ. 

και σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) . 
Tο  σύστημα προσφοράς  εί-
ναι με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
[άρθρο 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)] 
σε συνδυασμό με το σύστημα 
προσφοράς μειοδοσία στο πο-
σοστό οφέλους απολογιστικών 
εργασιών για την απολογιστική 
εργασία της  ασφάλτου (άρθρο 
9 του Ν.3669/08).
Στο διαγωνισμό γίνονται δε-
κτοί:α) ημεδαποί διαγωνιζό-
μενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι-
νοπραξία,  εγγεγραμμένοι στο 
ΜΕΕΠ που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 1η, 2η , 
3η τάξη Πτυχίου για έργα  κατη-
γορίας  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ β) αλλοδα-
ποί διαγωνιζόμενοι που αποδει-
κνύουν ότι κατά την τελευταία 
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτι-
κά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για την συμμετοχή στον δια-
γωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύψους 
13.490,00 ΕΥΡΩ με ισχύ τουλά-
χιστον εννέα(9) μηνών και 30 
ημερών από την ημερομηνία 
δημοπράτησης. 
6.Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών είναι 9 μήνες.
7.Το έργο  χρηματοδοτείται από 
πιστώσεις ΕΠ 02600014 ΠΔΕ 
2012
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την Προϊ-
σταμένη Αρχή.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ-

ΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥ-

ΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙ-

ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ 26 - 09 – 2012

Αρ.Πρωτ.:2811

Θέμα:  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥ-

ΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19 

/2012

1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμ-
φωνα με την υπ’ αριθμ.  1288 / 
21  - 09-2012 Aπόφαση της Οι-
κονομικής Επιτροπής, ανοικτό 
δημόσιο διαγωνισμό,  για την 
ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4 ΕΠ.ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ 
ΚΡΑΝΙΔΙ-ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ)», Πρ/σμού 
: 900.000,00 € (με Φ.Π.Α.).Το 
έργο αποτελείται από  την κα-
τηγορία εργασιών: Οδοποιία με 
προϋπολογισμό: 730.394,04€ 
( δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, 
απρόβλεπτα, δαπάνη ασφάλτου 
με Γ.Ε.&Ο.Ε. ασφάλτου).    
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να παραλάβουν το έντυπο οι-
κονομικής προσφοράς καθώς 
και σε έντυπη μορφή ή σε CD 
τα συμβατικά τεύχη του διαγω-
νισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ) από την Δ/
νση Τεχνικών Έργων Περιφερει-
ακής Ενότητας Αργολίδας πα-
ραλιακή οδός Ναυπλίου- Νέας 
Κίου, 21100 Ναύπλιο) μέχρι 
τις 11-10-2012. Πληροφορί-
ες: Χαράλαμπος Τρεμπέλας 
τηλ.:27523-60433,432,443, FAX: 
27520-22643.
3.Η διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ υπόδειγμα 
τύπου Β΄. 
4.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 
στις  16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2012 ημέ-
ρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβο-
λής των προσφορών: 10:00 π.μ. 
και σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) . 
Tο  σύστημα προσφοράς  εί-
ναι με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
[άρθρο 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)] 
σε συνδυασμό με το σύστημα 
προσφοράς μειοδοσία στο πο-
σοστό οφέλους απολογιστικών 
εργασιών για την απολογιστική 
εργασία της  ασφάλτου (άρθρο 
9 του Ν.3669/08).
Στο διαγωνισμό γίνονται δε-
κτοί:α1) ημεδαποί διαγωνιζό-
μενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι-
νοπραξία,  εγγεγραμμένοι στο 

ΜΕΕΠ που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 1η, 2η , 3η 
τάξη Πτυχίου για έργα  κατηγο-
ρίας  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ α2) ημεδαποί 
διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι 
ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμέ-
νοι στο ΜΕΕΠ που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν με έδρα 
το  Νομό    και ένα      δεύτερο  
Νομό που  αναφέρεται  στην 
βεβαίωση εγγραφής εφόσον 
ανήκουν στην  1η,  2η, 3η και 4η 
τάξη Πτυχίου για  έργα κατηγο-
ρίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. β) αλλοδαποί 
διαγωνιζόμενοι που αποδει-
κνύουν ότι κατά την τελευταία 
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτι-
κά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για την συμμετοχή στον δια-
γωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύψους 
14.608,00 ΕΥΡΩ με ισχύ τουλά-
χιστον εννέα(9) μηνών και 30 
ημερών από την ημερομηνία 
δημοπράτησης. 
6.Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών είναι 9 μήνες.
7.Το έργο  χρηματοδοτείται από 
πιστώσεις ΕΠ 02600012 ΠΔΕ 
2012
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την Προϊ-
σταμένη Αρχή.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ  

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Ταχ. δ/νση: 21054

Τηλ 2753097098-

2753360112, 

φαξ:2753097097

Πληροφορίες: κ. ΚΑΡΑΘΑ-

ΝΑΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(για εκμίσθωση σχολικού 

κυλικείου)

Η Α/θμια Σχολική Επιτροπή του 
Δήμου Επιδαύρου προκηρύσσει 
δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνι-
σμό με σφραγισμένες προσφο-
ρές για την εκμίσθωση του κυ-
λικείου του  Δημοτικού Σχολείου 
Ασκληπιείου Επιδαύρου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γρα-
φείο του Διευθυντή του Δημοτι-
κού Σχολείου Ασκληπιείου  Επι-
δαύρου στις 12/10/2012  ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 12:00.
Για περισσότερες πληροφορίες 
οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνο-
νται στο Γραφείο του Κ.Ε.Π. στη 
Νέα Επίδαυρο τηλ. 2753097098 
ή στο γραφείο του Διευθυντή 
του δημοτικού σχολείου Ασκλη-
πιείου απ’ όπου μπορούν να πα-
ραλάβουν και τη διακήρυξη του 
διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες.              

14/09/2012

Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Ναύπλιο 2-10-2012

Αριθμ. Πρωτ.28230

Με την με αριθμό 324/2012  
Απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Λήψη κανονιστικής 
απόφασης για την τοποθέτηση 
κάθετης και οριζόντιας σήμαν-
σης για κυκλοφοριακή ρύθμιση 
στο Δήμο Ναυπλιέων και συγκε-
κριμένα στην δημοτική ενότητα 
Ασίνης.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 
τα παρακάτω
Καθορίζονται οι ώρες λειτουργί-
ας του λιμανιού στο Βιβάρι κατά 
τους θερινούς μήνες για λόγους 
ασφαλείας και την αποφυγή  
ατυχημάτων από 7:00 έως 14:30, 
ενώ από τις 14:30 το λιμάνι να 
παραμένει κλειστό για βαρέα 
οχήματα, φορτηγά και αυτοκί-
νητα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΟΔΡΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ

Δαναού 3 Άργος Τ.Κ. 212 00

Τηλ: 27513-60700 Φαξ: 

27510-23506

e-mail: dimos@argos.gr

Άργος : 2/10/2012

Αρ. πρωτ: 37013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πρόχειρου διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου για την «Υπο-

βοήθηση της Τεχνικής Υπηρεσί-
ας στην εκπόνηση σχεδίου δια-
χείρισης των απορριμμάτων του 
Δήμου Άργους-Μυκηνών»
O Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών 
διακηρύσσει ότι την 15/10/2012 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 
π.μ. έως 11:00 π.μ., θα διεξα-
χθεί πρόχειρος διαγωνισμός με 
κριτήριο κατακύρωσης τη συμ-
φερότερη προσφορά για την 
επιλογή αναδόχου για την «Υπο-
βοήθηση της Τεχνικής Υπηρε-
σίας στην εκπόνηση σχεδίου 
διαχείρισης των απορριμμάτων 
του Δήμου Άργους-Μυκηνών», 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
60.000,00 € μη συμπεριλαμβα-
νομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 3463/06, 
του Ν.3731/08 και του Π.Δ. 
28/80. Η δαπάνη θα βαρύνει τον 
Κ.Α. 30.6117.026 του προϋπολο-
γισμού οικονομικού έτους 2012. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα 
γραφεία του Δήμου Άργους-
Μυκηνών, οδός Δαναού 3, Τ.Κ. 
21200 Άργος, την παραπάνω 
ημέρα και ώρα ενώπιον της αρ-
μόδιας επιτροπής διαγωνισμού. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
καταθέσουν σφραγισμένη γρα-
πτή προσφορά μέχρι και την 
15/10/2012 (ώρα 11.00 π.μ.).
Δικαίωμα συμμετοχής στο δια-
γωνισμό έχουν: φυσικά ή νομι-
κά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών 
ή/και νομικών προσώπων που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
κοινοπραξίες φυσικών ή/και νο-
μικών προσώπων που πληρούν 
τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις που αναφέρονται στη δια-
κήρυξη. 
Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τους όρους και τα δι-
καιολογητικά συμμετοχής στον 
πρόχειρο διαγωνισμό καθώς και 
την παραλαβή της διακήρυξης 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο Δήμο Άργους 
- Μυκηνών (κα Ρέντα, κ. Οικονό-
μου 2751360721 & 2751360736) 
καθημερινά κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

 Άργους-Μυκηνών

Δημήτριος Καμπόσος

Προθεσμίες αυτοαπογραφής στο ΓΕΜΗ,

Νέες προθεσμίες δόθηκαν για την 
αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων 
στο ΓΕΜΗ, όπως ανακοίνωσε η 
Γενική Γραμματεία Εμπορίου:
Ι. ΑΕ, τις ΕΠΕ, τις ΟΕ και τις ΕΕ: 
  · 27 Οκτωβρίου 2012 για τους 
υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 
στο  1. 
  · 3 Νοεμβρίου 2012 για τους 
υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 
στο    2. 
  · 10 Νοεμβρίου 2012 για τους 
υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 
στο  3. 
  · 17 Νοεμβρίου 2012 για τους 
υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 
στο  4. 
  · 24 Νοεμβρίου 2012 για τους 
υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 
στο  5. 
  · 1 Δεκεμβρίου 2012 για τους 

υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 
στο   6. 
  · 8 Δεκεμβρίου 2012 για τους 
υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 
στο   7. 
  · 15 Δεκεμβρίου 2012 για τους 
υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ τους λήγει 
στο  8. 
  · 22 Δεκεμβρίου 2012 για τους 
υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 
στο 9. 
  · 29 Δεκεμβρίου 2012 για τους 
υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 
στο 0.
 
ΙΙ. Αστικοί συνεταιρισμοί, υποκατα-
στήματα ή πρακτορεία εταιρειών 
της αλλοδαπής: 
   · 20 Νοεμβρίου 2012 για τους 
υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει        
     στο 1, 2,3. 

   · 10 Δεκεμβρίου 2012 για τους 

υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 

     στο 4,5,6. 

   · 29 Δεκεμβρίου 2012 για τους 

υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει

     στο 7, 8,9,0.

ΙΙΙ. Ατομικές επιχειρήσεις, Ευρωπα-

ϊκοί Όμικοι Οικονομικού Σκοπού, 

Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εται-

ρείες και τα φυσικά πρόσωπα που 

ασκούν εμπορία: 

   · 21 Ιανουαρίου 2013 για τους 

υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει

     στο 1, 2,3,4. 

   · 15 Φεβρουαρίου 2013 για τους 

υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ . τους 

λήγει   

     στο 5,6,7,8,9, 0.
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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 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

Ζητούνται νέες / νέοι σερβιτόροι + 
βοηθός μαγείρου, γλώσσες, δίπλωμα 
τουριστικών επαγγελμάτων, άλλες 
δεξιότητες, συστάσεις, θα συνυπο-
λογιστούν. Βιογραφικό στο evip@
lachocolatiere.gr

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

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




