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Δρόμος-πλατεία η Αμαλίας 
Θα γίνει το κέντρο του Ναυπλίου

Σελ.  8

Όσοι ήταν “ξεχασιάρηδες” έτρε-
ξαν αμέσως στους φορολογι-
κούς μηχανισμούς και για να μη 
βρεθούν εκτεθειμένοι έκαναν 
συμπληρωματικές δηλώσεις, 
αλλά φαίνεται πως δεν θα την 
γλιτώσουν μόνο με ένα απλό 

πρόστιμο που θα πλήρωνε 
ο κάθε ξεχασιάρης και άδολος 
πολίτης, αφού όπως ακούσαμε 
κινήθηκε διαδικασία για ΕΔΕ 
προκειμένου να τους επιβλη-
θούν πειθαρχικές ποινές.

Σελ. 4

Χωρίς καθηγητές 
το Γυμνάσιο Κρανιδίου
Στο γραφείο του δημάρχου Ερμιονίδας Δημήτρη Καμιζή 
έφτασαν οι μαθητές του Γυμνασίου Κρανιδίου ζητώντας 
την συνδρομή του στην επίλυση των μεγάλων προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζουν με την έλλειψη καθηγητών 
στο σχολείο τους.

Σελ. 8 

Εφοριακοί του Ναυπλίου ξέχασαν να δηλώσουν 
έγκαιρα το επίδομα 8.500-12.500 Ευρώ

Δάσκαλε 
που δίδασκες

Μέρες φωτός φέρνει 
η Μποφίλιου
«Έρχονται οι Μέρες του Φωτός» τραγουδά σήμερα το 
βράδυ η Νατάσσα Μποφίλιου στο Ναύπλιο.
Η συναυλία θα δωθεί στις 21.00μμ, στα Goodys με σκοπό 
την στήριξη του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες Νομού 
Αργολίδας.
Η ερμηνεύτρια θα παρουσιάσει τα νέα τραγούδια των 
Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Θέμη Καραμουρατίδη, αλλά 
και τα υπόλοιπα τραγούδια του ξεχωριστού ρεπερτορίου 
της.

Μίλησε σε αστυνομικούς!

Γύρισαν την πλάτη οι Αργείοι 
στις προτάσεις Λοβέρδου

Σα να μην συνέβαινε τίποτα, ο κ. Ανδρέας 
Λοβέρδος προχώρησε σε αναλύσεις του βι-
βλίου του τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι: “Το 
παρόν πολιτικό σύστημα παίζει με το ψέμα, 
τη δημαγωγία, αδιαφορεί για την μη λει-
τουργία του Διοίκησης και της Δικαιοσύνης 
που καταστρέφουν την οικονομία και την 
δυνατότητα της οικονομικής ανάκαμψης 
των Ελλήνων”. 

Σελ 3

Επέστρεψε σώος
Ο Δημήτρης Κοδέλας μετά την περιπέτειά του επεσήμανε 
μεταξύ άλλων την αναγκαιότητα για ειρήνη στην περιο-
χή και την σημασία της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών, 
τονίζοντας πως “όπως δείχνουν αλληλεγγύη σε μας άλλοι 
λαοί για τις κρίσιμες ώρες που περνάμε, έτσι πρέπει και 
εμείς να δείχνουμε την δική μας αλληλεγγύη όπου μπο-
ρούμε”.

Σελ 4



Π
ΕΜ

Π
ΤΗ

 2
5.

10
.2

01
2

2

Oλοταχώς προς την ανάπτυξη 
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Μιλώντας προχτές στο εργατι-
κό κέντρο Άργους ο Ανδρέας 
Λοβέρδος, ο άνθρωπος που τί-
ναξε στον αέρα το ΕΣΥ, εξήγησε 
σε καμιά 20αρια αστυνομικούς 
με πολιτικά, 7-8 Πασόκους  και 
σε ελάχιστους πολίτες, πως θα 
έρθει ο σοσιαλισμός στην Ελ-
λάδα και πως θα περάσουμε 
στην “4η Ελληνική Δημοκρα-
τία” μιμούμενος τις ιεραρχήσεις 
της Γαλλίας.
Ο ίδιος βέβαια έκανε προσπά-
θειες να “αυτοενθαρρυνθεί” 
βαφτίζοντας την ασφάλεια 
“ακροατήριο”: “Ευχαριστώ στο 
πρόσωπο του Προέδρου κ. Φ. 
Κολεβέντη το Εργατικό Κέντρο 
Άργους για την διοργάνωση 
της σημερινής εκδήλωσης. Για 

μένα η πρόσκληση αυτή, από 
το Εργατικό Κέντρο, δείχνει 
πως οι πολιτικές μου κινήσεις 
είναι κοινωνικώς ευπρόσδε-
κτες, αλλά και αποτελεί σημα-
ντική ενθάρρυνση ως προς τη 

συμμετοχή μου στην προσπά-
θεια ριζοσπαστικών αλλαγών 
στο πολιτικό σύστημα της χώ-
ρας”.
Που είδε την υποδοχή ο κ. Λο-
βέρδος, άγνωστο, αφού στην 
εκδήλωση ήταν ελάχιστα τα 
μέλη του ΠΑΣΟΚ, όπως προ-
αναφέραμε, ενώ έλειψε και ο 
αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας 
Τάσος Χειβιδόπουλος. 
Έξω όμως απ το εργατικό κέ-
ντρο δεκάδες συγκεντρωμένοι 
πολίτες, πολλοί περισσότεροι 
απ` τους μέσα, τον αποδοκί-
μασαν φωνάζοντας: «Απόψε 
Λοβέρδο έγραψες ιστορία, με 
ακροατές τα ΜΑΤ και την αστυ-
νομία». 
Παρ` ολα αυτά και σα να μην 

συνέβαινε τίποτα, ο κ. Ανδρέ-
ας Λοβέρδος προχώρησε σε 
αναλύσεις του βιβλίου του το-
νίζοντας μεταξύ άλλων ότι: “Το 
παρόν πολιτικό σύστημα παίζει 
με το ψέμα, τη δημαγωγία, αδι-

αφορεί για την μη λειτουργία 
του Διοίκησης και της Δικαιο-

σύνης που 
κ α τ α σ τ ρ έ -
φουν την οι-
κονομία και 
την δυνα-
τότητα της 
οικονομικής 
ανάκαμψης 
των Ελλή-
νων. Κι ό,τι 
γίνεται ακό-
μη, στους 
κ ρ ί σ ι μ ο υ ς 
αυτούς ΚΑΙ 
για την ανά-
πτυξη τομείς, 
σ τ η ρ ί ζ ε τα ι 
στον πατρι-
ωτισμό και 
στην πίστη 
ορ ι σ μ έ ν ω ν 
δ η μ ο σ ί ω ν 
υπαλλήλων 
και ορισμέ-

νων δικαστών. Πρέπει να αρχί-
σουμε την αντίστροφη πορεία 
για την ανάπτυξη και την ευ-
ημερία. Κι αυτής της αλλαγής 
προαπαιτούμενο είναι, η ρήξη 
με το παλιό πολιτικό σύστημα. 

Ο μ π ρ έ λ α 
αυτών των 
ρ η ξ ι α κ ώ ν 
π ο λ ι τ ι κ ώ ν 
δ ρ ά σ ε ω ν 
θα είναι η 
Δ΄ Ελληνική 
Δ η μ ο κ ρ α -
τία, που θα 
ανατείλει με 
την αλλαγή 
του Συντάγ-
ματος το 
2013-1014!!! 
Χρειαζόμα-
στε, λοιπόν, 

σήμερα, ένα κόμμα ριζοσπα-
στικό, ευρωπαϊκό, μεταρρυθ-
μιστικό, σοσιαλδημοκρατικό 
ανοικτό στην κοινωνία και τα 
ρεύματά της, με όπλο το εθνικό 
σχέδιο για την έξοδο της χώ-
ρας και των πολιτών της από 
την κρίση και την επιστροφή 
στην ευημερία και την αξιοπι-
στία. Ο σοσιαλδημοκρατικός 
χώρος, η Δημοκρατική Παρά-
ταξη αν και σήμερα βρίσκεται 
σε κρίση, αντικειμενικά είναι 
πολύ μεγάλη. Συγκινεί το 50% 
του ελληνικού Λαού. Θα επι-
μείνουμε λοιπόν σ’ αυτήν την 
Δημοκρατική Παράταξη. Θα 
την σεβαστούμε, θα την στηρί-
ξουμε θα την ξανακάνουμε σε 
λίγο και πάλι πολύ μεγάλη στην 
συνείδηση και τις επιλογές των 
Ελλήνων πολιτών. Σε αυτή την 
πολιτική κατεύθυνση πρέπει 
να αγωνιστούμε. Σήμερα η Ελ-
λάδα δίνει μία μάχη για το πρό-
γραμμα των επόμενων ετών. 
Έχω δείξει ότι έχω αίσθηση της 
κρισιμότητας κάθε συγκυρίας 
και ότι δεν πάσχω από κάποια 
μωροφιλοδοξία να κινούμαι σε 
τόσο διαφορετικούς ρυθμούς 
από την πραγματικότητα της 
χώρας μας. Πολιτική πρόταση 
καταθέτω. Όλα τα υπόλοιπα θα 
τα δούμε στην ώρα τους. Σήμε-
ρα αναγνωρίζονται στην Ευρώ-
πη ο μόχθος, ο ιδρώτας και οι 
θυσίες του ελληνικού λαού και 
κάποιων πολιτικών τα τελευ-
ταία τρία χρόνια. Οι διεθνείς 
και ευρωπαϊκές προϋποθέσεις 
της ανάκαμψης υπάρχουν μετά 
τους αγώνες που δώσαμε σε 
συνθήκες περίπου προσωπι-
κής καταδίωξης από τους δη-
μαγωγούς και τους πολιτικούς 
της βίας. Δεν θα πρέπει να αφή-
σουμε να περάσει χωρίς να αξι-

οποιηθεί η ευκαιρία της οριστι-
κής ανάκαμψης, της οριστικής 
ανόρθωσης της Ελλάδας, την 
οποία μόνο μέσω της επανεκ-
κίνησης της οικονομίας και της 
ανάπτυξης μπορούμε να επιτύ-
χουμε. Αυτό το νόημα έχει και 
η συνάντηση μας σήμερα εδώ”. 
Όπως και να προσπαθήσει να 
ωραιοποιήσει κανείς τα πράγ-
ματα, το χαστούκι απ τους πο-
λίτες του νομού προς τον κ. 
Λοβέρδο και το ΠΑΣΚ ήταν κάτι 
παραπάνω από ηχηρό και με 
πολλές συνέπειες στις πολιτικές 
εξελίξεις του τόπου.
Για την ιστορία αναφέρουμε 
πως στην εκδήλωση παρα-
βρέθηκαν το περιφερειακός 
σύμβουλος Φάνης Στεφανό-
πουλος, ο δήμαρχος Άργους Δ. 
Καμπόσος, ο αυτονομημένος 
δημοτικός σύμβουλος Κώστας 
Γκαρκάσουλας, ο επικεφαλής 
της μείζονος αντιπολίτευσης 
(ΠΑΣΟΚ) Γ. Αναγνώστου, ο 
Γραμματέας της Νομαρχιακής 
του ΠΑΣΟΚ Αργολίδας Χρ. Ου-
λής κ.α.
Πέρα από τις παρουσίες ακρο-
ατών και την ιδεολογική δια-
φοροποίηση του κ. Λοβέρδου, 
αίσθηση προκάλεσε η μεγάλη 
αστυνομική δύναμη για έναν 
πρώην υπουργό που η παρου-
σία του θα περνούσε διαφορε-
τικά αδιάφορη από οποιαδήπο-
τε πόλη. Φυσικά το κόστος μιας 
ιδιωτικής παρουσίασης το επω-
μίσθηκε για μια ακόμα φορά ο 
Ελληνικός λαός που “πλήρωσε” 
την αστυνομική κινητοποίηση.

3
Πρωτοφανής αστυνομική προστασία στον Ανδρέα Λοβέρδο στο Άργος

Ηχηρό χαστούκι
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“Ξεχασιάρηδες” εφοριακούς 
φαίνεται πως έχουμε και στην 
Αργολίδα, αφού ξέχασαν να 
δηλώσουν στο οικονομικό έτος 
2011 αναδρομικά επιδόματα 
για δημοσίους υπαλλήλους 
ύψους έως και 12.500 Ευρώ.
Όλα ξεκίνησαν από το σαθρό 
κράτος το οποίο είχε γεμίσει 
επιδόματα τους δημοσίους 
υπαλλήλους κυρίως ειδικών το-
μέων όπως η εφορία, η βουλή, 
το τελωνείο κλπ. Με αποτέλε-
σμα να στοιχίζει πανάκριβα η 
δημόσια διοίκηση στο κράτος. 
Μέχρι να “πάρουν” τον έξτρα 
μποναμά, η εφοριακοί εστερού-
ντο ενός επιδόματος των δημο-
σίων υπαλλήλων, αφού ελάμβα-
ναν το ΒΙΒΕΤ, έναν ακόμα μισθό 
που προερχόταν από έσοδα 
από τρίτους.
Προσέφυγαν λοιπόν στα δικα-
στήρια και κατάφεραν πρωτό-
δικα να κερδίσουν την υπόθεση 
που στοίχισε σε πανελλαδικό 
επίπεδο, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, συνολικά περί τις 800.000 
ευρώ. Πούσαι Μέρκελ να χα-

ρείς. 
Ο τότε 
αρμόδιος 
υ π ο υ ρ -
γός, ο κ. 
Π α π α -
κωνστα-
ν τ ί ν ο υ , 
αν και η 
υπόθεση 
εκκρεμεί 
α κ ό μ α 
στον Άρειο Πάγο, υπέγραψε το 
2010 να δοθεί και αυτό το επί-
δομα, παρ` όλο που όταν πρό-
κειται για κωδικό που αφορά 
την ευρύτερη δημοσιονομική 
πολιτική θα έπρεπε να περιμέ-
νει να τελεσιδικήσει η υπόθεση. 
Όμως δεν φτάνει που βιάστη-
καν να τα εισπράξουν, φαίνεται 
πως στην βιασύνη τους πολλοί 
“ξέχασαν” και να τα δηλώσουν 
στο οικονομικό έτος 2011, 
όπως προέκυψε μετά από δια-
σταύρωση.
Όσοι λοιπόν ήταν “ξεχασιά-
ρηδες” έτρεξαν αμέσως στους 
φορολογικούς μηχανισμούς και 

για να μη βρεθούν εκτεθειμένοι 
έκαναν συμπληρωματικές δη-
λώσεις. Όμως φαίνεται πως δεν 
θα την γλιτώσουν μόνο με ένα 
απλό πρόστιμο που θα πλήρωνε 
ο κάθε ξεχασιάρης και άδολος 
πολίτης, αλλά ακούσαμε πως κι-
νήθηκε διαδικασία για ΕΔΕ προ-
κειμένου να τους επιβληθούν 
πειθαρχικές ποινές, δεδομένου 
ότι πρόκειται για υπαλλήλους οι 
οποίοι καλούνται να ελέγξουν 
τους πολίτες για την ειλικρίνεια 
των εισοδημάτων τους και “ξέ-
χασαν” να ελέγξουν τον εαυτό 
τους.

4
Σε ΕΔΕ  οδηγούνται οι εφοριακοί της Αργολίδας 
που ξέχασαν να δηλώσουν τα αναδρομικά τους

Ευλογούν τα γένια τους;
Θα το στεγάσει ο δήμος Ερμιονίδας, αφού δεν προβλέ-

πεται να χρησιμοποιηθεί το υπάρχον κτίριο της Εφορίας

Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού 
στο Κρανίδι αντί για Δ.Ο.Υ. 

Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού θα αποκτήσει το Κρανίδι στη θέση της 
Εφορίας που κλείνει, σύμφωνα με την λίστα που έδωσε στη δημοσιότητα 
το υπουργείο Οικονομικών, ώστε να συνεχίσουν να εξυπηρετούνται οι 
φορολογούμενοι.
Όπως και τα υπόλοιπα Κέντρα, θα λειτουργεί με χειρόγραφες διαδικα-
σίες μέχρι ολοκλήρωσης της μηχανογραφικής συγχώνευσης των αρχεί-
ων. Με την μηχανογραφική ενοποίηση των αρχείων το Γραφείο αυτό θα 
λειτουργεί ως απομακρυσμένος σταθμός εργασίας των ΔΟΥ Υποδοχής.  
Επίσης θα πρέπει να στεγαστεί σε χώρο που θα παραχωρήσει δωρεάν το 
Υπουργείο Εσωτερικών (π.χ. στο χώρο του ΚΕΠ ή του ΟΤΑ).
Στο μεταβατικό στάδιο λειτουργίας του και μέχρι τη μηχανογραφική 
ενοποίηση των αρχείων των συγχωνευομένων ΔΟΥ, μέσω του νέου 
TAXIS, το Γραφείο αυτό θα έχει τις εξής ενδεικτικές αρμοδιότητες:  

1. Χορήγηση φορολογικών εντύπων, παροχή οδηγι-
ών και διευκρινίσεων για την συμπλήρωσή τους και την 
συνυποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών κλπ.  
 
2. Αποδοχή φορολογικών αιτημάτων και επίλυσή τους, καθώς και διαβίβασή 
τους στις ΔΟΥ και την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, όπου απαιτείται.  
 
3. Προσωρινή παραλαβή δηλώσεων, έλεγχος των στοιχείων των δη-
λούντων, καταχώρηση των δηλώσεων στο βιβλίο πρωτοκόλλου του 
Γραφείου χορήγηση βεβαίωσης για την κατάθεση της δήλωσης και των 
συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών, αποστολή των δηλώσεων στην 
αρμόδια ΔΟΥ και χορήγηση αντιγράφων ή βεβαιώσεων μετά την επι-
στροφή τους από την αρμόδια ΔΟΥ. Βασική προϋπόθεση της παραλα-
βής είναι η δήλωση να μην συνοδεύεται από άμεση καταβολή φόρου.  
 
4. Αιτήσεις για χορήγηση παντός είδους πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων. 
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Τελικά τι συμβαίνει με τα νοσοκο-
μεία Ναυπλίου και Άργους; Πώς γί-
νεται από τη μια να ξεσηκώνονται 
γιατροί, νοσηλευτές και κόσμος για 
να μην κλείσει το ένα και για να μην 
υπολειτουργεί το άλλο και ταυτό-
χρονα από την άλλη να ρέει άφθονο 
χρήμα;
 Και όμως. Την προηγούμενη εβδο-
μάδα, όταν βρίσκονταν σε εξέλιξη 
οι διαδηλώσεις, έφταναν στα γρα-
φεία των εφημερίδων ανακοινώσεις 
για χρηματοδοτήσεις των δύο νο-
σοκομείων.
Σχετικά με το νοσοκομείο του Άρ-
γους ανακοινώθηκε ότι ο Υπουργός 
Υγείας ενέκρινε δαπάνη 528.000 
ευρώ για την απαλλοτρίωση οικο-
πέδων που εφάπτονται σε αυτό. 
Να σημειωθεί βέβαια ότι η δαπάνη 
προέκυψε μετά από απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυ-
πλίου, με την οποία καθορίστηκε η 
προσωρινή τιμή μονάδος της απαλ-
λοτρίωσης για έκταση 3 στρεμμά-
των και 150 τ.μ. για την  βελτίωση 
των υποδομών στο Νοσοκομείο.
Ταυτόχρονα μια άλλη δαπάνη αφο-
ρά το νοσοκομείο Ναυπλίου: Με 
απόφαση του Ανδρέα Λυκουρέ-
ντζου εγκρίθηκε η προμήθεια Ια-
τροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις 
ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου 
Ναυπλίου, ύψους 1.385.080,00 € συ-
μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Πηγή χρηματοδότησης της προ-
μήθειας του εν λόγω εξοπλισμού 
προτείνεται να είναι οι πόροι του 
ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και οι διαδικασίες 
υλοποίησής της θα ξεκινήσουν μετά 
την έκδοση σχετικής απόφασης 
ένταξης πράξης στο Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελο-
ποννήσου. 
Η υλοποίηση της προμήθειας θα 
πραγματοποιηθεί με την προκήρυ-
ξη ανοικτού διαγωνισμού, τηρου-
μένων των κείμενων περί Κρατικών 
Προμηθειών διατάξεων.
Δικαιούχος της εν λόγω προμήθειας 
και φορέας διενέργειας του σχετι-
κού διαγωνισμού ορίζεται το Γενικό 
Νοσοκομείο Ναυπλίου, το οποίο 
διαθέτει διαχειριστική επάρκεια τύ-
που Β.

Και υπογραφές
Όλα αυτά την ώρα που οι πάντες 
είναι ανήσυχοι για την υγεία στην 
Αργολίδα. Χαρακτηριστικό είναι ότι 
εδώ και αρκετές μέρες έχει ξεκινή-
σει μία οργανωμένη προσπάθεια 
πολιτών σε όλη την Αργολίδα για 
συλλογή υπογραφών υποστήριξης 
και συνέχισης της λειτουργίας του 
Γενικού Νοσοκομείου Ναυπλίου.
Η πρωτοβουλία αυτή έχει ξεκινή-
σει από ασθενείς που παλαιότερα 
νοσηλεύτηκαν και κυριολεκτικά 
διασώθηκαν από το ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό της χει-
ρουργικής κλινικής.  Αυτοί οι ασθε-
νείς ευαισθητοποιημένοι από τη 
φημολογία των συγχωνεύσεων και 
των καταργήσεων κλινικών και Νο-
σοκομείων σε συνεργασία με τον 
Εμπορικό Σύλλογο του Ναυπλίου 
ταξιδεύουν σε όλη την Αργολίδα 
υποστηρίζοντας ότι η υγεία είναι 
δημόσιο αγαθό και οφείλουν το 
Υπουργείο Υγείας και οι πολιτικοί 
να στηρίξουν τις κλινικές και τα Νο-
σοκομεία που στην διαδρομή τους 
έχουν αποδείξει ότι ασκούν μοναδι-
κό έργο.

Ενοποίηση  Κλινικών
Στο αρχικό σχέδιο της ενιαίας δι-
οίκησης και λειτουργίας των νο-
σοκομείων Ναυπλίου και Άργους 
παραμένει το υπουργείο Υγείας και 
δεν σκοπεύει να ενοικιάσει το νο-
σοκομείο Ναυπλίου, όπως φημολο-
γείται το τελευταίο διάστημα. Αυτό 
ξεκαθαρίζει ο υπουργός Υγείας Αν-
δρέας Λυκουρέντζος. Ο υπουργός 
διευκρινίζει ότι «για το Υπουργείο 
Υγείας αποτελεί προτεραιότητα η 
ενιαία λειτουργία των ΓΝ Άργους 
και ΓΝ Ναυπλίου. Στις προθέσεις 

του είναι να εφαρμοστεί το άρθρο 
2, του Ν.4052/2012, όπου ορίζεται 
ότι από 1-1-2013 τα λειτουργούντα 
υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεόμενα 
νοσοκομεία του ΕΣΥ αποτελούν αυ-
τοτελή και ενιαία ΝΠΔΔ και συνακό-
λουθα απαιτούν έναν οργανισμό».
Επίσης ο αρμόδιος υπουργός επι-
σημαίνει ότι «στον οργανισμό που 
θα διέπει τη λειτουργία των Νοσο-
κομείων Άργους και Ναυπλίου θα 
συμπεριληφθεί και η απόφαση του 
ΚΕΣΥΠΕ για ενοποίηση των Παιδια-
τρικών και Μαιευτικών – Γυναικολο-
γικών Κλινικών.
Η ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, που είναι φορέας 
κατασκευής και κύριος του έργου: 
«Προσθήκη ολοκληρωμένου Ψυχι-
ατρικού Τμήματος στο ΓΝ Άργους», 
έχει δώσει καταληκτική ημερομηνία 
ολοκλήρωσης των εργασιών την 
30 Νοεμβρίου 2012 στην ανάδοχο 
εταιρία «ΙΛΙΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΤΕ». Πρόβλημα χρηματοδότησης 
του έργου δεν υπάρχει και άμεσα 
ολοκληρώνεται και η ένταξη του 
εξοπλισμού, ύψους 280.000€ στο 
ΕΣΠΑ.
Τέλος, όπως ανακοινώθηκε η στε-
λέχωση του ΓΝ Ναυπλίου σε ιατρι-
κό και νοσηλευτικό προσωπικό θα 
ακολουθήσει τους γενικότερους 
κανόνες περί προσλήψεως στα Νο-
σοκομεία της χώρας.

5
Λεφτά, ψηφίσματα και υπογραφές και στο βάθος …τούνελ 

Σύγχυση με τα νοσοκομεία 
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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

g
at

zi
os

ak
is

@
ya

h
oo

.g
r

του Ακη 
Γκάτζιου

Eνυπογράφως

Π
ΕΜ

Π
ΤΗ

 2
5.

10
.2

01
2

Αλλάζουμε Ή βουλιάζουμε;
ή μήπως
ΚΑΙ αλλάζουμε ΚΑΙ βουλιάζουμε;

ΛΟΥΣΜΕΝΗ με βενζίνη είναι η Ελλάδα τα 

τελευταία τρία χρόνια και περιμένει πότε 

κάποιος θα πετάξει το αναμμένο σπίρτο, 

για να γίνει …μπουρλότο. Η υπομονή του 

κόσμου εξαντλείται. Το ίδιο και οι δυνά-

μεις του, πριν φτάσει στην ολοκληρωτική 

εξαθλίωση. 

ΜΟΝΙΜΩΣ βρισκόμαστε σε ένα τεντω-

μένο σκοινί με τον φόβο αφενός της 

κατάρρευσης του καθενός και αφετέρου 

της ολοκληρωτικής κατάρ-

ρευσης του κράτους και 

της δημιουργίας ανεξέλε-

γκτων καταστάσεων.

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΕΣ ερωτήσεις 

ζητούν τις απαντήσεις 

τους: Γιατί δεν διασώθηκε 

από την αρχή η Ελλάδα; Και το κόστος 

θα ήταν εξαιρετικά μικρότερο για τους 

εταίρους μας, και θα είχαν τελειώσει όλα 

χωρίς μνημόνια και αναστάτωση της Ευ-

ρώπης για χάρη μας. Και βέβαια θα είχαν 

ήδη επιτευχθεί οι πολυπόθητοι ρυθμοί 

ανάπτυξης, εφόσον έμπαιναν ταυτόχρονα 

σε τάξη τα δημοσιονομικά και σταματού-

σαν οι μίζες και οι λαμογιές.

ΠΟΥ αποσκοπεί τελικά η συνεχιζόμενη 

επαναλαμβανόμενη ιστορία της δημι-

ουργίας ανασφάλειας, φτωχοποίησης, 

επιβολής νέων μέτρων, απειλών περί 

εξόδου από τον ευρώ και πτώχευσης (που 

ουσιαστικά έχει ήδη επέλθει);

ΓΙΑΤΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ μένει μόνο στα λόγια 

και απέχει παρασάγγες από την πράξη και 

από την δημιουργία των προϋποθέσεων 

που θα την φέρουν, ώστε να ξεκολλήσει η 

οικονομία από το τέλμα;

ΜΗΠΩΣ εν τέλει οι Ευρωπαίοι εταίροι μας 

θέλουν να προκαλέσουν αιματοκύλισμα 

στην Ελλάδα, για να βρουν την δικαιολο-

γία που χρειάζονται στο εσωτερικό της 

χώρας τους, ώστε να μας διασώσουν; 

ΜΑΚΑΒΡΙΟ το παραπάνω σενάριο - που 

πιστεύει φίλος της στήλης -, αλλά δεν 

μπορούμε να παρακάμψουμε πετώντας 

το στο καλάθι των αχρήστων.

Με αυτό το …χάλι, που επικρατεί καθημερινά στην πλατεία των 
δικαστηρίων στο Ναύπλιο, ποιος μπορεί να ασχοληθεί;
Αληθεύει ότι η Τροχαία και η Δημοτική Αστυνομία δεν έχουν δι-
καιοδοσία να γράψουν τα αυτοκίνητα που καταλαμβάνουν την 
πλατεία;
Τα σχόλια είναι αρνητικά από ντόπιους και επισκέπτες καθημερι-
νά.

Υ.Ζ.

Αυτό το χάλι…
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Tαυτότητα

Πανηγύρια 
για φωτοβολταικά
Και ποιος δεν πανηγύρισε για την 
απόφαση της ολομέλειας της Ρυθ-
μιστικής Αρχής Ενέργειας για την 
άρση του κορεσμού για τα οικιακά 
φωτοβολταϊκά στην Πελοπόννη-
σο.
Κάθε μέρα και μια νέα ανακοίνωση 
φτάνει στα μειλ των εφημερίδων.
-Εγώ που ενήργησα, ο ένας…
-Κατόπιν ενεργειών μου, ο άλλος…
-Αν δεν ήμουν εγώ να κάνω παρέμ-
βαση, ο τρίτος…
Όπως και να το κάνουμε, τώρα που 
κόπηκαν τα ρουσφέτια, βρέθηκε 
ένας άλλος τρόπος για να διαλα-
λούν την …πραμάτεια τους αυτο-
διοικητικοί, βουλευτές, πολιτευτές 
και κάθε λογής εκπρόσωποι του 
λαού.

Υ.Ζ.

Η πρέσβειρα της Δανίας 
στο Ναύπλιο
Εθιμοτυπική συνάντηση με τον 
Δήμαρχο Ναυπλιέων Δημήτριο 
Κωστούρο είχε σήμερα το μεση-
μέρι η πρέσβειρα της Δανίας στην 
χώρα μας κα. Μέττε Κνούντσεν 
(Mette Knudsen) συνοδευόμενη 
από πολυμελή επιτροπή. Η συζή-
τηση περιεστράφει γύρο από την 
εφαρμογή του «Καλλικράτη» και 
την σχέση της Κεντρικής διοίκη-
σης με την αυτοδιοίκηση. Φαίνεται 
πως οι Δανοί οδεύουν προς τον 
δικό τους Καλλικράτη, ο οποίος 
προφανώς θα λέγεται Καλλικρά-

τιλσεν.
ΟΝ.

Αδιάβαστοι σύμβουλοι
Τελικά μάλλον στα δημοτικά συμ-
βούλια πάνε να βγάλουν “δεκάρι-
κους” και να πουλήσουν μούρη 
στο γυαλί γιατί δεν εξηγείται να 
“φοράνε όπλα και μπαλάσκες” 
για να μην φύγει η Περιφερεια-

κή διοίκηση από το Ναύπλιο. Αν 
είχαν διαβάσει τον “Καλλικράτη” 
στο άρθρο 3 παρ. ι  θα διάβαζαν 
“Η περιφέρεια Πελοποννήσου, η 
οποία περιλαμβάνει τους Νομούς 
Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, 
Λακωνίας και Μεσσηνίας. Έδρα 
της περιφέρειας Πελοποννήσου 
είναι η Τρίπολη. Κάθε νομός απο-
τελεί και περιφερειακή ενότητα 

και κάθε πρωτεύουσα νομού είναι 
έδρα της αντίστοιχης περιφερει-
ακής ενότητας”. Τώρα θα φταίει ο 
Χειβιδόπουλος να αγοράσει 150μ. 
Ακόμα ώστε το οικόπεδο στην Δα-
λαμανάρα να περάσει και στα διοι-
κητικά όρια του Δήμου και να πάει 
εκεί  την Περιφερειακή Διοίκηση”. 
Τζάμπα μάγκες και συμβούλους 
πληρώνουμε.                                  ΑΝ.

Τετράτροχη διαμαρτυρία

Το σαπιοκάραβο
Συνεχίζει να βουλιάζει στην άμμο της Καραθώνας το 
εγκαταλειμμένο σαπιοκάραβο. Κάτι πρέπει να γίνει όσο 
πλησιάζει ο χειμώνας. 
Μια θαλασσοταραχή αρκεί και θα διαλυθεί σκορπίζοντας 
τα κομμάτια του στον Αργολικό.

 Υ.Ζ.

Εφευρετικοί κάποιοι από τους διαδη-
λωτές στο Ναύπλιο. Με τον τρόπο τους 
καταφέρνουν να τραβήξουν πάνω τους 
τα φλας. Όπως για παράδειγμα ο κος 
της φωτογραφίας που συμμετείχε με το 
τετράτροχο όχημα καλώντας του Έλλη-

νες να ξεσηκωθούν.
Μάλιστα δεν περιορίστηκε στην πορεία 
αλλά ανέβηκε με το πρωτότυπο όχημά 
του και στην πλατεία του δημαρχείου.

Υ.Ζ. 

Αντιφασιστική 
διαδήλωση 

στην παρέλαση

Διαδήλωση στην παρέλαση του 
Ναυπλίου προαναγγέλλει το 
Αντιφασιστικό – Αντιφασιστικό 
Μέτωπο Αργολίδας με ανακοί-
νωση που αναρτήθηκε στο δια-
δίκτυο.
Παρότι συνήθως τέτοιου είδους 
διαδηλώσεις δεν προαναγγέλ-
λονται, ανακοινώθηκε ότι «την 
Κυριακή 28 Οκτωβρίου στις 
10:00 πμ θα γίνει Αντιφασιστι-
κή Συγκέντρωση στο χώρο 
της παρέλασης στο Ναύπλιο, 
προκειμένου ο λαός να επανα-
νοηματοδοτήσει την ιστορική 
σημασία του ηρωικού ΟΧΙ στο 
φασισμό που έδωσε ο αγωνι-
ζόμενος ελληνικός λαός με την 
αντίσταση του, από μια φιέστα 
μιλιταριστικού τύπου παρελά-
σεων, στη σύνδεση του με το 
ιστορικό παρόν και τους νέους 
κοινωνικούς αγώνες ενάντια 
στη λιτότητα, την καταστολή, 
και τον εκφασισμό της κοινω-
νίας που επιβάλουν τα μνημό-
νια και τα εξοντωτικά μέτρα». 
Επίσης το Σάββατο στις 7:00 μμ 
στην πλατεία Δημαρχείου στο 
Ναύπλιο θα γίνει εκδήλωση – 
συζήτηση, βιντεοπροβολή και 
έκθεση φωτογραφίας από τη 
ναζιστική κατοχή.



Ανάπτυξη 
και περιβάλλον
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, η επικρατούσα καπιταλιστική 
ή σοσιαλιστική άποψη τοποθετούσε την προ-
στασία του περιβάλλοντος έξω από την σφαίρα 
του κέρδους, είτε γιατί μέσω της έλειψες μέσων 
προστασίας απολάμβανε χαμηλότερου κόστους 
παραγωγής και μεγιστοποιούσε το κέρδος 
μεταφέροντας το κόστος αποκατάστασης στους 
πολίτες (καπιταλισμός), είτε αποβλέποντας στην 
ταχεία ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, 
παρέβλεπε την αναγκαιότητα προστασίας του 
(οικονομισμός- υπαρκτός σοσιαλισμός).
Η ΜΑΡΞΙΚΗ κριτική στην καταστροφή του περι-

βάλλοντος από την καπιταλιστική 
ανάπτυξη, αν δεν περιορίζεται σε 
μια υποσημείωση του “Κεφαλαίου” 
του Μαρξ, όπου υπεύθυνη είναι η 
καπιταλιστική ανάπτυξη χωρίς πε-
ραιτέρω διευκρινήσεις, αναζητεί τα 
αίτια της καταστροφής μόνο στον 
καταμερισμό του κόστους αποκα-

τάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, αν δηλαδή 
μπορεί να αφομοιωθεί στο κόστος παραγωγής 
ή να επιφορτιστεί στο κράτος, στο πλαίσιο των 
κοινωνικών-περιβαλλοντικών υποχρεώσεών του.
ΤΟ ΛΑΘΟΣ των μαρξιστών επιστημόνων είναι ο 
εγκλωβισμός τους στον οικονομισμό, παραβλέ-
ποντας την τρομερή προσαρμοστικότητα του 
καπιταλισμού σε νέες συνθήκες παραγωγής. Η 
προσπάθεια αύξησης του καπιταλιστικού κέρ-
δους, η οποία οδήγησε συνειδητά ή ασυνείδητα 
στην καταστροφή του περιβάλλοντος, δημιούρ-
γησε συνάμα και ένα νέο τοπίο κερδοφορίας 
λόγω της σπανιότητας πλέον καθαρών φυσικών 
αγαθών, όπως ο αέρας, το νερό και η το φυσικά 
έφορο έδαφος καθώς και στην μείωση των φυσικά 
παραγόμενων προϊόντων.
Η ΣΠΑΝΙΟΤΗΤΑ αυτή μετέτρεψε αγαθά, που 
κάποτε ήταν στην διάθεση όλων, σε σπάνια, με 
αποτέλεσμα να αποκτήσουν υψηλή συναλλαγμα-
τική αξία, όπως το εμφιαλωμένο φυσικό νερό ή 
τα βιολογικά προϊόντα. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα 
που εταιρίες προώθησης μεταλλαγμένων, όπως η 
Μοσάντο, εμπορεύονται και βιολογικά προϊόντα 
παράλληλα με τα μεταλλαγμένα.
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του περιβάλλοντος δεν συμβαδίζει 
με οποιαδήποτε οικονομίστικη ανάπτυξη χωρίς να 
υφίσταται τις σοβαρές επιπτώσεις της τελευταίας. 
Είναι προφανές πως όχι μόνο το πλεόνασμα των 
προϊόντων, αλλά και η απλή καπιταλιστική πα-
ραγωγή που καλύπτει της παραγόμενες ανάγκες 
των πολιτών, πέρα από τον ταξικό της χαρακτήρα, 
δημιουργεί προϋποθέσεις καπιταλιστικής εκμε-
τάλλευσης και στα παράγωγα αποτελέσματά της.

Vita Civilis

του Άκη 
Nτάνου
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Οι μαθητές άνοιξαν πανό στο γραφείο του Καμιζή, 
ζητώντας συμπαράσταση

Χωρίς καθηγητές 
το Γυμνάσιο Κρανιδίου

Στο γραφείο του δημάρχου 
Ερμιονίδας Δημήτρη Καμιζή 
έφτανα οι μαθητές του Γυμνα-
σίου Κρανιδίου ζητώντας την 
συνδρομή του στην επίλυση 
των μεγάλων προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν με την έλ-
λειψη καθηγητών στο σχολείο 
τους.
Οι μαθητές ξεδίπλωσαν πανό 
μέσα στο δημαρχείο και ανέ-

λυσαν τα προβλήματα του 
σχολείου τους στην δημοτική 
αρχή. Οι μαθητές είχαν πλακάτ 
και πανό, που δεν αναφέρο-
νταν μόνο στα προβλήματά 
τους, αλλά και στα προβλήμα-
τα της κοινωνίας, που ως γνω-
στό μαστίζεται από βαθιά οι-
κονομική και κοινωνική κρίση, 
την οποία βιώνει κάθε οικογέ-
νεια σήμερα.

Ο Δήμαρχος διαβεβαίωσε τους 
μαθητές ότι η Δημοτική Αρχή 
είναι δίπλα στον αγώνα τους 
και στα δίκαια αιτήματά τους. 
Για τα προβλήματα της έλλει-
ψης καθηγητών στα σχολεία, 
ο Δήμος έχει ήδη προβεί σε 
διαβήματα προς τον Υπουργό 
Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο 
και παρακολουθεί την εξέλιξή 
τους από κοντά.

Τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει η όψη της παλιάς πόλης του Ναυπλίου

Η Αμαλίας θα γίνει το κέντρο
Τεράστιες αλλαγές στην λεω-
φόρο Αμαλίας θα την μετατρέ-
ψουν ουσιαστικά τα επόμενα 
χρόνια σε κέντρο του Ναυπλί-
ου. Η απόφαση για την 
πεζοδρόμηση που 
αναμένεται να εφαρ-
μοστεί άμεσα είναι μό-
λις η αρχή.
Η λεωφόρος Αμαλίας 
θα αποκτήσει πεζο-
δρόμια πλάτους 6 μέ-
τρων και θα διαμορ-
φωθεί με το σκεπτικό 
της πλατείας, χωρίς 
να είναι πλατεία, ώστε 
να είναι πιο εύκολα 
προσβάσιμη και να διευκολυν-
θούν στην ανάπτυξή τους νέες 
επιχειρήσεις.
Το πιο σημαντικό όμως είναι η 
ανάδειξη του παλιού τείχους 
της πόλης το οποίο είναι θαμ-

μένο κάτω από τα πεζοδρόμια 
– σε κάποια σημεία μόλις 60 
πόντους.
Ουσιαστικά, η διαμόρφωση 

της λεωφόρου Αμαλίας είναι 
μια εξαιρετικά σημαντική με-
λέτη που αποσκοπεί στην ανά-
δειξη των κτηρίων της παλιάς 
πόλης στην εξυπηρέτηση με-

τακίνησης ατόμων με κινητικά 
προβλήματα και στην ανάπτυ-
ξη νέων επιχειρήσεων. 

Με την παραλαβή και 
την έγκριση αρχιτεκτο-
νικών και οικονομοτε-
χνικών μελετών για τις 
οδούς Βασ. Κωνσταντί-
νου- Κιλκίς- Ναυαρίνου- 
Θεσσαλονίκης- Σιδηράς 
Μεραρχίας και Αμαλίας 
ξεκινά η σταδιακή αλ-
λαγή της εικόνας της 
παλαιάς πόλης. Προς 
την κατεύθυνση αυτή 

το δημοτικό συμβούλιο Ναυ-
πλιέων ενέκρινε ομόφωνα την 
διαπλάτυνση πεζοδρομίων και 
την διαμόρφωση συγκεκριμέ-
νων δημοτικών χώρων.
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Οι συνεταιριστές συζητούν με το ΠΑΣΟΚ

Το θέμα της νέας ΚΑΠ για τα εσπεριδοειδή συζητήθηκε σε σύσκεψη 
των εκπροσώπων της Κοινοπραξίας Ομάδων Παραγωγών Εσπεριδο-
ειδών της χώρας και Ομάδων Παραγωγών Εσπεριδοειδών των Νο-
μών Αργολίδας, Άρτας και Λακωνίας, με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ 
από τους αντίστοιχους νομούς.
Επίσης, έγινε συζήτηση για την ομόφωνη πρόταση της κοινοπραξίας 
για «συνδεδεμένη ενίσχυση» στα εσπεριδοειδή για την περίοδο 2014 
– 2020, στα πλαίσια της υπό διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ, προκειμένου 
να παραμείνει ζωντανός ο τομέας των εσπεριδοειδών.
Αποφασίστηκε ομόφωνα, τα αποτελέσματα της σύσκεψης να μετα-
φερθούν στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθα-
νάσιο Τσαυτάρη, σε συνάντηση που θα γίνει σύντομα μαζί του. 
Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Λακωνίας Γρη-
γοράκος Λεωνίδας, Αργολίδας – κ. Μανιάτης Ιωάννης, Άρτας Γκόκας 
Χρήστος και ο Γραμματέας του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑ-
ΣΟΚ Δριβελέγκας Ιωάννης. Επίσης, έλαβαν μέρος τα εξής στελέχη: 
Αντωνόπουλος Σπύρος, Πρόεδρος της Κοινοπραξίας Ομάδων Πα-
ραγωγών και Πρόεδρος ΕΑΣ Αργολίδας, Παπαδάκος Παναγιώτης, 
Γενικός Δ/ντής ΑΣΕΕ Αμυκλών Σπάρτης, «Λακωνία» και Γκίζας Νίκος, 
Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Άρτας Φιλιππιάδας.

Βγάζουν τρακτέρ 
στους δρόμους

Μπλόκα και άλλες κινητοποιήσεις ετοιμάζουν οι 
αγρότες και κτηνοτρόφοι της Παναγροτικής Αγω-
νιστικής Συσπείρωσης (ΠΑΣΥ) Αργολίδας για τις 
4 και 5 Νοέμβρη.
Για την προετοιμασία των κινητοποιήσεων  πραγ-
ματοποιήθηκε συγκέντρωση-σύσκεψη της ΠΑΣΥ 
στην Στέρνα, με βασικό ομιλητή το μέλος της Πα-
νελλαδικής Γραμματείας της ΠΑΣΥ και βουλευτή 
Αιτωλοακαρνανίας του ΚΚΕ, Νίκο Μωραίτη που 
συνοδευόταν από τον Γιώργο Γκικόπουλο, στέλε-
χος επίσης της ΠΑΣΥ.
Οι κτηνοτρόφοι εξέφρασαν την έντονη δυσαρέ-
σκειά τους για την ακολουθούμενη πολιτική στον 
χώρο της κτηνοτροφίας. Κυριάρχησαν οι συζη-
τήσεις για τις μειωμένες τιμές πώλησης του γά-
λατος και του κρέατος, για τις ακριβές τιμές των 
ζωοτροφών και των κτηνιατρικών φαρμάκων, την 

αύξηση των εισφορών, αλλά και την μείωση των 
συντάξεων του ΟΓΑ, για τα χαράτσια που επιβάλ-
λονται στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, για τα 
προβλήματα με τα σφαγεία κλπ.
«Στόχος των κυβερνήσεων, αλλά και της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, είναι να ξεκληριστεί η κτηνοτροφι-
κή παραγωγή, να εγκαταλειφθεί η ύπαιθρος, για 
να περάσουν όλα στα χέρια των μεγάλων καρτέλ, 
των επιχειρηματικών ομίλων και των σύγχρονων 
τσιφλικάδων» τόνισε με έμφαση ο κ. Μωραίτης. 
«Θα τους αφήσουμε να το κάνουν ή θα βγούμε 
στους δρόμους εμποδίζοντάς τους, επιβάλλοντας 
μια φιλολαϊκή πολιτική;» τους ρώτησε, και κάλεσε 
τους παρευρισκόμενους να πάρουν μέρος με τα 
τρακτέρ τους στην συγκέντρωση κατά την Γενική 
Απεργία στις 18 Οκτώβρη στο Ναύπλιο.

90% επιτυχία της απεργίας, αλλά μικρή η συμμετοχή στη διαδήλωση

Έκλεισαν τα μαγαζιά
Με μισθωμένα λεωφορεία ανέ-
βηκε αντιπροσωπεία εμπόρων 
στην Αθήνα συμμετέχοντας στο 
Πανεμπορικό Συλλαλητήριο. Η 
πλειοψηφία των καταστημάτων 
παρέμειναν κλειστά.
Οι Εμπορικοί Σύλλογοι προέτρε-
ψαν τα μέλη τους να συμμετέχουν 
στην κινητοποίηση. Όπως τόνιζε 
ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλ-
λόγου Γιώργος Παϊβανάς «Είναι 
χρέος όλων μας η κινητοποίηση 
μας να πετύχει, τα καταστήματά 
μας να κλείσουν και το Συλλαλη-
τήριο να έχει πλήθος και παλμό 
ώστε να ακουστεί η φωνή μας 
μέχρι το Υπουργείο Οικονομικών. 
Εκεί που φαίνονται σχέδια για την 
εξάλειψη της μικρής και μεσαίας 
εμπορικής επιχείρησης. Γι’ αυτό 
δεν επιτρέπεται να ολιγωρήσει 
κανένας. Η παλλαϊκή συμμετοχή 
όλων μας είναι παραπάνω από 
απαραίτητη».
Στην πορεία που οργανώθηκε 

στο Ναύπλιο συμμετείχε η Ομο-
σπονδία Επαγγελματιών Βιο-
τεχνών Εμπόρων Αργολίδας, η 
οποία είχε διοργανώσει διαμαρ-
τυρία  για το κλείσιμο του στρα-
τοπέδου και του νοσοκομείου 
Ναυπλίου.
Πάντως παρότι το  ποσοστό συμ-
μετοχής  της απεργίας άγγιξε το 
90% και λιγότεροι από τους ανα-
μενόμενους συμμετείχαν στις συ-
γκεντρώσεις.
Για τους λίγους απεργοσπάστες 
η Ομοσπονδία Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Εμπόρων Αργολίδας 

σημειώνει: «Αν ακόμα και σήμε-
ρα επικρατούν οι αντιλήψεις του 
ατομισμού, τις κοινωνικής αδια-
φορίας και της αποκόμισης ευκαι-
ριακού κέρδους, συμπεριφορές 
που μας οδήγησαν στην σημε-
ρινή τραγική κατάσταση γίνεται 
ευρέως αντιληπτό ότι θα πρέπει 
άμεσα να αποκοπούμε από αυ-
τές, ότι υπονομεύουν των αγώνα 
μας και τις προσπάθειες μας για 
ένα καλύτερο μέλλον για όλους.
Ξεχωριστή παρουσία με συγκέ-
ντρωση στην ενδεκάτη είχε το 
ΠΑΜΕ.
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Τα γενέθλια της δασκάλας 
Γκλιν γκλιν οι κινέζικοι ήχοι από το κινητό ειδοποίησαν τον Θάνο για το εισερχόμενο 
μήνυμα. Τις συγκεκριμένες συσκευές τις ονόμασαν «έξυπνα τηλέφωνα» λες και τα άλλα 
ήταν χαζά. Με την σύγχρονη τεχνολογία η επικοινωνία των ανθρώπων, η μεταφορά ενός 
μηνύματος γίνεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Μέχρι πριν λίγα χρόνια για να ολοκληρωθεί 
μια πράξη επικοινωνίας  σε απόσταση απαιτούσε χρόνο. Τα γράμματα απαιτούσαν κά-
ποιες μέρες για να πάνε στον προορισμό τους. Ακόμα και τα τηλέφωνα απαιτούσαν τον 
χρόνο τους. Το καντράν εκείνο το εξάρτημα με τις πλαστικές τρύπες πάνω από τους 
αριθμούς μέσα στις οποίες έπρεπε να βάλεις το δάκτυλο σου για να καλέσεις έναν αριθ-
μό, απαιτούσε κάποιο χρόνο. Φαίνεται ότι αυτός ο χρόνος αναμονής για την ολοκλήρω-
ση της επικοινωνίας της έδινε και ένα βάθος , ο χρόνος αναμονής έδινε την υγρασία που 
ήθελε για να ριζώσει.  Στις μέρες μας η ταχύτητα στην μετάδοση του μηνύματος στέρησε 
στην επικοινωνία το βάθος της και έγινε μια απλή πληροφορία η οποία σπάνια αποκτά 
μνημονικές ρίζες.
Οι μιμικοί μύες του Θάνου έφτιαξαν στο πρόσωπο του την εικόνα της συγκρατημένης 
δυσαρέσκειας , μάτια μισόκλειστα και τραβηγμένα σε σφιχτό χαμόγελο τα χείλη του. 
Φαίνεται ότι δεν του άρεσε και πολύ το μήνυμα της μικρής Μαρίας .
-Μπαμπά έμαθα να περνάω τραγούδια από τον υπολογιστή στο ΜΡ4. 
Διάβασε στο γυαλί το μήνυμα της κόρης του. Ήταν οι πρώτες μέρες του σχολείου και 
έπρεπε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του σχολείου της , η Πέμπτη ήταν δύσκολή 
τάξη. Ένοιωθε και λίγο άσχημα γιατί αυτός της είχε αγοράσει την ηλεκτρονική συσκευή 
ικανοποιώντας ένα μικρό χατιράκι της κόρης του. Και το δώρο μάλλον αποσυντόνιζε την 
μελέτη.
-Διάβασες τα μαθήματα σου; (Ήταν h δική του 
απάντηση)
-Ναι αμέ, έτοιμη και για το διαγώνισμα ιστο-
ρίας, θα τα πούμε το πρωί (Η απάντηση της 
μικρής Μαρίας.) 
Λίγο παράξενο  χρονικά του φάνηκε αυτή η 
ετοιμότητα της κόρης του. Η ιστορία , με τις 
πολλές άγνωστες λέξεις , τα πολλά ονόματα 
και ένα όχι και τόσο καλογραμμένο βιβλίο, 
ήταν από τα μικρά βάσανα της μικρής Μαρίας 
και απαιτούσε χρόνο. Θα τα λέγανε στο πρωι-
νό. Το πρωινό είναι το νέο σημείο συνάντησης 
των σύγχρονων οικογενειών. Μέχρι πριν λίγα 
χρόνια το μεσημεριανό φαγητό  κυρίως ήταν 
το σημείο συνάντησης της οικογένειας. Στον 
σύγχρονο τρόπο ζωής με τον μεγάλο αριθμό 
δράσεων που εγκλωβίσαμε την ζωή μας και 
το πλήθος των δραστηριοτήτων που κάνουν 
τα παιδιά, χάθηκε το μεσημεριανό ή το βραδι-
νό φαγητό ως γεγονός συνάντησης.  Από γε-
γονός αντάμωσης έγινε μόνο μέσο συλλογής 
των απαραίτητων θερμίδων.
Το επόμενο πρωί στις 6,45 ο Θάνος και η γυ-
ναίκα του ξύπνησαν από το ξυπνητήρι της 
κόρης τους. Η οποία πρέπει να είχε ξυπνήσει 
νωρίτερα γιατί άκουσαν τα βήματα της από το δωμάτιο της κουζίνας.
-Γονείς σηκωθείτε, ξυπνάτε ωραία μου πουλάκια ( είπε με μπάσα ειρωνική φωνή, προ-
σπαθώντας να μιμηθεί τον μπαμπά της στο πρωινό του εγερτήριο).
-Ερχόμαστε  ( ακούστηκε η φωνή του Θάνου ).
-Άντε να πάρουμε το πρωινό μας όλοι μαζί με ηρεμία και να ξεκινήσουμε την μέρα μας 
με δύναμη ( Συνέχισε η μικρή Μαρία με την μπάσα φωνή συνεχίζοντας να πειράζει τον 
πατέρα της. ) 
-Καλά, τι έπαθες σήμερα και σηκώθηκες πρωί – πρωί; Θα πάτε εκδρομή; Αποκλείεται, 
δεν μου έφερες να υπογράψω  το έντυπο ότι σου επιτρέπω να πας. 
Ο Θάνος ήξερε  ότι η κόρη του ξυπνούσε χωρίς προειδοποίηση και νωρίτερα όταν ήταν 
να πάει κάποιο ταξίδι. 
-Όχι, έχουμε γενέθλια !!!
-Τι γενέθλια παιδάκι μου, διαγώνισμα στην ιστορία έχεις. 
-Και αυτό αλλά έχουμε γενέθλια της δασκάλας μας. 
-Καλά και πότε το μάθετε αφού λίγες μέρες την ξέρετε. 
-Στο μάθημα της Πολιτικής Αγωγής μας έδειξε την ταυτότητα της και διάβασε ημερομη-
νία γέννησης 9 Οκτωβρίου. 
-Και πως το αποφασίσατε ; 
-Ακριβώς δεν ξέρω να σου πω αλλά μόλις το ακούσαμε ανταλλάξαμε ματιές και στο δι-
άλλειμα όλοι ξέραμε ότι θέλαμε να γιορτάσουμε τα γενέθλια της δασκάλας μας. Ο   Πέ-
τρος ανάθεσε ένα ρόλο στον καθένα μας. Εγώ  ανέλαβα την μουσική επιμέλεια.  Πρώτο 
απ’  όλα τo τραγούδι «χρόνια πολλά»  του αγαπημένου σου Βασίλη Παπακωνσταντίνου. 
Βλέπεις δεν πάνε και χαμένα τα δώρα που μου κάνεις αξιοποίησα το ΜΡ4…..  και τα μι-
κρά ηχεία σου  που δανείστηκα για πάντα!!! 
Εκείνη την στιγμή στο καθιστικό εμφανίστηκε ο μικρός γιος του Θάνου. Με κινήσεις εκ-

παιδευμένου καταδρομέα χωρίς να τον πάρει κανείς είδηση  πήγε 
να  ανοίξει τον υπολογιστή. Ήθελε να δει ένα βίντεο  «τις πολεμικές 
σβούρες» το είχε αποθηκεύσει στα αγαπημένα . Με μια βιαστική 
κίνηση βρέθηκε σε ένα αποθηκευμένο βίντεο του Θάνου.  Τα ηχεία 
του υπολογιστή ήταν σχετικά δυνατά, μια εκπομπή στην οποία μι-
λούσε ο καθηγητής Χρήστος Γιανναράς. Διακόπηκε η συνομιλία 
πατέρα κόρης. Με αθόρυβες κινήσεις και  ένα πονηρό βλέμμα πήρε 
την θέση του για το πρωινό ο μικρός. Από τα ηχεία του υπολογιστή 
ακούγονταν τα λόγια του καθηγητή.
- « Το σχολείο ετοιμάζει οπαδούς όχι πολίτες…… δεν προβληματίζει κανέναν ότι η 
παιδεία ετοιμάζει βανδάλους…. Έχουμε τεράστια κρίση σχολικής  εκπαίδευσης …. Το 
εκπαιδευτικό σύστημα προσφέρει γνώσεις μιας χρήσης. …. Υπάρχει διέξοδος να ξανα-
βρούμε νόημα ζωής  να δίνει χαρά» 
Ο Θάνος για μια στιγμή χάθηκε στα λόγια του καθηγητή φιλοσοφίας, ενώ με τα μάτια του 
παρακολουθούσε τις ενθουσιώδεις κινήσεις της κόρης του η οποία τελείωσε γρήγορα - 
γρήγορα το πρωινό της και ετοίμαζε τις υποχρεώσεις της  για τα γενέθλια. 
-Ε μπαμπά χάθηκες, κλικ κλικ, εδώ ο γιός σου. 
-Όχι δεν χάθηκα αλλά αυτό που έβαλες ταίριαξε με αυτά που λέγαμε με την Μαρία. 
-Δεν κατάλαβα τίποτα εγώ τις σβούρες ήθελα να δω. 
-Ε άντε να τελειώνουμε να πάμε σχολείο ( Είπε η Μικρή Μαρία ) 
-Έχουμε χρόνο, 
-Δεν έχουμε καθόλου, σήμερα έχουμε τα γενέθλια της δασκάλας  αυτό δεν λέγαμε τόση 
ώρα ε κλικ κλικ κλικ 
-Εντάξει άντε να  ετοιμαστούμε. 
Από τα ηχεία ακούγονταν τα λόγια του καθηγητή. 

-«Θα μπορούσαν τα πάντα να μεταβληθούν 
όχι βέβαια από την μια στιγμή στην άλλη από 
την στιγμή που βρίσκουμε νόημα να είμαστε 
έλληνες» 
Την άλλη μέρα το πρωί ο Θάνος ξύπνησε με 
τους κανονικούς ρυθμούς. Ελαφρά νυσταγ-
μένη ήρθε η μικρή Μαρία και λίγο αργοπορη-
μένη ως συνήθως για το πρωινό οικογενειακό 
τραπέζι.
-Πως πήγε Μαράκι χθες ; 
-Ε έγραψα καλά στην ιστορία μην ανησυχείς. 
-Δεν ρωτάω για αυτό για τα γενέθλια ρωτάω. 
 Τα μάτια της άνοιξαν διάπλατα και η νύστα 
έφυγε με μιας. Ο ενθουσιασμός ήρθε ξανά στο 
πρόσωπο της .
-Ήταν τέλεια!!! Είχαμε πάει όλοι νωρίτερα στην 
τάξη. Δεν θα το πιστέψεις, ακόμα και ο Τάσος 
που δεν έχει έρθει ποτέ πριν την προσευχή 
ήταν δέκα λεπτά νωρίτερα μέσα στην τάξη. 
Κάναμε προσευχή και όλα ήταν έτοιμα πριν 
μπει η δασκάλα. Μόλις ακούσαμε τα βήμα-
τα της στον διάδρομο ετοίμασα το τραγούδι 
«χρόνια πολλά». Η δασκάλα ξαφνιάστηκε και 
το χάρηκε πολύ. Και εμείς το χαρήκαμε γιατί 

κάναμε κάτι όλοι μαζί και ήταν τέλειος ο συντο-
νισμός. 
-Και με το διαγώνισμα τι έγινε …
-Μετά την τούρτα ήρθε η σειρά του … το πιο γλυκό διαγώνισμα της ζωής μου!!! Νομίζω 
ότι αυτό το διαγώνισμα ιστορίας θα το θυμάμαι  μέχρι να γεράσω….

*Η ιστορία έχει φανταστικά στοιχεία αλλά στηρίχθηκε σε πραγματικά γεγονότα. Μια 
ομάδα παιδιών ( μια τάξη) τυχαία έμαθαν στην διάρκεια ενός μαθήματος την ημερομη-
νία γέννησης της δασκάλας τους και ετοίμασαν τα γενέθλια της. 

**Όσο περνάει ο καιρός και μεγαλώνει η οικονομική κρίση τόσο μεγαλώνουν και οι φό-
βοι μας, είναι γνωστός ο ατομικός και συλλογικός μας τρόμος , τα παιδιά μας θα πε-
ράσουν χειρότερα από εμάς. Και πάντα εννοούμε τα υλικά αγαθά και τα καταναλωτικά 
προϊόντα που θα στερηθούν. Αγνοούμε ότι οι γονείς και οι παππούδες μας πέρασαν από 
πολύ μεγαλύτερες στερήσεις και κατόρθωσαν όχι μόνο να επιβιώσουν αλλά και να δη-
μιουργήσουν. Που έβρισκαν λοιπόν αυτή την δύναμη; Χωρίς να έχουν πολλές «γνώσεις» 
ήταν φορείς ενός νοήματος ζωής , μιας συλλογικότητας που υπεράσπιζε κατοχύρωνε 
και φανέρωνε την αλήθεια τους. Η κοινότητα των ελλήνων ήταν το νόημα της ζωής 
τους. Στην ανάσταση , στο πανηγύρι του χωριού, στην βάφτιση , στην κηδεία ο καθένας 
φανέρωνε την ετερότητα του προσώπου και η κοινότητα ήταν η αλήθεια του. Όλες οι 
σχέσεις είχαν την απαραίτητη υγρασία του χρόνου και του νοήματος για τους κάνουν αν-
θεκτικούς και ισχυρούς. Έχει δίκιο ο καθηγητής όταν λέει ότι η κρίση είναι βαθιά εκπαι-
δευτική, πολιτισμική. Όταν υπάρχουν ακόμα παιδιά που συντονίζουν τον χρόνο και την 
πράξης τους για ένα κοινό σκοπό όπως τα γενέθλια της δασκάλας  είναι μικρά δείγματα 
ελπίδας ότι σε κάποια σχολειά το Πρόσωπο  και η Α-λήθεια των σχέσεων είναι πάνω από 
τις στιγμιαίες γνώσεις. Ένα μικρό νεανικό ελπιδοφόρο μήνυμα ελληνικότητας.  

10

Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου
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Του Γιάννη 
Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογί-
ας στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών

Αφιερωμένο 

στους νεο-αλαζόνες

Βουίζουν οι ιδέες γύρω από το διάφανο μέτωπό του. 

Ανασκάπτει τα θεμέλια των πραγμάτων 

Κ.Καλαπανίδας, Ανθολογία

Τα ξέρουν όλα. Τα «σφάζουν όλα». Η νέα 

γενιά των κατεχόντων την «απόλυτη-πολιτι-

κή, κοινωνική, επιστημονική- αλήθεια» (την 

οποία βέβαια διορθώνουν μονομερώς κάθε 

2-3 χρόνια λόγω του γεγονότος ότι η πραγ-

ματικότητα δεν τους δικαίωσε). Οι «ελεύθε-

ρα σκεπτόμενοι» που ακολουθούν πιστά κι απαρέγκλιτα το 

δόγμα του Ιερατείου, αφορίζοντας τους μη - προσηλυτιζόμε-

νους.

Δεν προλάβαμε να απαλλαγούμε από τα παλιά «μπουκωμένα» 

παπαγαλάκια και μας προέκυψαν καινούργια «αγανακτισμέ-

να». Δεν θέλουν ν’αλλάξει τίποτ’ άλλο εκτός από το να μιλάνε 

τώρα  μόνον  αυτοί. Συμψηφισμοί πολιτικοκουλτουριάρικου 

ναρκισισμού μεταξύ ομοίων.

Μήπως τελικά δεν πρέπει ν’ αντισταθούμε; Μήπως μέσα από 

το θάνατο του νέο-έλληνα θα αναπηδήσει ο μετα-έλληνας;

Όταν όλα αλλάζουν, μόνον η Ελλάδα έχει το μακά(β)ριο προ-

νόμιο να έχει μείνει παγωμένα ακίνητη (από το φόβο της;) και 

ν’ αλλάζει μόνον τα ονόματα των νεο-αλαζόνων.

Υ.Γ. Δεν θα μπορέσω ποτέ να καταλάβω τι σημαίνει για έναν 

Έλληνα να είναι Έλληνας όταν οι άλλοι δεν τον κοιτάνε.

13-06-2012

Νέες δυναμικές ελευθερώνει η παραίτηση Γκαρκάσουλα

Τρικυμία στο ΠΑΣΟΚ
Σε δρομολόγηση εξελίξεων 
οδήγησε η ανεξαρτητοποίη-
ση του κ. Κώστα Γκαρκάσουλα 
από την Παράταξη ″ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 
ΜΠΡΟΣΤΑ″ του κου Γιώργου 
Αναγνώστου.

Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων ο 
κ. Γκαρκάσουλας οι κυριότεροι 
λόγοι που τον οδήγησαν στην 
απόφαση αυτή, είναι: “1) Η πλή-
ρης έλλειψη αντιπολίτευσης από 
πλευράς της παράταξης του κου 
Αναγνώστου απέναντι στον Δή-
μαρχο κο Καμπόσο.2) Η αδρά-
νεια που επέδειξε ο επικεφαλής 
της παράταξης, τόσο για την ορ-
γάνωση όσο και για την συνοχή 
του ψηφοδελτίου που κατήλθε 
στις Δημοτικές εκλογές (δεν έχει 
ούτε μια φορά μέχρι σήμερα συ-
νεδριάσει η παράταξη από τις 
Δημοτικές εκλογές). 3) Η ελλιπής 
ενημέρωση των συμπολιτών 
μας για τις πράξεις και παραλεί-
ψεις της Δημοτικής Αρχής, που 
έχει υποχρέωση και αρμοδιό-
τητα από τη θέση της ως Αξιω-
ματική Αντιπολίτευση. Τέλος η 
ανυπαρξία προτάσεων, θέσεων, 
στρατηγικής αλλά και οράματος 
για το μέλλον του Δήμου μας με 
οδήγησαν στην απόφαση μου 
αυτή, παρά το γεγονός ότι κατ’ 
επανάληψη είχα τονίσει, αλλά 
και συγκρουσθεί ακόμη ενδο-
παραταξιακά, για την στρεβλή 
αυτή πορεία της μείζονος αντι-
πολίτευσης”. 

Σε ότι αφορά τη μελλοντική 
του πορεία, ο κ. Γκαρκάσουλας 
επεσήμανε οτι “από χαρακτήρα 
αλλά και πολιτική στάση δεν 
μπορώ να παραμείνω ως παθη-
τικός θεατής των γεγονότων του 
Δήμου μας. Εκπροσωπώντας 
τους συμπολίτες που με τίμησαν 
και με εξέλεξαν και όχι μόνο, 
θεωρώ χρέος μου να αντιστα-
θώ στη δημαγωγία το λαϊκισμό 
αλλά και του κενού περιεχομέ-
νου πολιτικής που σήμερα ασκεί 
η Δημοτική Αρχή. Ως Ανεξάρτη-
τος Δημοτικός Σύμβουλος υπό-
σχομαι ότι θα δώσω την μάχη 
με πίστη και συνέπεια στις νέες 
και θετικές δυνάμεις του τόπου 
μας, συνεργαζόμενος με νέους 
και ικανούς ανθρώπους ώστε 
να οδηγήσουμε το Δήμο μας 
μπροστά καθιστώντας τον ένα 
σύγχρονο Δήμο, που θα προ-
στατεύει την αξιοπρέπεια των 
πολιτών του νέου Δήμου Άρ-
γους- Μυκηνών και αντάξιο της 
μακραίωνης ιστορίας του τόπου 
μας. Κλείνοντας εύχομαι η ανε-

ξαρτητοποίησή μου αυτή να 
αφυπνίσει και να προβληματίσει 
όλες τις δημιουργικές δυνάμεις 
που ενδιαφέρονται για την ευη-
μερία του Δήμου μας”.
Μια μέρα αργότερα η Παρά-
ταξη ″ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ″ 
του κου Γιώργου Αναγνώστου 
πραγματοποίησε συγκέντρωση 
στην οποία  κλήθηκαν και  οι 
υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβου-
λοι της παράταξης στις εκλογές 
του 2010, οι οποίοι μετείχαν 
στο κεντρικό ψηφοδέλτιο. Στην 
ομιλία του ο επικεφαλής της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης 
κ. Γιώργος Αναγνώστου ανα-
φερόμενος με πλάγιο τρόπο 
στην ανεξαρτοποίηση και την 
κριτική Γκαρκάσουλα, τόνισε: 
«Η ενότητα όλων όσων διαφω-
νούν με την πολιτική και τις πρα-
κτικής της σημερινής Δημοτικής 
Αρχής είναι το πρώτο που πρέπει 
να εξασφαλίσουμε. Προσωπι-
κές φιλοδοξίες και στρατηγικές 

δεν χωρούν σήμερα. Οι πολίτες 

έχουν γυρίσει την πλάτη στα 

κόμματα και αναζητούν δράσεις 

και πρωτοβουλίες ανεξάρτητα 

από κόμματα και παρατάξεις. 

Οφείλουμε μαζί με τους ενερ-

γούς και σκεπτόμενους πολίτες 

να διαμορφώσουμε μια διαφο-

ρετική εναλλακτική πρόταση για 

την διακυβέρνηση του δήμου. Η 

σημερινή Δημοτική Αρχή, κάθε 

μέρα αποκαλύπτεται στους πο-

λίτες για την ανικανότητά της 

και τις αδιαφανείς διαδικασίες 

που ακολουθεί. Η κλεψύδρα του 

πολιτικού της χρόνου αδειάζει».
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Άκυρη η άρση της απαγόρευσης για την Πελοπόννησο

Φυτρώνουν και πάλι 
φωτοβολταϊκά στα κεραμίδια

Οι επιχειρήσεις ζητούν παράταση 
ανανέωσης αδειών λειτουργίας

10 χρόνια ακόμη 
για το ΒΙΠΑ

Την παράταση ανανέωσης των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων, που 
δεν μπορούν ακόμα να μετεγκατασταθούν αφού δεν έχει κατασκευαστεί 
το ΒΙΠΑ στην Αργολίδα, ζητά το Επιμελητήριο με επιστολή του προέδρου 
Φώτη Δαμούλου προς τον  υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη.
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τουλάχιστον 200 επιχειρήσεις της Αρ-
γολίδας είναι τεράστιο, αφού δεν μπορούν να ανανεώσουν τις άδειες λει-
τουργίας τους και κατ΄ επέκταση δεν μπορούν να λειτουργήσουν, αφού 
βρίσκονται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως οικιστικές, αγροτικές και 
γενικότερα μη επαγγελματικών χρήσεων.
Στην επιστολή του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου επισημαίνει ότι έως 
την ολοκλήρωση του ΒΙΠΑ θα χρειαστούν 10 χρόνια περίπου. Επισημαίνει 
μάλιστα την άσχημη οικονομική συγκυρία, την απουσία χρηματοδότησης, 
την δεινή οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων, όπου με την υφιστά-
μενη οικονομική κατάσταση κανένας δεν μπορεί να σχεδιάσει μετεγκατά-
σταση ούτε αγορά άλλου οικοπέδου, αλλά ούτε συμμετοχή του στο φορέα 
ανάπτυξης ΒΙΠΑ με εισφορά σε χρήμα ή γη, καθότι η γη στον προτεινό-
μενο χώρο ΒΙΠΑ σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. είναι ιδιωτική,. Με δεδομένα όλα 
τα παραπάνω, ζητείται να δοθεί παράταση πέραν της 31/12/2013 για μια 
5ετία τουλάχιστον, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να ανανεώσουν τις 
άδειες λειτουργίας τους, να επεκταθούν μηχανολογικά και κτηριακά στον 
υφιστάμενο χώρο λειτουργίας τους έως την ολοκλήρωση των έργων κα-
τασκευής του ΒΙΠΑ. 
Στην επιστολή ο κος Δαμούλος τονίζει ακόμη:
«Το τελευταίο διάστημα Το Επιμελητήριο μας είναι αποδέκτης έντονων 
πιέσεων από μεγάλο αριθμό επιχειρηματιών μελών μας σχετικά με το 
οξύτατο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εδώ και 13 χρόνια, και έχει σχέση 
με την ανανέωση των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων τους και κατ΄ 
επέκταση την λειτουργία τους.
Με βάση το Π.Δ. ΦΕΚ 396Δ/8-6/1999 καθορίστηκαν ζώνες οικιστικού ελέγ-
χου (Ζ.Ο.Ε.) στο Νομό Αργολίδας.
Σχετική μελέτη που εκπονήθηκε με την χρηματοδότηση του Επιμελητηρί-
ου απέδειξε ότι πλέον των 200 μεταποιητικών επιχειρήσεων ευρίσκονται 
σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως οικιστικές , αγροτικές και γενικότερα 
μη επαγγελματικών χρήσεων.
Ως αποτέλεσμα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 στο ανωτέρω Π.Δ. επιτρέ-
πεται η λειτουργία συντήρηση και επισκευή των υφιστάμενων εγκαταστά-
σεων για δέκα (10) χρόνια έστω και αν η χρήση τους δεν προβλέπεται ή και 
απαγορεύεται από τις διατάξεις του νόμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του Ν.3325/05 οι επιχειρήσεις που βρίσκο-
νται μέσα στη Ζ.Ο.Ε. σε περιοχές μη επιτρεπτής χρήσης θα πρέπει να έχουν 
ανανεώσει τις άδειες λειτουργίας τους μέχρι 8/6/2011.
Σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ.1 του Ν.3982/2011 η προθεσμία απομά-
κρυνσης των νομίμων υφιστάμενων μεταποιητικών δραστηριοτήτων που 
εμπίπτουν στο άρθρο 7 πα.1 του Ν.3325/05, η οποία έληξε ή  πρόκειται να 
λήξει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, παρατείνεται μέχρι την ημερομη-
νία αυτή. Προκειμένου να ισχύσει το προηγούμενο εδάφιο, οι επιχειρήσεις 
οφείλουν μέχρι τότε να λειτουργούν με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
όρους  και έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 να έχουν εφοδιαστεί με άδεια με-
τεγκατάστασης σε νέα θέση.  Σε κάθε περίπτωση η μετεγκατάσταση τους 
είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως                         την 
31η Δεκεμβρίου 2014. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής θα 
διακόπτεται η λειτουργία τους και θα σφραγίζονται τα μηχανήματα. 
Με την ευκαιρία της έγκρισης  και την υπογραφή του Γενικού Πολεοδο-
μικού Σχεδίου Άργους (Γ.Π.Σ.) από την Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΦΕΚ 
269/12-7-2012 Τ.Α.Α.& Π.Θ.) στο οποίο έχει προβλεφτεί κατάλληλος χώρος 
ανάπτυξης ΒΙΠΑ στο Άργος (ιδιωτικές εκτάσεις) θα χρειαστεί τουλάχιστον 
μία 10ετία για την υλοποίηση του. Το Επιμελητήριο Αργολίδας μετά από 
ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από  ανοικτό 
διαγωνισμό προχώρησε σε επιλογή συμβούλου υποστήριξης και έως σή-
μερα έχει υλοποιήσει την πρώτη φάση του έργου. «Υπηρεσίες συμβούλου 
υποστήριξης του Επιμελητηρίου για τη σύσταση φορέα ανάπτυξης ΒΙΠΑ 
στο Δήμο Άργους».

Νέα ώθηση στην αγορά φωτοβολταικών στην Πελοπόν-
νησο θα δώσει η άρση του κορεσμού που είχε παγώσει 
τις εγκαταστάσεις οικιακών μονάδων εδώ κι ένα δίμη-
νο, με αποτέλεσμα μάλιστα να βάλουν λουκέτο αρκετές 
επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον κλάδο αυτό.
Παρά την μείωση της τιμής αναμένεται ενδιαφέρον 
αφού πολλοί επιμένουν να προχωρήσουν στην εγκα-
τάσταση μιας μικρής μονάδας στην στέγη του σπιτιού 
τους.
Η απόφαση της ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας για την άρση του κορεσμού για τα οικιακά 
φωτοβολταϊκά στην Πελοπόννησο ήταν ομόφωνη.
Η απόφαση λήφθηκε στη συνεδρίαση της προηγούμε-
νης Τετάρτης και, μπορούν πλέον να υποβάλλονται νέα 
αιτήματα και να εκδίδονται προσφορές σύνδεσης από 
τον διαχειριστή.
Η απόφαση της ΡΑΕ βασίστηκε σε στοιχεία του διαχειρι-
στή δικτύου διανομής (ΔΕΔΔΗΕ). Τα στοιχεία του ΔΕΔ-

ΔΗΕ έδειξαν ότι το όριο κορεσμού των 1900 Μεγαβάτ 
είναι “στα χαρτιά” καθώς τα έργα ΑΠΕ που λειτουργούν 
στην Πελοπόννησο είναι ισχύος 450 Μεγαβάτ και τα 
φωτοβολταϊκά σε στέγες που υπάγονται στο σχετικό 
πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ είναι μόλις 4 Μεγαβάτ.
 Η ανακήρυξη της Πελοποννήσου ως κορεσμένο δίκτυο 
είχε προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στα φωτοβολταϊκά, ενώ φορείς 
του κλάδου επισήμαιναν ότι ο κορεσμός είναι “εικονι-
κός” και ζητούσαν άρση του αδιεξόδου.
 Από την πλευρά της η ΡΑΕ έχει προτείνει εξυγίανση 
των φακέλων με θέσπιση διαδικασίας εγγυοδοσίας από 
τους υποψήφιους επενδυτές στη φάση της δέσμευσης 
του ηλεκτρικού χώρου, ώστε να αφαιρεθούν οι ανενερ-
γές άδειες, αλλά και μείωση της προθεσμίας κατασκευ-
ής του έργου από την ημέρα λήψης όρων σύνδεσης, 
διάστημα που ανέρχεται σήμερα στα τέσσερα χρόνια 
για τα αιολικά και στους 18 μήνες για τα φωτοβολταϊκά.
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Γιορτή Ελιάς 
και Ελαιολάδου

Την 2η Γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου 
διοργανώνει ο δήμος Ερμιονίδος το 
Σάββατο 3 Νοεμβρίου και την Κυ-
ριακή 4 Νοεμβρίου 2012.
Το Σάββατο 3 Νοεμβρίου στις 7μμ 
θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική 
ομιλία για τους τρόπους προώθηση 
του ελαιολάδου και τις σύγχρονες 
μεθόδους βελτίωσης της ποιότητάς 
του στο Γενικό Λύκειο Κρανιδίου.
Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου θα πραγ-
ματοποιηθεί η Γιορτή στο προαύλιο 
του 1ου Δημοτικού Κρανιδίου.

Την Κυριακή 28 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι

Εγκαινιάζεται το «Φουγάρο» 
και η έκθεση χρηστικών αντικειμένων

Νέο συμβούλιο στην Αργολική Πρόταση

Σαπούνι στο Λαογραφικό 
Εργαστήρι Ερμιονίδας

Με την παρασκευή παραδοσιακού 
σαπουνιού, που είναι παράγωγο του 
λαδιού ξεκίνησε την λειτουργία του 
το Λαογραφικό Εργαστήρι  του Δή-
μου Ερμιονίδας, σε χώρο δίπλα στο 
Λαογραφικό Μουσείο Κρανιδίου.
Ως τρόπος εκμάθησης αποφασί-
στηκε η συνταγή να εκτελείται από 
κάποιους υπεύθυνους και οι υπό-
λοιποι να παρακολουθούν. Στην 
πρώτη συνάντηση υπεύθυνοι της 
παρασκευής του σαπουνιού με 
την  «ψυχρή μέθοδο»  ήταν ο κ. Βα-
σίλης Μπουζούνης από το Κρανίδι 
και η κα Γιαννούλα Κονδύλη από το 
Ηλιόκαστρο.
Να σημειωθεί ότι το σαπούνι παρα-
σκευάστηκε πολύ γρήγορα από τον 
άνθρωπο, για να καλύψει τις ανά-
γκες του για καθαριότητα και ταυτό-
χρονα αποτελεί σημαντικό δείγμα 
του πολιτισμού του.
Το Λαογραφικό Εργαστήρι έχει στό-
χο να αναβιώσει τις παραδοσιακές 
συνταγές του τόπου μας, να συν-
δέσει το σκεύος που εκτίθεται στο 
Μουσείο με την πραγματική χρήση 
του.

Επίσημη πρώτη του Φουγάρου την 
Κυριακή στο Ναύπλιο. Εγκαινιάζε-
ται η  αποκατάσταση του συγκρο-
τήματος σαν ένα Διαδραστικό 
Έργο Τέχνης και Ζωής σε εξέλιξη, 
που απευθύνεται στον νου και τις 
αισθήσεις. Πρόκειται για ένα έργο 
της εικαστικού Φλωρίκας Κυριακο-
πούλου. Ταυτόχρονα εγκαινιάζεται 
η έκθεση «Χρηστικά αντικείμενα 
56 καλλιτεχνών από την Ελλάδα και 
την Κύπρο» εγκαινιάζει την Κυρια-
κή το Φουγάρο στο Ναύπλιο.
Η έκθεση εστιάζει στην αμεσότητα 
της χειρωνακτικής - χειροτεχνικής 
δημιουργίας σαν αντίποδα του 
βιομηχανικού μαζικού σχεδιασμού 
και προσπαθεί να αποτυπώσει την 
εικόνα της σημερινής παραγωγής 
στις εφαρμοσμένες τέχνες στην Ελ-
λάδα. Φιλοδοξεί να φέρει σε επαφή 
το ευρύ κοινό με τις εφαρμοσμέ-
νες τέχνες και τους σημερινούς 
συνεχιστές των παραδοσιακών 
επαγγελμάτων, όπως ξυλουργούς, 
κεραμίστες, υαλουργούς, υφαντές 
και χρυσοχόους, που έχουν τεθεί 
στο περιθώριο από την «εισαγόμε-
νη» βιομηχανική παραγωγή.
Θα διαρκέσει μέχρι της 29 Δεκεμ-
βρίου και θα είναι ανοιχτή κάθε 
Tετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή: 
11:00 - 19:00, κάθε Σάββατο: 11:00 
- 21:00 και κάθε Κυριακή: 12:00 - 
15:00.
Το Φουγάρο είναι ένα πρώιμο 
αρχιτεκτονικό δείγμα της βιομηχα-
νικής επανάστασης στην Ελλάδα, 
που στέγαζε κάποτε τις εγκαταστά-
σεις της κονσερβοποιίας «Ανθός». 
Σήμερα έχει μετατραπεί σε Τόπο 
Δημιουργίας και Έκφρασης, που 
περιλαμβάνει Βιβλιοθήκη Τέχνης 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Εκθε-
σιακούς και Συναυλιακούς Χώρους, 
Εργαστήριο Τεχνών για μικρούς και 
μεγάλους, Café και το ArtShop.

Νέο διοικητικό συμβούλιο εξελέγη 
στην Πολιτιστική Αργολική Πρότα-
ση, ύστερα από τις εκλογές που προ-
ηγήθηκαν:
Πρόεδρος Γεώργιος Κόνδης, Αντι-
πρόεδρος Πύνκα Ταρατόρη, Γ. Γραμ-
ματέας Τρύφων Παπαγγελόπουλος, 
Ταμίας Κώστας Καλούσης, Μέλη 
Αναστασία Βερβενιώτη, Τάκης Ου-
λής, Γιώργος Μυλωνάς.
Η «Πολιτιστική Αργολική Πρόταση» 
και η παρουσία της έχει δημιουργή-

σει όλα αυτά τα χρόνια μια παράδο-
ση στο περιφερειακό θέατρο και τη 
χορωδιακή μουσική. Παράλληλα έχει 
αναπτύξει σταθερά και άλλες μορ-
φές πολιτισμικής παρέμβασης και 
δημιουργίας, είτε με παρουσιάσεις 
λογοτεχνικών έργων και επιστημονι-
κών ερευνών, είτε με τη συμμετοχή 
της σε εικαστικές και άλλες εκθέσεις.
Εκτός από τη Χορωδία (Δευτέρα 
στις 20.00΄-22.00΄) και τη Θεατρική 
Ομάδα (Τετάρτη και Παρασκευή στις 

21.00΄-23.00΄), λειτουργεί το Θεατρι-

κό Εργαστήρι «Κατίνα Παξινού» κάθε 

Σάββατο για μικρούς (11.οο΄-13.00..) 

5-12 ετών υπό την διεύθυνση της 

παιδαγωγού και ζωγράφου Τζωρτζί-

νας Κωστοπούλου και για μεγάλους 

(16.00 ΄-20.00΄) θεατρικό εργαστήρι 

για ενήλικες υπό τη διεύθυνση του 

καταξιωμένου σκηνοθέτη Κώστα 

Φαρμασώνη.
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Τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
του Πελοποννησιακού Λαογρα-
φικού Ιδρύματος εφαρμόζονται 
το σχολικό έτος 2012-2013 μετά 
από συνεννόηση και απευθύνο-
νται στα νηπιαγωγεία, τα δημο-
τικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Η Κούκλα
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με 
στόχο τη γνωριμία των παιδιών 
με την κούκλα- έκθεμα και την 
κούκλα- δραστηριότητα του 
Μουσείου Παιδικής Ηλικίας
 «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ» Η μεθοδολο-
γία που εφαρμόζεται βασίζεται 
στην ανάπτυξη ενός παιχνιδιού 
ρόλων με σκοπό τη γνωση του 
έκθεματος μέσα από την παρα-
τήρηση και με εμψυχωτικό ερ-
γαλείο το θεατρικό παιχνίδι
Ο ιστός της Αράχνης
Η εικαστική εγκατάσταση που 
συναντούν τα παιδιά στο χώρο 
του Μουσείου Παιδικής Ηλικίας 
«Ο ΣΤΑΘΜΟΣ» γίνεται αφετηρία 
γνωριμίας των παιδιών με το 
μύθο της πρώτης υφάντρας και 
το κατ’ εξοχήν υφαντικό εργα-
λείο τον αργαλειό
ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ : α) αρχαιοελληνικός 
β) οριζόντιος
Στο εργαστήριο  του  δημιουρ-
γείται κατά την εξέλιξη του προ-
γράμματος τα παιδιά κατασκευ-
άζουν τον ιστό προσπαθώντας 
να ανιχνεύσουν και να καθορί-
σουν στημόνι  και υφάδι και να 
τα αποδώσουν εικαστικά

ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Η Κούκλα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με 
στόχο τη γνωριμία των παιδιών 
με την κούκλα- έκθεμα και την 
κούκλα- δραστηριότητα του 
Μουσείου Παιδικής Ηλικίας
 «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ» Η μεθοδολο-
γία που εφαρμόζεται βασίζεται 
στην ανάπτυξη ενός παιχνιδιού 
ρόλων με σκοπό τη γνωση του 
έκθεματος μέσα από την παρα-
τήρηση και με εμψυχωτικό ερ-
γαλείο το θεατρικό παιχνίδι
Ο ιστός της Αράχνης
Η εικαστική εγκατάσταση που 
συναντούν τα παιδιά στο χώρο 
του Μουσείου Παιδικής Ηλικίας 
«Ο ΣΤΑΘΜΟΣ» γίνεται αφετηρία 
γνωριμίας των παιδιών με το 
μύθο της πρώτης υφάντρας και 
το κατ’ εξοχήν υφαντικό εργα-
λείο τον αργαλειό
ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ : α) αρχαιοελληνικός 
β) οριζόντιος
Στο εργαστήριο  του  δημιουρ-
γείται κατά την εξέλιξη του προ-
γράμματος τα παιδιά κατασκευ-
άζουν τον ιστό προσπαθώντας 
να ανιχνεύσουν και να καθορί-

σουν στημόνι  και υφάδι και να 
τα αποδώσουν εικαστικά
Μουσείο- Δρόμοι- Μνήμη
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
αναπτύσσεται γύρω από τις λέ-
ξεις που απορρέουν απο τα εκ-
θέματα του μουσείου
Μουσείο...μούσες...τέχνη...δρό-
μος...ταξίδι...δράση...μνήμη...κτί-
ριο...σπίτι...
τραπεζαρία...μάζωξη..ασημικά...
μυρωδιά...γεύση...φωτογραφία...
αργαλειός...
φορεσιά...γέννηση...βάφτιση...
γάμος...πόλεμος...μικροϊστορί-
ες...έκφραση...
γυναίκες...παιχνίδι...τότε...σήμε-
ρα...σώμα...κοινωνικός ιστός...
ιστορία
Υφασμα- Κοπή- ΄Ενδυμα
Από το πρώτο ένδυμα (δέρμα 
ζώου) περνάμε στις βασικές 
ύλες (μαλλί- βαμβάκι), στην επε-
ξεργασία τους για τη δημιουρ-
γία της κλωστής (γνέσιμο), της 
ύφανσης (ύφασμα) και τέλος 
στην εφαρμογή του υφάσματος 
(ένδυμα-πουκάμισο)
Η μουσειοσκευή «Φτιάχνοντας 
το Πουκάμισο», με ενδυματολο-
γικό θέμα, δανείζεται στα σχο-
λεία όλης της Ελλάδας
Η Λαϊκή μας μουσική μέσα απ’ το 
Θέατρο Σκιών 
Μουσειοσκευή που δημιουργή-
θηκε από την 
Συνεργασία ΥΠ.ΠΟ, ΜΕΛΜΟΚΕ 
και ΠΛΙ
Η μουσική στην ελληνική εκδο-
χή του Θεάτρου Σκιών αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο που συνυ-
πάρχει αρμονικά με τον προφο-
ρικό λόγο και την κίνηση.
΄Ολοι οι ήρωες του ελληνικού 
Θεάτρου Σκιών, συνήθως τύποι 
από συγκεκριμένες γεωγραφι-
κές περιοχές, έχουν ιδιαίτερα 
πολιτισμικά και κοινωνικά χα-
ρακτηριστικά ( ενδυματολογικά, 
γλωσσικά, επαγγελματικά) και 
συνδέονται με ξεχωριστή μου-
σική και χορό. Η συγκερκιμένη 
μουσειοσκευή δανείζεται σε 
σχολεία αλλά εφαρμόζεται και 
στο Μουσείο Παιδικής Ηλικίας 
«Ο ΣΤΑΘΜΟΣ» σε συνδυασμό 
με την αντίστοιχη προθήκη που 
υπάρχει στο χώρο του μουσείου.
Το στοιχειό του ελαιώνα
Εκπαιδευτικό παιχνίδι γνωριμίας 
με την ελαιοπαραγωγή στον ελ-
ληνικό χώρο μέσα από ένα παι-
χνίδι ερωτήσεων και εικαστικών 
προσεγγίσεων που προεκτείνει 
την εκπαιδευτική του δραστηρι-
ότητα και στη σχολική τάξη
«ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥ-
ΛΟΥ- 150 χρόνια από τη Ναυπλι-
ακή Επανάσταση»
Οι μαθητές προσεγγίζουν της 
Ναυπλιακή Επανάσταση μέσα 

από την προσωπικότητα της 
Καλλιόπης Παπαλεξοπούλου και  
έρχονται σ’ επαφή με την εποχή 
παρατηρώντας τα εκθέματα της 
Εθνικής Πινακοθήκης & Μου-
σείο Αλεξ. Σούτζου- Παράρτημα 
Ναυπλίου και του Πελοποννησι-
ακού Λαογραφικού Ιδρύματος.
Οι ιστορικές πλατείες του Ναυ-
πλίου και η Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη «Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ» 
συμπληρώνουν βιωματικά το 
πρόγραμμα.
Η διαδρομή που ακολουθούν 
οι μαθητές είναι: α) Εθνική Πι-
νακοθήκη & Μουσείο Αλεξ. 
Σούτζου- Παράρτημα Ναυπλίου 
β) Πλατεία Τριών Ναυάρχων γ) 
Μουσείο «Β.Παπαντωνίου» δ) 
Πλατεία Συντάγματος ε) Δημό-
σια Κεντρική Βιβλιοθήκη «Ο ΠΑ-
ΛΑΜΗΔΗΣ»  
Στην Ομάδα Εργασίας συμμε-
τέχουν εκπρόσωποι από τους 
παρακάτω φορείς: : α) Πελοπον-
νησιακό Λαογραφικό ΄Ιδρυμα  
β) Εθνική Πινακοθήκη & Μου-
σείο Αλεξ. Σούτζου- Παράρτημα 
Ναυπλίου  γ) Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη «Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ»  
δ) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αργολίδας- 5ο 
Δημοτικό σχολείο Ναυπλίου  ε) 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης Νέας Κίου  στ) Θεατρι-
κή Ομάδα «ΘΕΑΤΡΟΔΡΟΜΙΟ» ζ) 
Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη 
Ιστορίας και Πολιτισμού

ΓΥΜΝΑΣΙΑ – ΛΥΚΕΙΑ
Μουσείο- Δρόμοι- Μνήμη

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
αναπτύσσεται γύρω από τις λέ-
ξεις που απορρέουν απο τα εκ-
θέματα του μουσείου
Μουσείο...μούσες...τέχνη...δρό-
μος...ταξίδι...δράση...μνήμη...κτί-
ριο...σπίτι...
τραπεζαρία...μάζωξη..ασημικά...
μυρωδιά...γεύση...φωτογρα-
φία...αργαλειός...
φορεσιά...γέννηση...βάφτιση...
γάμος...πόλεμος...μικροϊστορί-
ες...έκφραση...
γυναίκες...παιχνίδι...τότε...σήμε-
ρα...σώμα...κοινωνικός ιστός...
ιστορία
Το Ναύπλιο στον 19ο Αιώνα
Πρόγραμμα γνωριμίας με την 
τοπική ιστορία μέσα από έναν 
περίπατο στο ιστορικό κέντρο 
του Ναυπλίου με τη βοήθεια 
εποπτικού υλικού. 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Το Ναύπλιο στον 19Ο αιώνα» 
στοχεύει στην έννοια της πόλης- 
ανοιχτό μουσείο και παράλληλα 
στην άσκηση της παρατηρητι-
κότητας των μικρών και νεαρών 
επισκεπτων προκειμένου να 

οδηγηθούν στην συγκριση και 
στην ταύτιση ιστορικών, αρχιτε-
κτονικών και περιβαλλοντικών 
δεδομένων.
Υφασμα- Κοπή- ΄Ενδυμα
Από το πρώτο ένδυμα (δέρμα 
ζώου) περνάμε στις βασικές 
ύλες (μαλλί- βαμβάκι), στην επε-
ξεργασία τους για τη δημιουρ-
γία της κλωστής (γνέσιμο), της 
ύφανσης (ύφασμα) και τέλος 
στην εφαρμογή του υφάσματος 
(ένδυμα-πουκάμισο)
«ΣΤΑΘΜΟΣ» και «ΜΝΗΜΗ»
Το πρόγραμμα είναι συνδυαστι-
κό των εκθεμάτων ενός μουσεί-
ου, στην προκειμένη περίπτωση 

του Μουσείου Παιδικής Ηλικίας 
«Ο ΣΤΑΘΜΟΣ» , με τη μνήμη που 
εστιάζεται στο χώρο του συγκε-
κρμένου μουσείου με εποπτικό 
εργαλείο μια σημαία - έκθεμα, 
εικαστική εγκατάσταση, ξεδι-
πλώνεται η σχέση ατομικής και 
συλλογικής μνήμης.
Το νεανικό κοινό μέσα από τα 
εκθέματα με τη βοήθεια του 
μουσειοπαιδαγωγού προσπαθεί 
να κατανοήσει  τη μετατροπή 
της ατομικής σε συλλογική μνή-
μη ενώ  
το Μουσείο Παιδικής Ηλικίας 
γίνεται εγαλείο ανάγνωσης του 
παρελθόντος.
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Έργα του Μίκη στο Βουλευτικό
Έργα του Μίκη Θεοδωράκη παρουσιάζει το Σάββατο 27 Οκτω-
βρίου 2012 στις 8:30 το βράδυ στην αίθουσα του Βουλευτικού 
στο Ναύπλιο το Μικτό Πολυφωνικό Σχήμα της Χορωδίας του 
Δ.Ο.Π.Π.ΑΤ. Ναυπλίου, σε μια εκδήλωση που διοργανώνουν η 
Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας και ο ΔΟΠΠΑΤ Ναυπλίου.
Στην ίδια εκδήλωση τιμάται η Μαρία Φαραντούρη.

Ευχαριστούν για την αγκαλιά
Τα μέλη του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες Ν. Αργολίδας, ευ-
χαριστούν από        καρδιάς τα μέλη του ΔΣ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙ-
ΛΩΝ ΙΠΠΩΝ ΑΡΓΟΥΣ, για τη ζεστή φιλοξενία τους, την Κυριακή 
7 Οκτώβρη, στις εγκαταστάσεις του συλλόγου στη Νέα  Κίο.
«Τα νεαρά μέλη του Συλλόγου μας, ενθουσιασμένα από την όλη 
διοργάνωση, που με τόσο κόπο και φροντίδα κυρίως όμως με 
αγάπη  ετοιμάσατε, ανυπομονούν για την επόμενη συνάντηση.
Σας ευχαριστούμε για την αγκαλιά, την αποδοχή, τη στήριξη, 
την έγνοια και τη γενναιοδωρία σας». 

Εκπαιδευτικά προγράμματα του ΠΛΙ
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Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση (μέρος 1Ο)
Η νέα σχολική χρονιά μόλις ξεκίνησε και οι 
σχολικές αίθουσες γεμίζουν ξανά με χαρού-
μενες παιδικές φωνές και φασαρία.
Οι όμορφες στιγμές του καλοκαιριού μετα-
τρέπονται μονομιάς σε μια ανάμνηση (είτε 
ευχάριστη είτε μελαγχολική) και οι ρυθμοί 
της ζωής σου επανέρχονται πλέον στα φυ-
σιολογικά. Τέρμα τα καθημερινά ξενύχτια, 
τέρμα τα ολοήμερα αράγματα στην παραλία 
και τέρμα οι μέρες που βλέπατε της to-do list 
σας κενή.
Η μαγεία βέβαια είναι να μπορείς να περνάς 
καλά σε οποιαδήποτε στιγμή στην ζωή σου, 
γι αυτό κοίτα πως θα καταφέρεις να κάνεις 

τους επόμενους εννέα μήνες διασκεδαστικούς και γεμάτους ουσιαστική μάθηση!

Ελεύθερο Λογισμικό στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας; 
Η αντικειμενική αλήθεια είναι πως τα πράγματα είναι πολύ άσχημα.
Τα περισσότερα ελληνικά σχολεία είναι «κλειστά» από την κορυφή μέχρι τα νύχια.
Η κατεύθυνση που δίνει το κεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι καθαρά παραθυρο-
κεντρική (τσάμπα ήρθε ο διοπτροφόρος μεγιστάνας πριν λίγα χρόνια και υπογράφτη-
καν συμφωνίες εκατομμυρίων με το ελληνικό δημόσιο;).
 Η πλειοψηφία των διδασκόντων διστάζουν ή και αδιαφορούν να ασχοληθούν με αυτό, 
με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην γνωρίζουν καν τι είναι το ελεύθερο λογισμικό μετά 
την αποφοίτησή τους και να εκπαιδεύονται στο πως θα καταναλώσουν τα προϊόντα 
κάποιων εταιριών. Και μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που πληρώνουν από πολύ μικρή 
ηλικία για να πάρουν ένα χαρτί το οποίο γράφει ότι:
 «Ναι. Είναι αλήθεια. Ξέρεις να χρησιμοποιείς το Microsoft Word. Συγχαρητήρια»!

Επιπλέον το μάθημα της πληροφορικής είναι απαξιωμένο σε τέτοιο βαθμό που οι τε-
χνολογικά αναλφάβητοι απόφοιτοι του λυκείου είναι πάρα πολλοί. Όλοι βέβαια ξέρουν 
να χειρίζονται άψογα το facebook και το youtube, αλλά αυτό δεν έχει απολύτως καμία 
σχέση με την πληροφορική.

Δεν θα ήταν πολύ πιο ωραίο και υγιές αυτές οι ώρες που σπαταλιούνται άσκοπα να 
ξοδεύονταν για την δημιουργία κάποιου project ή για την υποστήριξη κάποιας κοινό-
τητας ελεύθερου λογισμικού, αφού μέσω αυτών των ενεργειών καλλιεργείται η ομαδι-
κότητα, η συνεργατικότητα, η πρωτοβουλία, ο εθελοντισμός κ.α ; 
Αυτός δεν είναι ένας από τους βασικούς σκοπούς του σχολείου; 
Πως περιμένετε να γίνει λοιπόν;

Πλεονεκτήματα Ελεύθερου Λογισμικού
1) Ελευθερία χρήσης, παραμετροποίησης και προσαρμογής
2) Κατανόηση της Πληροφορικής και του εθελοντισμού
3) Οικονομικό όφελος
4) Ασφάλεια
5) Νέα τεχνολογία σε παλιά μηχανήματα

Κάντε το πράξη
Ξεκινήστε να χρησιμοποιείται ελεύθερο λογισμικό στην καθημερινή σας ασχολία με 
τον υπολογιστή και θα δείτε ότι τελικά θα αποκομίσετε πάρα πολλά πράγματα από 
αυτό. H έμπειρη ομάδα της Linker είναι εδώ να σας ξεναγήσει σε έναν πιο ασφαλή 
κόσμο...
Στο δεύτερο μέρος του άρθρo μας, την επόμενη Πέμπτη, θα παρουσιάσουμε αναλυτι-
κότερα τα πλεονεκτήματα του Ελεύθερου Λογισμικού.

LINKER IT Team

Βρήκαν τους ληστές του Δρεπάνου

Δεν γίνονται έλεγχοι αναπηρίας στην Αργολίδα
Το ΙΚΑ στέλνει σε Κόρινθο – Τρίπολη τα ΑμΕΑ 
Τεράστια είναι η ταλαιπωρία υφίστανται 
τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες στην Αργολί-
δα και μεγάλα τα έξοδα που φορτώνονται 
, λόγω της αδυναμίας του ΙΚΑ να προβεί 
σε ελέγχους αναπηρίας.
Συγκεκριμένα οι άνθρωποι με αναπηρία 
στην Αργολίδα, προκειμένου να πιστοποι-
ηθεί η αναπηρία τους και να υπολογιστεί 
το ποσοστό της, υποχρεούνται να μετα-
βούν στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρί-
ας (ΚΕΠΑ) στην Τρίπολη ή στην Κόρινθο 
για να εξεταστούν από την αρμόδια Υγει-
ονομική Επιτροπή.
Το θέμα αυτό θα απασχολήσει την βου-
λή μετά από ερώτηση που κατέθεσε ο 
βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Ανδριανός 
ζητώντας δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα 

μέσα στο οποίο θα συσταθούν οι προ-
βλεπόμενες επιτροπές από τα τοπικά ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ και ποιές συγκεκριμένες δράσεις θα 
αναλάβει η Κυβέρνηση για την αντιμετώ-
πιση της σημαντικής ταλαιπωρίας των αν-
θρώπων με αναπηρία στην Αργολίδα. 
Να σημειωθεί ότι το πρόβλημα γίνεται 
ακόμη μεγαλύτερο για τους ανθρώπους 
που δεν μπορούν να πάνε στην Κόρινθο 
ή την Τρίπολη επειδή είναι κατάκοιτοι στο 
κρεβάτι. Παρά το γεγονός ότι για τις περι-
πτώσεις αυτές έχει προβλεφθεί ο έλεγχος 
από επιτροπές στελεχωμένες από τα τοπι-
κά ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αυτές ακόμη δεν έχουν συ-
σταθεί, με αποτέλεσμα καθυστέρηση που 
υπερβαίνει ακόμα και το ένα έτος.

Εξιχνιάστηκε η ένοπλη ληστεία που είχε 
γίνει τον Μάιο στα ΕΛ.ΤΑ του Δρέπανου. 
Δράστες φέρονται ένας 56χρονος Έλλη-
νας και ένας 33χρονος Σκοπιανός, οι οποί-
οι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματι-
κής οργάνωσης και ένοπλη ληστεία κατά 
συναυτουργία.
Οι δράστες έχοντας καλυμμένα τα χαρα-
κτηριστικά του προσώπου τους, αφού 

μπήκαν σε υποκατάστημα των ΕΛ.ΤΑ., με 
την απειλή όπλου αφαίρεσαν χρηματικό 
ποσό και στη συνέχεια επιβιβάσθηκαν σε 
Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο και διέφυγαν προς άγνω-
στη κατεύθυνση.
Από τους δύο κρατείται ήδη ο 56χρονος 
στις Δικαστικές Φυλακές Ναυπλίου, ο 
οποίος είχε συλληφθεί τον Ιούλιο στο Ξυ-
λόκαστρο.

Ισραηλινοί πειρατές
Πειρατική χαρακτήρισε την ισραηλινή 
επέμβαση στο ιστιοφόρο Estelle ο Δημή-
τρης Κοδέλας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και 
ένας από τους πέντε Έλληνες ακτιβιστές 
που επέβαιναν στο πλοίο, το οποίο μετέ-
φερε ανθρωπιστική αποστολή στη Λωρί-
δα της Γάζας.
Ο βουλευτής Αργολίδας επεσήμανε ότι 
οι ισραηλινοί σταμάτησαν το πλοίο σε 
διεθνή ύδατα, ενώ είπε ότι η επιχείρηση 
του ισραηλινού ναυτικού ήταν γιγαντι-
αία και εντελώς δυσανάλογη. Πάντως, 
τόνισε ότι οι ισραηλινοί στρατιώτες ήταν 
προσεκτικοί, καθώς ήξεραν ότι πάνω στο 
πλοίο επέβαιναν ευρωπαίοι βουλευτές. 
Εξήγησε ότι οι Έλληνες επιβιβάστηκαν 
στο πλοίο εν πλω σε διεθνή ύδατα με ζό-

ντιακ ανοιχτά της Κρήτης, καθώς φοβή-

θηκαν ότι αν προσέγγιζε ελληνικό λιμά-

νι, δε θα του επιτρέπονταν ο απόπλους. 

Για την αποστολή, είπε ότι πέρασε από 

πολλά ευρωπαϊκά λιμάνια και είχε θετική 

ανταπόκριση. Ο Δημήτρης Κοδέλας επε-

σήμανε μεταξύ άλλων την αναγκαιότητα 

για ειρήνη στην περιοχή και την σημασία 

της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών, τονί-

ζοντας πως “όπως δείχνουν αλληλεγγύη 

σε μας άλλοι λαοί για τις κρίσιμες ώρες 

που περνάμε, έτσι πρέπει και εμείς να δεί-

χνουμε την δική μας αλληλεγγύη όπου 

μπορούμε”.



Π
ΕΜ

Π
ΤΗ

 2
5.

10
.2

01
2

18



Π
ΕΜ

Π
ΤΗ

 2
5.

10
.2

01
2

Του Άγγελου 
Τράκα, 
Λογοθεραπευτής, 
Επιστημονικός 
Συνεργάτης 
Κέντρου Έρευνας 
και Εφαρμογής 
Σύγχρονων 
Προγραμμάτων 
Ειδικών 
Θεραπειών

«Το παιδί άρχισε να τραυλίζει». – Ανάμεσα 
στα 2 και 4 χρόνια του το παιδί σας μπορεί 
να παρουσιάσει ένα ελαφρύ τραύλισμα. 
Οι ιδέες που έχει το παιδί σας σε αυτή την 
ηλικία είναι μεγαλύτερη από το λεξιλόγιό 
του. Είναι δύσκολο γι’ αυτό να εκφράσει 
τις σκέψεις του και να τις βάλει στη σωστή 
σειρά. Σπάνια αυτό το είδος προβλήμα-
τος μετατρέπεται σε αληθινό τραύλισμα. 
Το σημαντικό σε αυτή τη περίπτωση είναι 
να παραμείνετε ήρεμοι και να δέχεστε τον 
τρόπο με τον οποίο μιλάει το παιδί σας. Να 
το επαινείτε για τις περιόδους της «ομα-
λής» ομιλίας, και τελικά το παιδί σας θα 
καταφέρει από μόνο του να ξεπεράσει αυ-
τήν την φάση. Παρόλα αυτά αν συνεχίζεται 
να ανησυχείτε αναζητήστε επαγγελματική 
βοήθεια.
«Νομίζω ότι το παιδί μου είναι λίγο αργό 
στην ομιλία του» - Αν το παιδί σας φαίνε-
ται να είναι λίγο πιο αργό από το μέσο όρο 
στην ομιλία και στην ανάπτυξη του λόγου 
λάβετε υπ’ όψην κάποιους  από τους παρα-
κάτω λόγους.
Η ακοή του είναι φυσιολογική; Η ακοή του 
είναι πολύ σημαντική για την ομιλία και την 
ανάπτυξη του λόγου. Αν το παιδί σας έχει 
ιστορικό συχνών κρυωμάτων ή μολύνσεις 
των αυτιών του, ή αν υποψιάζεστε πρόβλη-
μα ακοής τότε είναι σημαντικό να εξετάσε-
τε την ακοή του σε ωτορινολαρυγγολόγο.
Μήπως η προσοχή του είναι συγκεντρω-
μένη στην ανάπτυξη κάποιας άλλης ικα-
νότητας – Δεν μπορεί να μάθει τα πάντα 
συγχρόνως.
Έχει μεγαλύτερα αδέρφια; - Τα μεγαλύτερα 
παιδιά μπορεί να μιλάνε γι’ αυτόν ή μπορεί 

να μιλάνε και να απαιτούν την προσοχή 
σας τόσο πολύ που το μικρότερο παιδί έχει 
λίγες ευκαιρίες να μιλήσει.
Είναι αγόρι; - Τα αγόρια φαίνεται να ανα-
πτύσσουν τις φυσικές τους ικανότητες 
πριν από την ομιλία, ενώ τα κορίτσια συχνά 
αποκτούν ικανότητες επικοινωνίας πριν 
από τις φυσικές ικανότητες.
Μήπως μαθαίνει δύο γλώσσες; - Η εκμά-
θηση δύο γλωσσών συγχρόνως χρειάζεται 
περισσότερο χρόνο από ότι για μία.
Του χρειάζεται να μιλήσει; - Μήπως παίρ-
νει ότι χρειάζεται με κινήσεις ή φωνές; Του 
χρειάζεται να ενθαρρύνεται για να ζητάει 
αυτό που θέλει.
Έχει κάτι για το οποίο να μιλάει; - Του χρειά-
ζεται να έχει παιχνίδια και άλλες δραστηρι-
ότητες γύρω του, χρειάζεται να έχει κόσμο 
να του μιλάει.
Το παιδί μου είναι πολύ φλύαρο – Τα α πε-
ρισσότερα παιδιά 3 – 4 χρόνων μιλάνε όλη 
την ώρα – φλυαρούν όταν παίζουν, κάνουν 
ατελείωτες ερωτήσεις και συχνά επανα-
λαμβάνουν αυτά που λένε. Αυτό είναι πολύ 
κουραστικό για ορισμένους γονείς. Πρέπει 
να καταλάβετε ότι η φλυαρία αυτή δείχνει 
το μεγάλο ενδιαφέρον του στον κόσμο και 
στην επικοινωνία με τον κόσμο του. Εκπλη-
κτικός ο ρυθμός με τον οποίο το παιδί σας 
αναπτύσσει τον λόγο του. Με το να παίρ-
νετε μέρος στην εκμάθησή του, του ικανο-
ποιείτε το ερευνητικό, δραστήριο μυαλό 
του – μπορεί ακόμα να ανακαλύψετε πράγ-
ματα που δεν ξέρατε ούτε εσείς.
Τι γίνεται με τα μωρουδίσματα; - Για τα βρέ-
φη, τα μωρουδίσματα είναι δεκτά. Τα μωρά 
αρέσκονται στο να ακούνε τη φωνή σας 
και τα μωρουδίσματα τείνουν να έχουν ένα 
ρυθμό που τα μωρά βρίσκουν ευχάριστο.
Για τα παιδιά που αρχίζουν να 
περπατούν είναι σημαντικό να                                                                                                                                               
ακούνε και σωστές λέξεις εκτός από τα μω-
ρουδίσματα

Της Δήμητρας 
Τούντα, 
Διαιτολόγος, 
Διατροφολόγος, 
www.tountadiet.gr

Τα βιολογικά προ-
ϊόντα εγγυώνται 
αυθεντικές γεύ-
σεις και ποιότητα 
ζωής, σηματοδο-

τούν την έναρξη μίας νέας εποχής, 
η οποία εκφράζει την ανάγκη του 
ανθρώπου για υγιεινή διατροφή, 
και αποτελούν την απάντηση στα 
μεταλλαγμένα προϊόντα που κυκλο-
φορούν στην αγορά. Στην Ευρώπη, 
η βιολογική καλλιέργεια αυξάνεται 
με αλματώδεις ρυθμούς, ενώ έχει 
ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται και 
στη χώρα μας. 

Σήμερα, όλο και περισσότεροι κατα-
ναλωτές στρέφονται στα βιολογικά 
προϊόντα που εγγυώνται καλύτερη 
ποιότητα ζωής, λόγω της απουσίας 
λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, ορ-
μονών και άλλων χημικών ουσιών, 
αποτελούν ασπίδα προστασίας, 
καθώς η ποιότητά τους πιστοποι-
είται από αρμόδιους οργανισμούς, 
διατηρούν τα θρεπτικά συστατικά, 
τη γεύση και το άρωμά τους, σέβο-
νται το περιβάλλον. 
 
Όταν μιλάμε για ‘’βιολογικά’’ προϊ-
όντα, αναφερόμαστε, κυρίως, στον 
τρόπο παραγωγής τους που απαγο-
ρεύει κάθε μη φυσιολογική παρέμ-
βαση και τη χρήση φιλικών προς 
το περιβάλλον μεθόδων. Βασική 
προϋπόθεση για να αποκτήσουν 
τον συγκεκριμένο ‘’τίτλο’’ αποτελούν 
οι συνεχείς έλεγχοι στους οποίους 
υποβάλλονται από κρατικούς ή ιδι-
ωτικούς φορείς καθ’ όλη τη διάρκεια 
της παραγωγής τους. Τα βιολογικά 
προϊόντα, που κυκλοφορούν στην 

αγορά, συνοδεύονται πάντα από 

το σήμα του οργανισμού που τα 

πιστοποιεί, καθώς και από τον ειδικό 

αριθμό πιστοποίησής τους. Με 

αυτόν τον τρόπο, ο καταναλωτής 

μπορεί να είναι σίγουρος για την 

ποιότητά τους. 

 

Παρ’ όλα αυτά, η βιολογική παρα-

γωγή τροφίμων παρουσιάζει, προς 

το παρόν, κάποια μειονεκτήματα 

που σχετίζονται με την επάρκεια 

και το κόστος. Είναι ακόμη δύσκο-

λο να καλυφθούν οι ανάγκες της 

ανθρωπότητας, ενώ ο χρόνος που 

απαιτείται για να φθάσει ένα προϊόν 

στον καταναλωτή είναι μεγαλύτερος 

απ’ ότι στις συμβατικές καλλιέργειες. 

Ωστόσο, οι υποστηρικτές της νέας 

τάσης πιστεύουν, ότι τα προβλήμα-

τα αυτά μπορούν να ξεπεραστούν 

με τη σωστή οργάνωση και την 

κρατική αρωγή.  

Στην Ελλάδα, βιολογικές καλλιέρ-

γειες υπάρχουν σε πολλές περιοχές 

(Μεσσηνία, Λακωνία, Αχαΐα, Λέσβο, 

Κρήτη και Παξούς) όπου παράγο-

νται λάδι, κρασί, οπωροκηπευτικά, 

εσπεριδοειδή και ξηροί καρποί. 

Bιολογικά προϊόντα Μερικές γνωστές ανησυχίες
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Καθαρίζοντας τον Ίναχο
O ποδηλατικός Σύλλογος Αργολίδας «Ορ-
θοπεταλιές» με την συνεργασία και άλ-
λων φορέων συνέβαλλε στον καθαρισμό 
του ποταμού Ινάχου. Οι ποδηλάτες ξεκί-
νησαν στις 9.30 πμ από την λαϊκή αγορά 
του Άργους και αφού διένυσαν την οδό 
Κορίνθου συναντήθηκαν στις 10:00 στην 
αντιπροσωπεία της Ford του κ. Μαλαχιά. 
Ο «Ορθοπεταλήτισσες και οι Ορθοπεταλή-
τες», ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση 
για συμμετοχή στον καθαρισμό του ποτα-
μού Ίναχου, κατέβηκαν από τα ποδήλατα, 
φόρεσαν γάντια και βοήθησαν και αυτοί 
στον καθαρισμό του ποταμού. Στη συνέ-
χεια, διέσχισαν με τα ποδήλατά τους την 
διαδρομή από το σημείο συνάντησης των 
ομάδων έως την γέφυρα της «Ήρας» ποδη-
λατώντας παράλληλα με τον χείμαρρο όπου 
και κατέγραψαν τα σημεία του ποταμού 
που είχαν σκουπίδια προκειμένου να πα-
ραδώσουν την καταγραφή αυτή στο Δήμο 
Άργους Μυκηνών ώστε να καθαριστούν 
με τα μηχανήματα του δήμου. Η διαδρο-
μή ήταν κατά ένα μεγάλο μέρος χωμάτινη 
αλλά βατή για όλα τα ποδήλατα εκτός από 
κούρσες και φυσικά μια απόλαυση για τους 
οδηγούς μάουντεν αφού είχαν την ευκαιρία 
και ανεβοκατέβαιναν μέσα στο χείμαρρο.  
Οι «Ορθοπεταλιές» προτείνουν την μετατρο-
πή του δρόμου στην όχθη του Χειμάρρου 
Ινάχου σε περιφερειακό ποδηλατόδρομο 
από την Ν. Κίο έως τα Φίχτια.

Παρέα με τον Σκάι

Την σχεδίαση και την δια-
φύλαξη της ποδηλατοβόλ-
τας που συμπεριελήφθη 
στην εκπομπή του Σκάι, 
ποδηλατοδράσεις ανέλα-
βαν με επιτυχία οι “Ορθο-
πεταλιές” πραγματοποι-
ώντας την μεγαλύτερη 
εκτός Ναυπλίου εξόρμηση 
ποδηλατών που σύμφωνα 
με τους ανθρώπους της 
εκπομπής ξεπέρασαν τις 
300 συμμετοχές. Στην εκ-
πομπή που θα προβληθεί 
την Κυριακή το μεσημέρι 
εκ μέρους των “Ορθοπε-
ταλιών” τονίστηκε ότι: “Εμ-
μένουμε στην διεκδίκηση 
του δρόμου δίπλα απ τις 
γραμμές του ΟΣΕ από το 
Ναύπλιο-Άργος έως τις 
Μυκήνες και από το Άργος 
έως την Ανδρίτσα για την 
δημιουργία ενός κεντρι-
κού ποδηλατικού Άξονα. 
Με τον Κεντρικό ποδηλα-
τόδρομο θα συνδεθούν τα 
σπουδαιότερα ιστορικά 
κέντρα του νομού, Μυκή-
νες-Άργος-Τύρινθα-Ναύ-
πλιο. Καλούμε τον Δήμο 
Άργους-Μυκηνών να βελ-
τίωση τον ήδη υπάρχοντα 
δρόμο πλησίον του Κανα-
λιού του Αναβάλου από τα 

παλιά σφαγεία του Άργους έως το Κυβέρι, 
την μετατροπή του δρόμου στην όχθη του 
Χειμάρρου Ινάχου σε περιφερειακό ποδηλα-
τόδρομο από την Ν. Κίο έως τα Φίχτια, την 
μετατροπή του χωματόδρομου παράλληλα 
στον Ερασίνο σε ποδηλατόδρομο και την 
εκπόνηση μελέτης ποδηλατοδρόμων για 
την πρωτεύουσα του δήμου αρχικά και στην 
συνέχεια για όλον τον δήμο. Επίσης ζητάμε 
να μας παραχωρηθούν τα κέντρα Κυκλοφο-
ριακής αγωγής σε Άργος και Ναύπλιο για την 
στέγαση ποδηλατικής Ακαδημίας καθώς και 
κλειστά σχολεία για την δημιουργία ποδη-
λατικών και ορειβατικών ξενώνων- καταφυ-
γίων, όπου με ένα ελάχιστο τίμημα, 2-3 ευρώ 
την βραδιά να μπορούν να διανυκτερεύουν 
ποδηλάτες και πεζοπόροι. Αυτό θα ενισχύ-
σει άμεσα τον ποδηλατικό και ορειβατικό 
τουρισμό της περιοχής”. 

20
Συνέβαλαν στον καθαρισμό του Ινάχου και συνδιοργάνωσαν τις ποδηλατοδράσεις του Σκάι

Σε δυο ταμπλό την ίδια ημέρα
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Ο τεμπέλης 

Είναι δυο φίλοι εκ των οποίων ο ένας εντελώς 

φυσιολογικά δουλεύει, ταλαιπωρείται κλπ.. 

Ο άλλος είναι Ο τεμπέλης και ποτέ δε βρίσκει μια 

δουλειά αντάξιά του... 

Ένα απόγευμα στην καφετερία λέει ο 

εργαζόμενος στον άλλον: 

«Δεν είναι κατάσταση πια με σένα. Τέρμα. Θα σου 

βρω εγώ δουλειά άλλα ΘΑ ΠΑΣ!!!» 

-»ΟΚ θα πάω αλλά φρόντισε να 

είναι κάτι αξιόλογο μην υποφέρω 

κι όλας...» απαντάει ο φίλος του 

Την επομένη συναντιούνται και 

λέει ο εργαζόμενος  

-»Σου βρήκα δουλειά. θα πας σε 

ένα ξενοδοχείο πορτιέρης. Δε θα 

κάνεις τίποτα σοβαρό. Ααααανν 

έρθει κανείς απλά θα ανοίγεις την 

πόρτα.» 

-»οκ θα πάω αν είναι έτσι απαντάει 

ο τεμπέλης» 

Αφού δουλεύει μια μέρα ξανασυναντιούνται στην 

καφετέρια  

«Πως πάει η δουλειά;»  

«Ποια δουλειά; Έφυγα!!! Εσύ είπες ααααν έρθει 

κανείς... Εκεί όλη μέρα μπαινοβγαίνει κόσμος... Α 

πα πα δεν είναι δουλειά αυτή..» 

«ΟΚ» λέει ο φίλος του. «Θα βρούμε κάτι άλλο» 

Μέτα από λίγες μέρες τον στέλνει να δουλέψει σε 

μια βιβλιοθήκη.  

«Δε θα κάνεις τίποτα εκεί. Θα πηγαίνεις το πρωί... 

Ααααααααν κάποιος ρωτάει κάτι θα απαντάς και 

τίποτα άλλο».  

«ΟΚ άντε να δοκιμάσω και εκεί» 

Μέτα από δυο μέρες πάλι τα ίδια... 

«Πως πάει η δουλειά;» 

«Ποια δουλειά; Έφυγα!!!» 

«ΜΑ ΓΙΑΤΙ;;;» τρελαίνεται ο άλλος 

«Πολύ κλεισούρα, άσχημο περιβάλλον... α πα πα 

δεν είναι δουλειά για μένα αυτή»  

(φρικάρει ο φίλος του!!!!) 

«ΟΚ λοιπόν. Έχεις άλλη μια ευκαιρία!!!! Αν φύγεις 

και από εκεί μη σε ξαναδώ μπροστά μου!!!» 

Τον στέλνει λοιπόν φύλακα σε 

νεκροταφείο. «Δε θα κάνεις τίποτα. 

Θα πηγαίνεις το πρωί, θα κάθεσαι, 

θα σχολάς το μεσημέρι και θα 

φεύγεις» του λέει.. 

«Αδερφέ μου αυτή είναι δουλειά 

για μένα!!! Σ’ ευχαριστώ « του 

απαντάει ο τεμπέλης... 

Και όμως..... μετά από δυο 

μέρες επαναλαμβάνεται η ίδια 

συζήτηση...  

«Πως πάει η δουλειά;» 

«Ποια δουλειά; έφυγα!!!» 

Ο άλλος παθαίνει κρίση!!!  

«ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ;;; ΓΙΑΤΙ;;;» 

«Πρόσεξε να σου εξηγήσω» λέει ο φίλος του 

«Όπως μου είπες... πήγα το πρωί, άνοιξα την πύλη 

και κάθισα σε μια πολυθρόνα. Όπως κοίταζα γύρω 

μου κάποια στιγμή όμως παρατήρησα ότι παντού 

γύρω μου έγραφε « εδώ αναπαύεται ο τάδε» 

παρακάτω «εδώ αναπαύεται..ο τάδε» εεεεε μα 

καταλαβαίνεις ότι ΔΕΝ ΑΝΤΕΞΑ!!! δηλ. μόνο εγώ 

ήμουν μα...κας και δούλευα εκεί μέσα;;; και φυσικά 

τα βρόντηξα και έφυγα....»

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Οι καιροί απαιτούν επιστροφή 
στον ρομαντισμό 

Η διευθύντρια 
και η ξανθιά
Κάθε μέρα η διευθύντρια 
φεύγει νωρίς οπότε 
κάποια μέρα λέει η 
μελαχρινή:
-“Ρε κορίτσια, δε 
φεύγουμε κι εμείς 
νωρίς αύριο; Έτσι 
κι αλλιώς δε θα το 
καταλάβει.”Πράγματι την 
άλλη μέρα…φεύγουν 
αμέσως αφού έφυγε η 
διευθύντρια.
Η μελαχρινή πάει στο 
σπίτι της και καταπιάνεται 
με τον κήπο της ενώ η 
κοκκινομάλλα πηγαίνει 
σε ένα μπαρ. Η ξανθιά 

πάει και αυτή στο σπίτι 

της όπου όμως βρίσκει 

τον άντρα της να κάνει 

έρωτα με τη διευθύντρια. 

Σιγά σιγά και χωρίς να 

την καταλάβουν η ξανθιά 

φεύγει από το σπίτι και 

γυρίζει πίσω την κανονική 

ώρα.

Την άλλη μέρα λέει η 

μελαχρινή:

-“Ωραία ήταν χθες! Να 

το ξανακάνουμε καμιά 

φορά.”

-Και η ξανθιά: “Όχι, 

εμένα παρά λίγο να με 

πιάσουν”!!
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

Ενοικιάζεται οικόπεδο 1000τμ με 
κτίσμα 75τμ στην Άρια (λεωφόρος 
Ασκληπιού έναντι Revoil), κατάλλη-
λο για Επαγγελματική Χρήση. Τηλ: 
2752021906

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.

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 Mersedes Benz Conpresor 
200 με όλα τα βιβλία service, 
108000 Km, σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 
6977939435

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

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 fitness 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.
highfidelity.com.gr

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΜΑΣ




