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Ο Πουνέντης 
έπνιξε 
ξανά τα Ίρια

Σελ 9

Θα μπει 
και νέα ΕΣΣΟ 
τον Ιανουάριο 
στο ΚΕΜΧ

Παρατείνεται έστω και σιωπηρά η λει-
τουργία του ΚΕΜΧ στο Ναύπλιο, μετά 
τις αντιδράσεις που έχουν σημειωθεί. 
Πληροφορίες του «α» αναφέρουν 
ότι μέσα στο στρατόπεδο δόθηκαν 
εντολές και ξεκίνησαν ήδη οι προε-
τοιμασίες για την υποδοχή και την εκ-
παίδευση μίας ακόμα ΕΣΣΟ στα μέσα 
Ιανουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι 
τον Μάρτιο του 2013, το θέμα της 
παύσης λειτουργίας του ΚΕΧΜ, παγώ-
νει.

Σελ. 3Σιωπηρή
παράταση

Γραμματικόπουλος – 
Κωστούρος τα …σπάνε

Έλλειμμα σχεδιασμού και πλεόνασμα αλαζονείας, βλέπει 
ο Χρήστος Γραμματικόπουλος στη δημοτική αρχή του 
Ναυπλίου, δίνοντας συνέχεια στις αιτιάσεις του Δημήτρη 
Κωστούρου σχετικά με την ανάπτυξη του Τουρισμού, 
ενώ ο Δημήτρης Κωστούρος του απαντά «ξύνεται στην 
γκλίτσα του τσοπάνη»

Σελ.8

Προβοκάτσια

Σε προβοκάτσια αγνώστων οφείλεται η ανάμειξη του 
ονόματος του Φώτη Κολεβέντη στην Λίστα Λοβέρδου. Ο 
ίδιος ο πρόεδρος του εργατοϋπαλληλικού κέντρου Αρ-
γολίδας διαψεύδει κατηγορηματικά.

Σελ. 4
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Απόψε Φθινοπώριασε και το όνειρο (για ανάκαμψη) ξεθώριασε 
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Θα μπει και νέα ΕΣΣΟ τον Ιανουάριο 

Σιωπηρή παράταση για το ΚΕΜΧ
Παρατείνεται έστω και σιωπη-
ρά η λειτουργία του ΚΕΜΧ στο 
Ναύπλιο, μετά τις αντιδράσεις 
που έχουν σημειωθεί τόσο στην 
κοινοβουλευτική ομάδα με τις 
συνεχείς ερωτήσεις του Γιάννη 
Ανδριανού καθώς και στο κόμ-
μα της Νέας Δημοκρατίας με 
την εμφανή ενόχληση στελεχών, 
όσο και στην τοπική κοινωνία 
που εκφράζεται τόσο από τους 
ίδιους τους πολίτες. Έντονες 
εντωμεταξύ αντιδράσεις έχουν 
καταγραφεί όλο το προηγού-
μενο διάστημα και από φορείς 
(ενδεικτική είναι η έντονη αντί-
δραση του δημάρχου Δημήτρη 
Κωστούρου).
Πληροφορίες του «α» αναφέ-
ρουν ότι μέσα στο στρατόπεδο 
δόθηκαν εντολές και ξεκίνησαν 
ήδη οι προετοιμασίες για την 
υποδοχή και την εκπαίδευση 
μίας ακόμα ΕΣΣΟ στα μέσα Ια-

νουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι 
τουλάχιστον μέχρι να ολοκλη-
ρωθεί η εκπαίδευση και αυτής 
της σειράς στρατιωτών, δηλαδή 
μέχρι τον Μάρτιο του 2013, το 
θέμα της παύσης λειτουργίας 
του ΚΕΧΜ, παγώνει.
Τον τελευταίο καιρό επικρα-
τεί αναστάτωση για το στρα-
τόπεδο στο Ναύπλιο. Αφορμή 
στάθηκε σχετική δήλωση του 
υφυπουργού Εθνικής Άμυνας 
Π. Καράμπελα που τόνιζε στα 
μέσα Οκτώβρη, απαντώντας σε 
ερώτηση του βουλευτή Γιάννη 
Ανδριανού:
«Το ΚΕΜΧ θα λειτουργήσει και 
για την 2012 ΣΤ’ ΕΣΣΟ (Νοε 12) 
ως Κέντρο Εκπαίδευσης Νεο-
συλλέκτων (ΚΕΝ), χωρητικότη-
τας 800 Ν/Σ οπλιτών, για την 
παροχή αρχικής εκπαίδευσης 
στους οπλίτες θητείας και ως Ει-
δικό Κέντρο Εκπαίδευσης (ΕΚΕ) 

χωρητικότητας 100 οπλιτών για 
την παροχή ειδικής εκπαίδευ-
σης σε αριθμό ειδικοτήτων ΜΧ».
Έκτοτε μεσολάβησαν πολλές 
αντιδράσεις μέχρι και επίσκε-
ψη τοπικών παραγόντων στον 
Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο 
Παναγιωτόπουλο. Σαφής απά-
ντηση όμως ακόμα δεν έχει δο-
θεί.
Εντύπωση πάντως προκαλεί το 
γεγονός ότι ακόμα δεν έχει γίνει 
κάποια επίσημα ανακοίνωση.
Η μόνη επίσημη εξέλιξη είναι 
η τελευταία δήλωση του υφυ-
πουργού Καράμπελα, ο οποίος  
πριν από 10 περίπου ημέρες είχε 
πει ότι «η πολιτική ηγεσία ανα-
μένει τις προτάσεις των Γενικών 
Επιτελείων, με βάση τις τεχνοοι-
κονομικές μελέτες που είναι σε 
εξέλιξη, για τη λειτουργία των 
Ειδικών Κέντρων Εκπαίδευσης. 
Σε κάθε περίπτωση, η στρατιω-

τική και πολιτική ηγεσία θα λά-
βει υπόψη, πλέον των άλλων, και 
τις συνέπειες που θα έχει οποια-
δήποτε απόφαση στο στρατι-
ωτικό και πολιτικό προσωπικό, 
ενώ συνεκτιμώνται στην υπό 
εξέλιξη τεχνοοικονομική μελέτη 
και οι ιδιαίτερες τοπικές συνθή-

κες». Ο αρμόδιος Υφυπουργός 
επισήμαινε ότι οι αποφάσεις 
που θα ληφθούν θα στηρίζονται 
αφενός στις προτάσεις των Γε-
νικών Επιτελείων και αφετέρου 
στις ιδιαιτερότητες των τοπικών 
κοινωνιών».

Κατατέθηκαν προτάσεις απ τους φορείς για τους ποδηλατοδρόμους σε Ναύπλιο και Άργος

Προχωρά το Ναύπλιο
Ένα ακόμα βήμα για τον σχεδι-
ασμό ποδηλατοδρόμων στην 
πόλη του Ναυπλίου πραγμα-
τοποιήθηκε την Παρασκευή το 
μεσημέρι κατά την συζήτηση 
της προμελέτης μεταξύ των με-
λετητών, εκπροσώπων φορέων 
και πολιτών. Η τεχνική υπηρεσία 
του Δήμου, η οποία έχει αναλά-
βει και την προμελέτη, έλαβε 
υπόψη της όλες τις παρατηρή-
σεις προκειμένου να προσαρμο-
στεί η μελέτη στις ανάγκες της 
περιοχής. Όλοι οι φορείς κατέ-
ληξαν σε αρχική συμφωνία για 
κεντρικούς ποδηλατοδρόμους 
πάνω στους οποίους θα στηρι-
χθούν και οι επιμέρους. Ως βασι-
κοί ποδηλατόδρομοι θεωρήθη-
καν η Αιγίου, η παραλιακή μέχρι 
την Περιφερειακή Αυτοδιοίκη-
ση, η Ασκληπιού, ενώ “εκκρεμεί” 
η 25ης Μαρτίου η οποία προτά-
θηκε από τον πρόεδρο του εδώ 
ΤΕΕ και η οποία σύμφωνα με τον 
κ. Καρούζτο αναφέρεται σε πα-
λαιότερη μελέτη. Από τα δημο-
τικά διαμερίσματα στην προμε-
λέτη περιλαμβάνεται σύνδεση 
με την Άρια, ενώ οι εκπρόσωποι 
των ποδηλατών ζήτησαν μεταξύ 
άλλων να υπάρχει και πρόβλεψη 
για την σύνδεση όλων των δια-
μερισμάτων καθώς και των αρ-
χαιολογικών χώρων.
Στην συνάντηση συμμετείχαν: Ο 
πρόεδρος του τοπικού συμβου-

λίου Ναυπλίου κ. Κοτίστας, τα 
μέλη του τοπικού συμβουλίου 
Ναυπλίου κα. Νταή και κ. Κα-
ρούτζος, οι εισηγητές  κα. Αθα-
νασούλη και κ. Γιακουμάτος από 
τις τεχνικές υπηρεσίες του Δή-
μου Ναυπλιέων, ο Λιμενάρχης κ. 
Μαρίνος, ο πρόεδρος του Λιμε-
νικού ταμείου Ναυπλίου κ. Αυ-
γουστόπουλος, ο εκπρόσωπος 
του τουριστικού επιμελητηρίου 

κ. Σοροβίγκας, η εκπρόσωπος 
του συλλόγου «Ζεύς» κα. Φλίγκα 
και εκπρόσωπος του ποδηλατι-
κού συλλόγου «Ορθοπεταλιές» 
κ. Ντάνος. Προτάσεις κατέθεσαν 
γραπτά ο . Αντωνιάδης ως ποδη-
λάτης Ναυπλίου και ο κ. Ντάνος 
ως μέλος του ΔΣ του συλλόγου 
«Ορθοπεταλιές».
Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων κ. Κω-
στούρος χαιρετίζοντας την συ-

νάντηση, υπογράμμισε μεταξύ 
άλλων ότι «για πρώτη φορά γί-
νεται μια σοβαρή προσπάθεια 
να αποκτήσει η πόλη ποδηλα-
τοδρόμους» και εξέφρασε πα-
ράλληλα την αισιοδοξία για την 
ευόδωση των προσπαθειών.
Τόσο ο εκπρόσωπος των Ορθο-
πεταλιών, όσο και το μέλος των 
ποδηλατών Ναυπλίου έδωσαν 
μεγαλύτερη βαρύτητα στην 

χρήση του ποδηλάτου ως αυ-
ξανόμενου μέσου μετακίνησης 
τόσο από το σπίτι στο σχολείο 
και στην δουλειά, όσο και για λό-
γους αναψυχής και τουρισμού.

Αδιάφοροι στο Άργος
Αν και αντίστοιχες προτάσεις 
από τον σύλλογο “Ορθοπετα-
λιές” έχουν κατατεθεί συχνά και 
στον δήμο Άργους, φαίνεται 
πως και σ` αυτό τον τομέα υπο-
λείπονται πολύ του Ναυπλίου. 
Την ίδια ημέρα με το Ναύπλιο, 
στο τοπικό συμβούλιο Άργους 
δύο δημοτικοί σύμβουλοι προ-
ερχόμενοι από δύο διαφορε-
τικές παρατάξεις ζήτησαν να 
συζητηθούν προτάσεις του 
συλλόγου “Ορθοπεταλιές” για 
ποδηλατόδρομους αλλά και για 
τουριστική ανάπτυξη περιοχών 
κατάλληλων για ποδήλατο και 
ορειβασία, αλλά ο πρόεδρος 
του τοπικού παρέπεμψε το θέμα 
στις καλένδες, κάνοντας το Άρ-
γος ουραγό σε έναν τομέα που 
θα μπορούσε να πρωταγωνιστεί, 
λόγω κατάλληλων διαδρομών 
για όλα τα είδη ποδηλάτου αλλά 
και στον τομέα της ορειβασίας 
ή του περιηγητικού ποδηλάτου. 
Η πρόταση για συζήτηση για 
ποδηλατοδρόμους στον Δήμο 
Άργους-Μυκηνών κατατέθηκε 
από τον κ. Κωνομάρα και την κα. 
Παρασκευοπούλου.
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Τον ενέταξαν στην λίστα της κίνησης Λοβέρδου

Προβοκάτσια βλέπει ο Κολεβέντης
Αυτό κι αν ήταν έκπληξη, το όνομα 
του προέδρου του εργατικού κέντρου 
Άργους, μέλους της γραμματείας της 
ΓΣΣΕ και μέλους του ΚΣ της ΝΔ Φώτη 
Κολεβέντη να φιγουράρει στην λίστα 
υποστηριχτών της κίνησης Λοβέρδου. 
Κεραυνοβολημένος αισθάνθηκε και ο 
ίδιος όταν διάφορα Μπλογκς περιέφε-
ραν το όνομά του στην λίστα της κίνη-
σης Λοβέρδου. Αμέσως τηλεφώνησε 
στην γραμματεία του κ. Λοβέρδου και 
ζήτησε εξηγήσεις. “Τι λέτε” φέρετε να 
του απάντησαν με έκπληξη “εμείς δεν 
σας έχουμε καν στην λίστα των φίλων” 
θα σας είχαμε εν αγνοία σας στην Λίστα 
με τα ονόματα εκείνων που υποστηρί-
ζουν την κίνηση;”
Πρόκειται επομένως για δαιμονικό 
δάκτυλο που “έμπλεξε” το όνομα του κ. 
Κολεβέντη στην λίστα. Ο “α” επικοινώ-
νησε με τον πρόεδρο του εργατικού 
κέντρου Αργολίδας, ο οποίος μας είπε. 
“‘Έμεινα άναυδος όταν μου το είπαν 
φίλοι. Πήρα αμέσως την γραμματεία του 
κ. Λοβέρδου και τους είπα: Διαμαρτύρο-
μαι για το τραγικό λάθος να συμπερι-
λαμβάνεται το όνομά μου στην λίστα 
υποστηρικτών.  Η ιδεολογία μου απέχει 
παρασάγκας απ αυτήν της κίνησής σας. 
Ανήκω στην ΝΔ και εδώ και 4 χρόνια 
είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής 
του κόμματος, πως ήταν δυνατόν χωρίς 
να υπάρχει προηγούμενο να βρεθώ σε 
άλλο πολιτικό χώρο;”
Ακόμα και σήμερα σε πολλά μπλογκς 
φιγουράρη η παραποιημένη λίστα με 
το όνομα του κ. Φωτη Κολεβέντη. Για τα 
άλλα δύο πρόσωπα που εμφανίζονται 
στην λίστα των ιδρυτικών μελών ειναι 

ο κ. Γιώργος Απέργης από το Ναύπλιο 
και ο κ. Μιχάλης Σωτηρόπουλος, που 
διοργάνωσε και την πρόσφατη παρου-
σίαση του βιβλίου του κ. Κολεβέντη στο 
εργατοϋπαλληλικό κέντρο Άργους, πριν 
λίγο καιρό.
Η διοικούσα επιτροπή:
Αναγνωστόπουλος Κώστας. Καθηγητής 
πολιτικός μηχανικός – οικονομολόγος 
του Πολυτεχνείου Ξάνθης.
Αποστολόπουλος Γιώργος Πολιτικός 
Μηχανικός απόφοιτος της Πολυτεχνικής 
Σχολής του ΑΠΘ.
Γίτσας Δημήτρης Δικηγόρος
Γκίκα Στέλλα – Μαρία Μεταπτυχιακή 
φοιτήτρια στο Χαρακόπειο Πανεπιστή-
μιο
Γκουβέτσου Χρυσαυγή Νομικός , πολιτι-

κός επιστήμονας δικηγορεί στην Αθήνα.
Διγενάκη Ελένη Δικηγόρος
Κόττας Γιάννης Δικηγόρος
Λαμπρίδης Διονύσης Πολιτικός Μηχα-
νικός
Λοβέρδος Ανδρέας Δικηγόρος , αν. 
Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. 
Βουλευτής Β’ Αθηνών.
Κουτσουρέλης Κώστας Συγγραφέας – 
νομικός.
Μουμτζής Θεοδόσης (Σάκης) Δικηγό-
ρος
Μπακόλα Ελπινίκη Γιατρός , ακτι-
νολόγος, επιμελήτρια Α’ στο Γενικό 
Νοσοκομείο Λάρισας. Διδάκτωρ του 
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μυλωνάς Χρήστος Δικηγόρος
Πασσάδη Χριστιαννά Νομικός , 

Εμπορική Ακόλουθος του Υπουργείου 
Εξωτερικών.
Πασσάς Αργύρης Αν. καθηγητής Κρα-
τικής Διοίκησης και Ευρωπαϊκής Ενοποί-
ησης, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Σκαμνάκης Χριστόφορος Επίκουρος 
καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής 
Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης
Ψωμάς Αλέξανδρος Πολιτικός Μηχανι-
κός ΕΜΠ Γεωτεχνικής κατεύθυνσης 
 
Ιδρυτικά μέλη: 
1.Αγγελόπουλος Πέτρος, Γεωπόνος 
Αθήνα 
2.Αδαμόπουλος Νίκος Ηλεκτρολόγος, 
Μηχανολόγος Αθήνα 
3.Ανδριόπουλος Φίλιππος, Πολιτικός 
επιστήμονας Αθήνα 
4.Απέργης Γιώργος, Δημόσιος Υπάλλη-
λος Ναύπλιο 
5.Αρκαδινός Διονύσης, Πολιτικός Μηχα-
νικός Τ.Ε. Αθήνα 
6.Βλαβιανού Άννα, Δικηγόρος Αθήνα 
7.Γαλανοπούλου Ελισάβετ, Χημικός- βι-
οχημικός Αθήνα 
8.Διαμαντίδης Γιώργος, Δημοσιογράφος 
Αθήνα 
9.Ζόγκας Δημήτρης, Οικονομολόγος 
Αθήνα 
10.Καπετανιάς Βασίλης, Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός Αθήνα 
11.Καρλαύτης Μάνθος, Γιατρός Φωκίδα 
12.Κεκάτος Διονύσης, Αρχιτέκτων 
μηχανικός Ηλεία 
13.Κολεβέντης Φώτης, Συνδικαλιστής 
‘Αργος 
14.Κονταγιάννης Χάρης, Οικονομολό-
γος Λαμία 

15.Kοτρωνόπουλος Αλέκος, Υπάλληλος 
ΙΚΑ Πάτρα 
16.Λαλιώτης Νίκος, Μουσικός Αθήνα 
17.Μαγκαφάς Νίκος, Μαθηματικός 
Καλάβρυτα 
18.Μαλακός Ιωάννης, Οικονομολόγος 
Λάρισα 
19.Μαραθωνίτης Γιώργος, Γιατρός 
Αθήνα 
20.Μερεντίτης Στέλιος, Δικηγόρος 
Φθιώτιδα 
21.Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Πολι-
τικός μηχανικός Τρίπολη 
22.Περράκης Βαγγέλης, Γιατρός Αθήνα 
23.Σουρλίγκας Γιώργος, Κοινωνιολόγος 
Χαλκίδα 
24.Σπύρος Σπύρου, Επιχειρηματίας 
Αθήνα 
25.Στεργιόπουλος Γιώργος, Οδοντία-
τρος Καστοριά 
26.Συμωνετάτος Χριστόδουλος, Ελεύθε-
ρος επαγγελματίας Κεφαλονιά 
27.Σωτηρόπουλος Μιχάλης, Επιχειρημα-
τίας Ναύπλιο 
28.Τερζούδης Άγγελος Αλεξανδρού-
πολη 
29.Τριανταφυλλίδης Πέτρος, Καθηγητής 
ΤΕΙ Αθήνα 
30.Χιώτης Νίκος, Πολιτικός Μηχανικός 
Αθήνα 
31.Χρονάς Αθανάσιος, Πολιτικός επι-
στήμονας Πειραιάς 
32.Χρονόπουλος Παναγιώτης, Οδοντία-
τρος Πάτρα 
33.Ψωμάς Απόστολος, Δικηγόρος 
Ρέθυμνο
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ΝΕΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ (Αγαπητού 6 – Ν. Βυζάντιο)
1/ Τριάρι (2 υ/δ) 78 τ.μ. 1ος όροφος με θέση στάθμευσης (πυλωτή) και αποθήκη
2/ Γκαρσονιέρα 33 τ.μ. 1ος όροφος με αποθήκη
3/ Τεσσάρι (3 υ/δ) 117 τ.μ. 3ος όροφος με θέση στάθμευσης (πυλωτή) και αποθήκη
4/ Δυάρι (1 υ/δ) 49 τ.μ. 3ος όροφος με θέση στάθμευσης (πυλωτή) και αποθήκη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ. (27520)29396 - κινητό 6944842844 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 13 - ΝΑΥΠΛΙΟ
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Ένας ακόμα φορέας 
τουρισμού. Ε, και;
ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ενός Οργανισμού 
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 
προχωράει ολοταχώς το Επιμελητήριο 
Αργολίδας. Οι διαδικασίες ξεκίνησαν 
το καλοκαίρι και συνεχίζονται με την 
ολοκλήρωση της διαβούλευσης και την 
επίσημη παρουσίαση του Σχεδίου Δρά-
σης του Οργανισμού αυτού.
ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ωραίος ο στόχος της ανάπτυ-
ξης, της οργάνωσης και της διαχείρισης 
του τουριστικού τομέα και της τουριστι-
κής δραστηριότητας, για τον οποίο θα 
αναλάβει δράση ο Οργανισμός. Σωστή 
είναι επίσης η θέση των εκπροσώπων των 
φορέων που συμμετέχουν οι οποίοι ανα-

φέρθηκαν στην αναγκαι-
ότητα ενεργοποίησης συ-
νεργατικών δομών και στη 
σημασία του τουρισμού 
για την τοπική οικονομία 
της Αργολίδας.
ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ όμως 
ο στόχος του Οργανισμού; 
Πώς θα γίνουν όλα αυτά;

Με ποιόν τρόπο θα πετύχει αυτός ο Ορ-
γανισμός, όσα δεν πέτυχαν στο παρελθόν 
ανάλογες προσπάθειες που έγιναν από 
την πρώην νομαρχία, τους δήμους, ή τα 
αρμόδια υπουργεία;
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Επιμελητηρίου ανα-
φέρει ότι αυτό θα γίνει με την προώθηση 
και την προβολή του τουριστικού προϊ-
όντος μέσα από συμμετοχή σε διεθνείς 
εκθέσεις. Κάτι που όμως ήδη γίνεται από 
τους ίδιους τους τουριστικούς φορείς (π.χ. 
Σύλλογος Τολού) ή από την Περιφέρεια ή 
από τους δήμους. 
Σύμφωνα επίσης με το Επιμελητήριο 
ο στόχος θα επιτευχθεί και μέσω του 
internet με την ανάπτυξη μίας ακόμα 
ιστοσελίδας. Υπάρχουν όμως αρκετές 
ιστοσελίδες δημόσιων φορέων, όπως 
αυτές που ήδη διαθέτει το αρμόδιο 
υπουργείο, οι επαγγελματικοί σύλλογοι 
των ξενοδόχων, οι δήμοι κλπ. Και πολλές 
άλλες που έχουν εγκαταλειφθεί.
ΑΡΚΟΥΝ επομένως αυτά; Οι απόψεις 
διίστανται, αφού έχουν δοκιμαστεί στο 
παρελθόν φέροντας μέτρια αποτελέσμα-
τα.
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ λοιπόν για να πετύχει 
τους στόχους του πρέπει να κινηθεί στο 
επίπεδο διεκδίκησης υποδομών που 
λείπουν και φυσικά στον τομέα της επο-
πτείας και του συντονισμού των ιδιωτικών 
τουριστικών φορέων. Αυτό προφανώς θα 
πρέπει να είναι το βασικό του μέλημα.
ΑΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ κάποιος δημόσιος 
φορέας, όπως το Επιμελητήριο, να απο-
κτήσει τον έλεγχο του τουρισμού παρα-
κάμπτοντας τους τουριστικούς φορείς της 
περιοχής, πιθανότατα θα αποτύχει.

15 
χρόνια

Συν
έπεια

Αξιο
πιστία

Η Ελληνική κρίση στο Σικάγο
Η οικονομική κρίση έχει αγγίξει 
για τα καλά και τις υπηρεσίες του 
Ελληνικού κράτους στο εξωτερι-
κό.
Το διαπίστωσαν μάλιστα και τα 
μέλη της αντιπροσωπείας του 
δήμου Άργους που επισκέφθηκαν 
το Σικάγο. 

Όπως πληροφορήθηκε η στήλη, 
το προσωπικό πολλές φορές 
είναι σε αδιέξοδο, κυρίως για την 
ανάπτυξη του ελληνικού εμπορί-
ου. Ένας εμπορικός ακόλουθος 
μόνος. Μάλιστα είναι Ναυπλιώτης 
και ονομάζεται Χρήστος Λελεμ-
ψής.

(Στην φωτό ο δήμαρχος Άργους 

Δημήτρης Καμπόσος και ο αντι-

δήμαρχος Δημήτρης Κρίγκος, με 

την γενική πρόξενο του Σικάγο κα 

Ιωάννα Ευθυμιάδου).

Α.Γ.
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Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 06.12.2012
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Σχεδιασμός: 
ΕΝΘΕSIS

Εκτύπωση: 
«ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ» ΚΙΑΤΟ

Διανομή:  ΕΛΤΑ, Πρακτορείο ΑΡΓΟΣ
ΕΔΡΑ: ΝAYΠΛΙΟ,  Βελλίνη 5 
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κιν. 697 6511108, 693 7577471

anagnostispe@hotmail.com 
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Τιμή: 0,70 ευρώ

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

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

ων: 150,00 ευρώ

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

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

Tαυτότητα

Άρεσε
Εντυπωσίασε η έκδοση «Κορινθία 
Τουριστικός Οδηγός», που διανε-
μήθηκε δωρεάν με την εφημερίδα 
«Αναγνώστης».
Πολλοί αναγνώστες ζητούν να επα-
ναληφθεί το εγχείρημα, αφού απο-
τελεί μια καλή «λύση» για δώρο την 
περίοδο των γιορτών.
Πρόκειται για έναν χρήσιμο οδηγό 
– εργαλείο στα χέρια όσων αρέσει 
η περιπέτεια και η εξερεύνηση των 
κοντινών περιοχών, κατά τις «μίνι» 
αποδράσεις του Σαββατοκύριακου, 
με την χρήση ή όχι ποδηλάτου.

«α»

Ο Δρόμος
Αυτή την Παρασκευή στις 8.30 μμ 
στον κοινωνικό χώρο Δον Κιχώτης 
ο Δον Κιχώτης βαδίζει σ` ένα πο-
λύχρωμο μονοπάτι. 60 χρόνια μετά 
την ολοκλήρωση της παγκοσμίου 
φήμης νουβέλας του Τζακ Κέρουακ 
«On the Road» ο Walter Salles με-
ταφέρει στη μεγάλη οθόνη το γοη-
τευτικό ταξίδι/περιήγηση της beat 
generation (λογοτεχνικό κίνημα) 
στην Αμερική. Διάρκεια: 127 λεπτά. 
Δύο φίλοι διασχίζουν την Αμερική 
με αυτοκίνητο και βιώνουν εμπει-
ρίες που τους κάνουν ωριμότερους. 
Ο Sam Riley υποδύεται τον πρωτα-
γωνιστή-αφηγητή Sal Paradise και ο 
Garret Hedlund τον Dean Moriarty, 
ενώ η Kristen Stewart είναι η 
Marilou, η νεαρή και γεμάτη έντονη 
σεξουαλικότητα γυναίκα του Dean. 
Καλαμαρά 4, Άργος
Πραγματικά πρόκειται για μαι αξι-
έπαινη προσπάθεια από τα παιδιά 

στον Δον Κιχώτη, που έρχεται να 
καλύψει τις ανάγκες ενός πολιτιστι-
κού κέντρου.

ΟΝ.

Να σου `ξηγήσω 
τ` όνειρο
Αν«Πιστεύεις στα όνειρα» η Παιδι-
κή Νεανική Βιβλιοθήκη του Δήμου 
Άργους Μυκηνών σε καλεί να λά-

βεις μέρος στη Χριστουγεννιάτικη 
Εκδήλωση: «Πιστεύεις στα όνει-
ρα;»Εκδήλωση αυστηρώς κατάλλη-
λη για παιδιά 12-17 ετών! το Σάββα-
το 8 Δεκεμβρίου στη Παιδικής και 
Νεανική Βιβλιοθήκη από τις 17:30 
- 19:30
“Αν ναι, έλα να βρούμε τον τρόπο 
για να κάνεις τα όνειρά σου πραγ-
ματικότητα! Αν όχι, πάντα υπάρ-
χουν ευκαιρίες για να αλλάξεις άπο-

ψη”!
H ψυχολόγος Ελισάβετ Γεωργίου 
με αφορμή μια Χριστουγεννιάτικη 
ιστορία, δίνει το έναυσμα σε εφή-
βους να σκεφτούν και να μοιρα-
στούν το βαθύτερο όνειρό τους και 

να μάθουν τρόπους για να θέτουν 
στόχους και να τους επιτυγχάνουν. 
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΟΝ. 

Το πουλάκι Τσίου
Το εκπαιδευτικό προσωπικό των 
ΚΔΑΠ Άργους και Νοτίου Άργους 
καθώς και τα μέλη της επιτροπής 
της Παιδικής Βιβλιοθήκης, θα βοη-
θήσουν τους μικρούς φίλους να κα-
τασκευάσουν στολίδια με ευχές για 
να στολίσουν το Χριστουγεννιάτι-
κο Δέντρο της Παιδικής Νεανικής 
Βιβλιοθήκης.
«Τα αστέρια των Χριστουγεννιάτι-
κων ημερών»  θα ανάψουν τα φω-
τάκια του δέντρου, θα τραγουδή-
σουν μαζί με τα παιδιά τα κάλαντα, 
θα παίξουν πολλά ¨γλυκά¨ παιχνί-
δια με μουσική και τραγούδι και θα 
χορέψουν με το γνωστό «πουλάκι 
τσίου». Καλά ρε σεις δεν λέω πλά-
κα θάχει αλλά χάθηκε να τραγου-
δήσουν το καντήλι με το φιτίλι ή 
τέλος πάντων κάτι παραδοσιακό 
που θα είναι και ...διδακτικό τους 
δύσκολους καιρούς που ζούμε μια 
και ξαναβλέπω τις λάμπες και τα 
καντήλια να ξαναγίνονται από δια-
κοσμητικά χρηστικά.

ΑΝ.

Θα το τρώμε στην μάπα;

Απομακρύνθηκαν όλα τα σαραβαλάκια από το λιμάνι, μετά από δη-
μοσίευμα του «Αναγνώστη», εκτός από ένα:
Το εικονιζόμενο, το οποίο απλά μεταφέρθηκε σε άλλο σημείο και 
εξαφανίστηκαν τα διακριτικά του.
Πρόκειται για το εγκαταλελειμμένο λεωφοριάκι του υπουργείου 
Υγείας, που πρώτο έπρεπε να απομακρυνθεί αφού αποτελεί εστία 
μόλυνσης και προσβάλει αισθητικά το περιβάλλον.
Όμως είπαμε… το κράτος δεν λειτουργεί.
Το λεοφοριάκι θα συνεχίζουμε να το τρώμε στην μάπα.

Υ.Ζ. 

Κούκλα για …φίλημα
Κούκλα για …φίλημα γίνεται η παλιά πόλη με τις 
πλακοστρώσεις που προχωρούν ολοταχώς.
Μπορεί να υπήρξαν καθυστερήσεις, μπορεί να 
υπήρξαν γκρίνιες, όμως το αποτέλεσμα δικαιώνει 
την επιλογή της αναμόρφωσης των δρόμων.
Όταν μάλιστα ένα τέτοιο έργο ολοκληρώνεται 
στο μέσον της οικονομικής κρίσης αποκτά ακόμα 
μεγαλύτερη αξία.

Υ.Ζ.



“Για δες τε πως 
αστράφτουν”
« ΤΗΝ ΩΡΑ που αεροκοπανάνε οι άρχοντες περί 

δημοκρατικής τάξης, ανάμεσά μας οι αμίλητοι 

ζούνε. Κι όσο σαν δούλοι εμείς μένουμε σιωπηλοί, 

οι ηγεμόνες δυναμώνουν, ξεσκίζουν, βιάζουν, 

ληστεύουν, των ανυπόταχτων τα μούτρα 

τσαλακώνουν. 

Ετούτων των αμίλητων το πετσί, περίεργα 

θα ’λεγες είναι φτιαγμένο. Τους φτύνουνε 

καταπρόσωπο 

κι αυτοί σκουπίζουνε σιωπηλά το πρόσωπο το 

φτυμένο. Να αγριέψουνε δεν το 

λέει η ψυχούλα τους, και που το 

παράπονό τους να πούνε; 

Απ’ του μισθού τα ψίχουλα, πώς να 

αποχωριστούνε; Μισή ώρα -κι αν- 

βαστάει το κόχλασμά τους, 

μετά αρχινάνε το τρεμούλιασμά 

τους. Ει! Ξυπνήστε κοιμισμένοι! Από την κορυφή 

ως τα νύχια ξεσκεπάστε τους, άλλο δε μας μένει. 

«, έγραφε ο Βλαντιμίρ Μαγιακόβσκι (Влади́мир 

Маяко́вский 1893-1930 )

ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ κείμενο, λες και γνώριζε καλά 

την αντίδραση των καταπιεσμένων στην 

κάθε εξουσία. Λες και το είχε γράψει για την 

σημερινή Ελληνική πραγματικότητα και όχι για 

την προεπαναστατική Ρώσικη. Από παντού τα 

χτυπήματα στον λαό αλλά εκείνος σκυφτός 

δροσίζεται από τα σάλια των εξουσιαστών την 

ώρα που του ξεκοκαλίζουν τα σπλάχνα του.

ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΟΙ και υπήκοοι (απ το υπακούω, 

υποτάσσομαι στις εντολές κάποιου ανωτέρου) 

αντι για πολίτες, σέρνονται από τα “πολιτικά” 

χωνευτήρια που για αποπροσανατολισμό 

κάποιοι τα ονόμασαν “κόμματα”. Φαίνεται πως 

ο Νεοέλληνας όχι μόνο ανέχεται τον ζυγό στον 

σβέρκο του, αλλά και σέρνει βαθιά το αλέτρι στο 

χωράφι της αλλοτρίωσης της συνείδησης.

Ο ΚΑΘΕΝΑΣ απ τους πολιτικάντηδες που 

οδήγησαν λαό και χώρα στην εξαθλίωση, 

-υποτελείς στο κεφάλαιο ήμασταν έτσι κι αλλιώς-, 

εμφανίζεται τώρα σαν σωτήρας επιρρίπτοντας 

τα λάθη στους “άλλους”. “Στους άλλους”, στους 

οπουδήποτε εκτός αυτού του ιδίου και συ ιδιώτη 

(με την αρχαιοελληνική και ευρωπαϊκή έννοια 

του βλάκα) νεοέλληνα ψηφοφόρε, ετοιμάζεσαι να 

ζητοκραυγάσεις και πάλι: “ Ο κύριός μου απέθανε, 

ζήτω ο κύριός μου” και να είσαι ευτυχισμένος με 

τις νέες γιαλυστερές αλυσίδες που θα περάσουν 

στα πόδια σου. “Για δες τε πως αστράφτουν”

Vita Civilis

του Άκη 
Nτάνου
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Έλλειμμα σχεδιασμού βλέπει ο Γραμματικόπουλος
 - «Ξύνεσαι στην γκλίτσα του τσοπάνη», απαντά ο Κωστούρος

Γραμματικόπουλος – 
Κωστούρος τα …σπάνε

Έλλειμμα σχεδιασμού και πλεόνα-
σμα αλαζονείας, βλέπει ο Γραμμα-
τικόπουλος στη δημοτική αρχή του 

Ναυπλίου, δίνοντας συνέχεια στις αιτιά-
σεις του Δημήτρη Κωστούρου σχετικά με 
την ανάπτυξη του Τουρισμού.
Αναφορικά με την ανακοίνωση του κ. Κω-
στούρου σε σχέση με την απουσία του Δήμου 
μας από την έκθεση τουριστικής προβολής 
Philoxenia 2012, ο κος Γραμματικόπουλος 
επισημαίνει τα εξής:
«Υπάρχει ένα γεγονός αδιαμφισβήτητο. Η πα-
ντελής απουσία, για πρώτη φορά, του Δήμου 
Ναυπλιέων από αυτή τη σημαντική έκθεση 
τουριστικής προβολής, με συνέπεια να χαθεί 
μία καλή ευκαιρία προσέλκυσης επισκεπτών 
στον τόπο μας και επομένως εσόδων για την 
περιοχή μας. Αντί, λοιπόν, ο κ. Κωστούρος να 
ζητήσει συγγνώμη από τους επαγγελματί-
ες και γενικότερα από τους δημότες μας για 
αυτή του την αμέλεια και ανεπάρκεια, κατα-
ναλώθηκε σε φτηνές δικαιολογίες, φτωχές σε 
περιεχόμενο, πλούσιες όμως σε αναίδεια και 
αλαζονεία. Είναι μάλιστα λυπηρό, ότι πνιγμέ-
νος στο άγχος του να παρουσιάσει ότι κάτι 
κάνει, δε δίστασε να καπηλευθεί τη δουλειά 
των ανθρώπων του Επιμελητηρίου, στην 
οποία κατόπιν πιέσεων τελευταίος και κατα-
ϊδρωμένος απ’ όλους τους Δήμους προσήλθε 
ο δικός μας.
Τα περί κόστους είναι αστείες δικαιολογίες 
και αναρωτιέται κανείς γιατί δεν έλεγε τίποτε 
τα προηγούμενα χρόνια που ο Δήμος πήγαι-
νε στην έκθεση και ο ίδιος ήταν μάλιστα και 
Αντιδήμαρχος. Προφανώς ο κ. Κωστούρος 
ξεχνά πως διαχειρίζεται ανελλιπώς τα τελευ-
ταία έξι χρόνια την εξουσία στον Δήμο είτε ως 
Αντιδήμαρχος είτε από διάφορα άλλα πόστα 
και επομένως δεν είναι άμοιρος ευθυνών.
Είναι ολοφάνερο ότι, σήμερα στον Δήμο, 
ο μόνος σχεδιασμός και προγραμματισμός 
αφορά την εξυπηρέτηση μικροπολιτικών και 
ψηφοθηρικών αναγκαιοτήτων μιας στενής 
ομάδας συμφερόντων. Εμείς, με το θεσμικό 
μας ρόλο ως αντιπολίτευση, δεν θα σταμα-
τήσουμε να προτείνουμε, να ελέγχουμε και 

να περισώζουμε ότι μπορεί να 
σωθεί από την αξιοπρέπεια ενός 
ιστορικού Δήμου, όπως είναι ο 
Δήμος Ναυπλιέων».

Ο Κωστούρος
Εκτός τόπου και χρόνου  χαρα-
κτηρίζει τον Χρήστο Γραμματι-
κόπουλο, ο δήμαρχος Δήμητρης 
Κωστούρος δίνοντας κι αυτός 
συνέχεια στο θέμα:
Το αδιαμφισβήτητο γεγονός για 
τον κ. Χρήστο Γραμματικόπουλο 
είναι ότι «ξύνεται στην γκλίτσα 
του τσοπάνη». Με λίγα λόγια και 
σταράτα. 

Ψεύδεται ασύστολα όταν κάνει λόγο για «κα-
πηλεία των ανθρώπων του Επιμελητηρίου», 
καθώς στην ανακοίνωσή μας αναφέρουμε τα 
εξής: «Ο Δήμος συμμετέχει ενεργά στην δημι-
ουργία του “στρατηγικού σχεδιασμού για την 
τουριστική ανάπτυξη του Νομού Αργολίδας”, 
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με Εμπορικό Επιμελητήριο 
του Nομού». Μελέτη που συγχρηματοδότη-
σε ο Δήμος. Εάν δεν ήξερε, ας ρώταγε. Είναι 
σίγουρο ότι θα μάθαινε!
Προσπαθεί πάλι – αφού εκτέθηκε – να απο-
φύγει την απάντηση επί της συγκεκριμένης 
τοποθέτησης του Δήμου. Για άλλη μια φορά 
πιάνεται αδιάβαστος και κάνει αυτό που ξέρει 
καλά. Να πετά τη μπάλα στην εξέδρα. 
Κάνει αναφορά στη εξαετή θητεία μας στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. Ας μας επιτραπεί να 
αντιστρέψουμε τους ρόλους. Αλήθεια ποιος 
ήταν Δημοτικός Σύμβουλος όταν ξεκίνησε να 
λειτουργεί ως  σκουπιδότοπος ο Καραθώνας; 
Γιατί και επ’ αυτού είχε λόγο, χθες, ο κ. Γραμ-
ματικόπουλος. Ξεχνά ότι τότε ήταν μέλος του 
Δημοτικού Συμβουλίου και μάλιστα στην συ-
μπολίτευση! 
Υ.Γ. Μετά από όλα αυτά ευελπιστούμε ότι θα 
ζητήσει ειλικρινά συγγνώμη από τους Δημό-
τες του Δήμου Ναυπλιέων για τα ψεύδη που 
διασπείρει αυτός και οι αυλικοί του. Όχι τίπο-
τε άλλο, αλλά έτσι θα… περισώσει τον εαυτό 
του !

Και ανταπάντηση
Μετά από αυτό επανήλθε ο κος Γραμματι-
κόπουλος σημειώνοντας: «Για την τελευταία 
ανακοίνωση που εξέδωσε ο κ. Κωστούρος 
είναι προφανές ότι δεν αξίζει ο παραμικρός 
σχολιασμός. Ίσως να μην είναι τελικά μόνο 
έλλειψη παιδείας η ασέβεια προς το θεσμό 
του Δημάρχου αλλά και θέμα χαρακτήρος.
Μόνο μία παρατήρηση έχουμε να κάνουμε. 
Κύριε Κωστούρο, αφού ηρεμήσετε, πείτε 
στους εξ Αθηνών συμβουλάτορες και κειμε-
νογράφους σας ότι εμείς, οι ντόπιοι, συνηθί-
ζουμε να λέμε «η Καραθώνα» και όχι «ο Κα-
ραθώνας».
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9
Ο Πουνάντης έβγαλε λιθάρια στον παραλιακό δρόμο

Πνίγηκαν ξανά τα Ίρια

Στο έλεος της κακοκαιρίας πα-
ραδόθηκαν για μια ακόμα φορά 
τα Ίρια. Από την Δευτέρα το 
μεσημέρι που ξεκίνησε ο Που-
νέντης, τα μανιασμένα κύματα 
σκέπαζαν τον παραλιακό δρό-
μο και χτύπαγαν με μανία στα 
παραλιακά σπίτια. Όσο περνού-
σε η ώρα τόσο πιο μανιασμένα 
φυσούσε ο αέρας και τα κύματα 
μεγάλωναν με αποτέλεσμα οι 
ένοικοι των συγκεκριμένων σπι-

τιών να μην έχουν πρόσβαση 
στις κατοικίες τους, ούτε βέβαια 
να βγουν όσοι βρίσκονταν μέσα.
Το βράδυ κανένας δεν μπορού-
σε πλέον να πλησιάσει, αφού ο 
κίνδυνος να παρασυρθεί από 
την θάλασσα ήταν άμεσος.
Χαρακτηριστικό είναι ότι οι φω-
τογραφίες τραβήχτηκαν όταν 
ηρέμισε ο καιρός, αφού πριν δεν 
μπορούσε να πλησιάσει κανέ-
νας. Η εικόνα το πρωί της Τρίτης 

στον παραλιακό δρόμο θύμιζε 
βομβαρδισμένο τοπίο. Ο παρα-
λιακός δρόμος είχε εξαφανιστεί 
από τις πέτρες που έβγαλε η θά-
λασσα. Τα σκαπτικά μηχανήμα-
τα για μια ακίομα φορά καθάρι-
σαν τα λιθάρια, όμως οι κάτοικοι 
συνεχίζουν να μπαλώνουν τις 
πληγές τους στις κατοικίες και 
τα καταστήματα, αγωνιώντας 
και περιμένοντας την επόμενη 
θαλασσοταραχή. Δεν είναι η 

πρώτη φορά που οι κάτοικοι της 
παραλίας των Ιρίων παραδίδο-
νται στο 
έλεος της κακοκαιρίας. Και πριν 
από λίγο καιρό η θάλασσα μπή-
κε μες τα σπίτια. 
Όπως λένε οι ντόπιοι το φαι-
νόμενο είναι πιο έντονο τα τε-
λευταία χρόνια. παλιότερα, θυ-
μούνται ότι μόνο μία φορά τον 
χρόνο έβγαινε έξω η θάλασσα, 
και όχι τόσο πολύ. Τον τελευταίο 

καιρό όμως τα κύματα είναι όλο 
και μεγαλύτερα και ο Πουνέντης 
όλο και πιο συχνός με αποτέλε-
σμα να κινδυνεύουν να χάσουν 
τις περιουσίες τους.
Ζητούν άμεσα να εφαρμοστεί 
η μελέτη που υπάρχει για την 
αντιμετώπιση της διάβρωσης 
και την ανακοπή των μεγάλων 
κυμάτων με κατάλληλους κυ-
ματοθραύστες πριν βγουν στη 
στεριά.

Κλειστό  από σήμερα 

το κολυμβητήριο
Αναστέλεται από σήμερα Πέμπτη η λειτουργία του κολυμβητηρίου 
Ναυπλίου, αφού πλέον το κόστος του πετρελαίου που χρειάζεται για 
την θέρμανση της πισίνας ξεφεύγει από κάθε προϋπολογισμό.
Παρόλα αυτά θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για να βρεθεί λύση για 
την επαναλειτουργία του, αφού κι εφέτος θα υπάρξει έντονο πρόβλη-
μα με τους αθλητές που δεν μπορούν να διακόψουν τις προπονήσεις 
τους. Η ανακοίνωση με την οποία έγινε γνωστή η αναστολή λειτουρ-
γίας του κολυμβητηρίου έγινε από τον Οργανισμό Πολιτισμού Περι-
βάλλοντος Αθλητισμού Τουρισμού, το μεσημέρι της Τρίτης: «Από  τον 
Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Περιβάλλοντος Αθλητισμού Του-
ρισμού Δήμου Ναυπλιέων ανακοινώνεται ότι το ανοιχτό Δημοτικό 
Κολυμβητήριο Ναυπλίου, λόγω του μεγάλου κόστους από την αυξη-
μένη τιμή πώλησης του πετρελαίου αναστέλλει από 6 Δεκεμβρίου τη 
λειτουργία του».
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Ιστορίες του Χαμπή της Ανδριανούς 
Οι «πατριώτες» Β΄ μέρος. 
Ο νεαρός Χαμπής έχει επιστρέψει από την Μεγάλη Βρετανία στο χωρίο του, την 
κοινότητα Ξυλοφάγου αρχές της δεκαετίας του 60, τα πρώτα χρόνια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.  Σε πολύ νεαρή ηλικία είχε λάβει μέρος στον απελευθερωτικό αγώνα του 
1955-59. Στο μυαλό του είχε μια συγκεκριμένη εικόνα πατριώτη, έτσι όπως την βίωσε 
μέσα από την δράση του στην ΕΟΚΑ. Τις πρώτες μέρες της επιστροφής του ξεκινούν 
επεισόδια μεταξύ Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων.
- Εντάξει αυτά  ήτανε όλα φτιαγμένα από παλιά και έπρεπε να εκτελεστούν τα έργα, 
όπως λέμε 
Μας είπε στο προηγούμενο άρθρο. Οι καταστάσεις διχασμού του νησιού ήταν 
εκ των προτέρων ειλημμένες. Ουσιαστικά τα γνωστά άγνωστα κέντρα ώθησαν 
τους Τουρκοκύπριους να ανάψουν  την φωτιά  του διχασμού, ώθησαν και τους 
Ελληνοκύπριους να ρίξουν λάδι στην φωτιά. Κάποιοι «πατριώτες» για να δικαιώσουν 
τελικά τα διχαστικά σχέδια πάνε να πουλήσουν τσαμπουκάδες στην ενορία 
Τουρκοκυπρίων στην Λάρνακα. Με όπλα τα κυνηγετικά που επέταξαν από το χωριό. 
Γυρίζοντας «θριαμβευτές» αρχίζουν τους πυροβολισμούς και βαρούν τις καμπάνες 
του χωριού. Ιδιαίτερα ενθουσιώδης ο αρχηγός , ο ξενομερίτης δάσκαλος το χωριού, 
ο Κίκας με στόμφο περιαυτολογώντας φώναζε Νενι- Κίκα – μέν. Όλα μέχρι εδώ καλά 
και ανεκτά. Μέχρι που η συμμορία του δασκάλου μπαίνει 
ένα βράδυ στο καφενείο του χωριού με κακές διαθέσεις. 
Ο Χαμπής εκτελούσε χρέη καφετζή μετά τις 11 το βράδυ. 
Κάτι η άγνοια του Χαμπή για τα γεγονότα , κάτι τα αστεία 
του, έσωσαν την κατάσταση. Την άλλη μέρα από τον 
φίλο του τον Άκη τον Κρανιδιώτη έμαθε για το παραλίγο 
φονικό μεταξύ συγχωριανών. Οι «πατριώτες» άφησαν ένα 
παιδαρέλι 14 χρονών με ένα αυτόματο μαρσίπ στα χέρια 
έξω από το καφενείο για να μπει να «καθαρίσει»  όταν του 
δινόταν εντολή. Το όπλο και την εντολή έδωσε στον μικρό 
ένας ενήλικας «πατριώτης» ο οποίος τα έχασε όταν είδε 
να βγαίνει από το καφενείο ο Άκης, για να πάει τουαλέτα. 
Ο μικρός όμως τα έχασε δυο φορές μια γιατί δεν ήξερε να 
χρησιμοποιεί το όπλο, μια γιατί μέσα στο καφενείο  ήταν 
και οικογενειακοί φίλοι του. Τελικά η σωματική ανάγκη 
του Άκη και η έλλειψη τουαλέτας στο καφενείο απέτρεψαν 
το μακελειό των συγχωριανών . Όταν ο νεαρός Χαμπής 
αντιλαμβάνεται τα γεγονότα πάει και βρίσκει τον φίλο του 
τον Μανώλη. Ο Μανώλης ήταν αδελφός του ‘Ακη. 
-Ρε Μανωλάκο το και το συμβαίνει τι γίνεται στον τόπο μας; 
-Τι θέλεις να γίνει δηλαδή;
- Ένα λεπτό ρε άνθρωπε, αυτοί λένε ότι αγωνίζονται για την 
πατρίδα, εμείς τι κάνουμε;
-Άσε με να σκεφτώ και να σου πω. 
-Ο Μανώλης πάει σε δυο χωριανούς πατριώτες 
πραγματικούς, του δίνουν χρήματα και κανονίζει να έρθουν όπλα από την Ελλάδα 
-Χαμπή θα φέρουμε όπλα από την Ελλάδα αλλά νόμιμα. Θα περάσουν από  τα 
τελωνεία και όλα εντάξει, να είναι γραμμένα …. 
-Εντάξει Του λέω. Έρχονται τα όπλα ήταν νομίζω τέσσερα, ένα  μαρσιπ αυτόματο 
γερμανικό του 44, ένα στεντ αγγλικό του 44 ένα μπράουνινγ πιστόλι  αμερικάνικο , και 
ένα λούνγκερ, πιστόλι. Έρχονται στην Κύπρο γραμμένα σε αστυνομίες ούλα κανονικά 
νόμιμα. Γιατί τότε άμα ήσουν κάτω από την ομπρέλα  Κύπρου Μακάριος, δεν ήθελε 
κανένας να σε ενοχλήσει για αυτά .  
-Και του λέω, τώρα τι γίνεται ρε Μανωλάκη ;. 
-Θα πάμε στις αστυνομίες να μας γράψουνε ειδικούς αστυφύλακες με ταυτότητες με 
όλα τα νόμιμα χαρτιά. 
-Υπηρέτησα και ως ειδικός αστυφύλακας παρακαλώ πριν υπηρετήσω στην εθνική 
φρουρά.  Όταν ήσουν ειδικός αστυφύλακας μετέφερες ότι ήθελες κανονικά  με τις 
άδειες σου με τις ταυτότητες σου. Η δουλειά μας τότε ήταν να προσέχουμε τον 
ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Δεκέλειας. Γιατί δεν υπήρχε άλλος τότε για την 
ηλεκτροφώτιση της Κύπρου. Μήπως έρθουν οι Τουρκοκύπριοι  να το ανατινάξουν 
παρακαλώ. Λες και έτσι όπως ήταν το οδικό δίκτυο  τότε, θα έκαναν τον γύρο της 
Κύπρου να έρθουν οι Τουρκοκύπριοι!!! Είπαμε το παιγνίδι ήταν στημένο για να 
διχαστεί το νησί, διαίρει και βασίλευε το ξέρουν καλύτερα από όλους οι Άγγλοι. 
Όπως και να έχει εγώ προσωπικά δεν νοιώθω άχρηστος, απέναντι στους «πατριώτες» 
, έκανα και εγώ κάτι και μάλιστα νόμιμα και χωρίς να είμαι εναντίον των χωριανών 
μου. Ως ειδικός αστυφύλακας  προσφέρω κάτι και εγώ στην  πατρίδα  φυλάσσοντας 
τον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό, όχι τίποτα σπουδαίο αλλά αυτό με διέταξαν να κάνω, 
αυτό έκανα. Αλλά με την πράξη μου αυτή αρχίζω και εγώ να μπαίνω στην κουλτούρα 
του Ξυλοφάγου στην κοινωνία του Ξυλοφάγου , ε τουλάχιστον να με υπολογίζουν 
δικό τους, κάτι  να νοιώθουν για μένα και όχι ότι είμαι ένας σκέτος Αγγλοκύπριος ή 
Κυπριοάγγλος όπως το λέγαν τότε. 

Αλλά μέσα σου, αυτόν τον ξένο στο χωριό , τον δάσκαλο τον Κίκα 
, τον αρχηγό των «πατριωτών»  τον έβλεπα όχι σαν Τουρκοκύπριο 
αλλά σαν αυτούς τους Τούρκους που έρχονται  από την 
Τουρκία.  Προσπαθούσε ο άνθρωπος να μας παρουσιαστεί ως ο 
Κολοκοτρώνης να πούμε , ξέρω εγώ Ρήγας Φεραίος, ο  Αθανάσιος 
Διάκος και έστησε το αυτόματο με το παιδαρέλι για να μας 
καθαρίσουν .
 Μου μπήκε στο μυαλό ότι έπρεπε να φύγει από το χωριό ο 
άνθρωπος αυτός . Και ο μόνος τρόπος για να φύγει ήταν να 
πάω ένα βράδυ στο σπίτι που κοιμόταν  να τον κάνω ραπτομηχανή, τακ τακ τακ … 
να τελειώνει η ιστορία. Τότε έδινε ή κοινότητα ένα σπιτάκι για τους δασκάλους που 
ερχόταν στα χωριά.
Τώρα μπορείς να μου πεις ότι είχα λάθος αλλά και εγώ ένα παιδαρέλι που ήρθα από τα 
εξωτερικά χωρίς να γνωρίζω τίποτα ή  κανένα να έρθω  μέσα στο καφενείο και να έχει 
απ έξω αυτόματα να μας καθαρίσουν, Ελληνοκύπριοι εναντίον Ελληνοκυπρίων.  Αυτό 
δεν το πιάνω με το μυαλό. Τι πράξη προσπαθούσε να κάνει ο άνθρωπος;  
Ο μακαρίτης ο μπαμπάς μου είχε ένα λαντ ρόβερ το αγοράσαμε σε δημοπρασία από 
τους Άγγλους καμιά τριανταριά λίρες τότε , το φτιάξαμε, εντάξει ήταν κανονικά. Με 
αυτό έκαμνα και τις διανομές και στα στρατόπεδα στην Αμμόχωστο,στο Βαρώσι, 
στα φυλάκια  τότε. Παίρνω εγώ το αυτόματο τώρα και περνάω από το σπίτι του 
Κίκα που ήτανε στο δρόμο ακριβώς  εκεί που είναι σήμερα το δημοτικό συμβούλιο 
Ξυλοφάγου,ήτανε τα σχολεία και μια κάμαρη που κοιμόταν αυτός. 

Αλλά ήθελα ένα βράδυ με  κακοκαιρία, αστραπές, βροντές, 
βροχές να πάω και εγώ,  να του  ανάψω τα εργαλεία  να 
τον  καθαρίσω  για να μην ακουστεί  ο θόρυβος. Αστραπές  
βροντές που να ακούσει ο άλλος . Εντάξει απότυχα καλό 
αυτό ,  δεν πειράζει  που απότυχα !!! Και απότυχα για δυο 
λόγους. Από την μια ο καιρός δεν βοήθησε και από την άλλη 
κάτι πήρε είδηση ο Γιώργος. Ο Γιώργος ήταν αδελφός του 
Άκη και του Μανώλη, του Καπετάνιου , οι ονομαζόμενοι  
Κρανιδιώτες που λέμε. Μέχρι  τώρα είμαστε φίλοι και 
αποκαλούμαστε και κουμπάροι.
 Αυτός με παρακολουθούσε γιατί κάπου πήρε το μυαλό 
του ότι πάω  και έρχομαι. Πήγαινα  και ερχόμουνα  από και 
προς  το σπίτι του Κίκα , σου λέει τι γίνεται τώρα Πάει και το 
ψιθυρίζει στον μακαρίτη τον πατέρα μου.   
Πάω ένα βράδυ αποφασισμένος, βάζω το αυτόματο 
κάτω από τα πατήρια του λαντ ρόβερ, εκεί που είναι ο 
συμπλέκτης και τα άλλα.  Μέχρι να μπω και να βγω από 
το σπίτι φαίνεται ότι παραφύλαγε ο μπαμπάς μου, πάει 
ο μακαρίτης παίρνει το αυτόματο. Εγώ δεν το είδα. Πάω 
πίσω στο λαντ ρόβερ κοιτάζω για το όπλο και δεν υπήρχε 
το αυτόματο. Ποτέ  δεν μιλήσαμε γιατί πήρε το αυτόματο  
αλλά ούτε και αυτός με ρώτησε γιατί το είχα μέσα στο 
λαντ ρόβερ το αυτόματο. Με εκείνη την πράξη του πατέρα 
μου έσβησε και ο θυμός για τον «πατριώτη»….. Και πάλι 
καλύτερα που απότυχα γιατί θα το είχα βάρος στην 

συνείδηση μου, δεν είμαι εγκληματίας!!! Πατριώτης ήμουνα, ήθελα να προσφέρω στην 
πατρίδα μου. Αλλά παιδαρέλι ήμουνα και εγώ, με πήρε ο θυμός και το παράπονο.  Δεν 
κατάλαβα ποιος ήταν αυτός που έκανε τον Κολοκοτρώνη , δεν τον γνώριζα και δεν με 
γνώριζε και θέλει να μου κάνει κακό στο όνομα της πατρίδας;  Δεν κατάλαβα δηλαδή; 
Ευτυχώς πέρασε αυτό, εγώ ησυχάζω πλέον και κάνω αυτό που μου λεν να κάνω… 

*Η ιστορία έχει στηριχθεί σε ηχογραφημένες διηγήσεις του Χαμπή της Ανδριανούς. 
Αναφέρεται σε πραγματικά γεγονότα της πρόσφατης κυπριακής ιστορίας. Με  τον 
άμεσο και ειλικρινή λόγο του περιγράφει το μεγάλο «ταλέντο» των Ελλήνων όπου 
γης, τον φθόνο και τον διχασμό.  Επίσης περιγράφει μια άλλη μεγάλη «αρετή» των 
Ελλήνων , ιδιαίτερα ικανοί στην αντίσταση σε κάθε εξουσία, πολύ κακοί διαχειριστές 
όμως οι ίδιοι όταν έχουν εξουσία στα χέρια τους. Ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο 
διαχειρίζονται την εξουσία απέναντι στους συμπατριώτες τους!!! Ο πραγματικός 
Έλληνας πατριώτης είναι αυτός που θέλει να προσφέρει στην κοινότητα και στην 
πατρίδα του, να νοιώθουν κάτι για αυτόν οι συγχωριανοί του, να τον υπολογίζουν 
και με αυτόν τον τρόπο να δίνει νόημα και σημασία στην ζωή του. Στις μέρες μας 
η έννοια της πατρίδας ή απαξιώνεται η καπηλεύεται από διάφορους χώρους όλων 
των χρωμάτων και των αποχρώσεων.  Μήπως όμως το μονοπάτι για να επιστρέψει ο 
Πολίτης στην Πόλη είναι ο τρόπος  της Ελληνικής Κοινότητας τον οποίο καλύψαμε με 
την δήθεν ανώτερη άσφαλτο της δυτικής λεωφόρου. Να βρούμε ξανά  τον πατριωτισμό 
μας στην προσφορά για να μας νοιώθουν και να μας υπολογίσουν οι άλλοι; Μήπως ο 
γνήσιος πατριωτισμός μας είναι η τελευταία ελπίδα αντίστασης μας; 

** Το ρήμα υπολογίζω σημαίνει και αποδίδω σημασία, όταν πάψαμε να δίνουμε νόημα 
σημασία στα γεγονότα στις δράσεις απομακρυνθήκαμε από τον Κοινοτικό μας Λόγο και 
Πράξη. Γίναμε στυγνοί υπολογιστές λογιστικών πράξεων προσπαθώντας να βρούμε το 
μαγικό αλγόριθμο για την ευρωπαϊκή μας ένταξη….
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Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου
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Σε ταυτόχρονες και συντονισμένες 
αστυνομικές επιχειρήσεις στην 
Αργολίδα, στα Χανιά και στην 

Αττική, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 
τέσσερις Αλβανοί, που σύμφωνα με την 
αστυνομία πήραν κυριολεκτικά μέσα 
από τα χέρια των ανδρών της Εξωτερικής 
Φρουράς των Φυλακών Ναυπλίου έναν 
κρατούμενο.
Συγκεκριμένα οι δράστες ηλικίας 39, 28, 32 
και 29 ετών αντίστοιχα τον περασμένο Αύ-
γουστο άρχισαν να πυροβολούν στο προ-
αύλιο του νοσοκομείου Ναυπλίου προκαλώ-
ντας πανικό, για να πάρουν τον κρατούμενο 
που μετέφερε εκεί η εξωτερική φρουρά για 
λόγους υγείας. Οι άντρες της εξωετερικής 
φρουράς δεν είχαν μπορέσει να αντιδράσουν 
και ο κρατούμενος μαζί με τους δράστες διέ-
φυγαν με κλεμμένο αυτοκίνητο που βρέθηκε 
καμένο  τρεις μέρες αργότερα στα Ιωάννινα.
Ο κρατούμενος ηλικίας 40 ετών βρισκόταν 
στην Δικαστική Φυλακή Ναυπλίου εκτίοντας 
ποινή κάθειρξης -20- ετών για ληστείες.
Στο σχεδιασμό και την οργάνωση της από-

δρασης συμμετείχαν έξι μέλη της εγκληματι-
κής ομάδας.
Κατά την αστυνομική επιχείρηση, πραγμα-
τοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες  μελών της 
εγκληματικές ομάδας, σε Αργολίδα, Χάνια και 
Αττική, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
συνολικά 6.515- ευρώ, ένας φορητός υπολο-
γιστής, κινητά τηλέφωνα, τρία αλεξίσφαιρα 
γιλέκα, δύο μπουφάν, ένα κράνος μηχανής, 
ένας πολιορκητικός κλοιός και διάφορα δι-
αρρηκτικά εργαλεία.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, για 
-τα κατά περίπτωση- αδικήματα, της σύστα-
σης εγκληματικής οργάνωσης, ελευθέρω-
σης φυλακισμένου με πρόθεση, απόδρασης 
κρατουμένου, διακεκριμένης κλοπής, εμπρη-
σμού και παράβασης του νόμου περί αλλο-
δαπών.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα τέσ-
σερα (4) άτομα, καθώς και ο 40χρονος απο-
δράσας υπήκοος Αλβανίας, επίσης μέλη της 
οργάνωσης, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί και  
αναζητούνται.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγε-
λέα Πρωτοδικών Ναυπλίου.
Οι αστυνομικές έρευνες και το προανακριτι-
κό έργο συνεχίζονται, από το Τμήμα Ασφα-
λείας Ναυπλίου, για την σύλληψη και των άλ-
λων μελών της οργάνωσης.
Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργά-
νωσης συνεργάστηκαν με το Τμήμα Ασφαλεί-
ας Ναυπλίου, η Υποδιεύθυνση Οργανωμένου 
Εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττι-
κής, η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων και 
το Τμήμα Ασφαλείας Ηγουμενίτσας. 
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Του Γιάννη 
Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογί-
ας στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών

Greek dream
Είμαι σε λάθος αποβάθρα

Είμαι σε άγονη γραμμή

Θ. Φροντιστής, «Άγονη γραμμή»
Είχαμε και στην Ελλάδα ένα όνειρο.

ΣΤΗ χώρα που γεννήθηκε η Δημοκρατία ονειρευόμασταν μια 
πολιτική ζωή χωρίς φαυλότητα, εμπάθεια, στείρες αντιπαρα-
θέσεις, ανόητες καταγγελίες και λασπολογικές εκστρατείες.
ΣΤΗ χώρα όπου τα δικαιώματα του πολίτη συνδέονταν με 
τη συμμετοχή του στα κοινά, ονειρευόμασταν τη δικαίωση 

των νέων που αξίζουν και όχι αυτών που 
«κληρονομούν».
Στη χώρα που η φιλοσοφία έγινε τρόπος 
ζωής ονειρευόμασταν έναν κόσμο του 
πνεύματος και όχι ένα παραμάζωμα από 
ανταγωνιστές του εθνικού σπορ που 
ονομάζεται «οικονομική συναλλαγή» – σε 
βαθμό, μάλιστα, που «ύποπτος» σήμερα 
θεωρείται όποιος απέχει από τέτοιες δρα-
στηριότητες.
ΣΤΗ χώρα της οποίας ο ήλιος δεν αφήνει 

γωνία που να μη φωτίζει, ονειρευόμασταν την οριστική κατα-
δίκη των ατόμων που βγαίνουν από το σκοτάδι των υπο-κλο-
πών, των υπο-κόσμων, των υπο-νόμων.
ΣΤΗ χώρα όπου η συκοφαντία ετιμωρείτο με θάνατο ή εξο-
στρακισμό, ονειρευόμασταν πολίτες υπεύθυνους, που δεν 
θα σπίλωναν την τιμή των συνανθρώπων τους χωρίς λόγο 
και μάλιστα ατιμωριτί, που δεν θα περίμεναν ανακατατάξεις 
φατριών και προδιαγραφές πολιτικών εχθρών για να δώσουν 
δημοσιότητα σε ορισμένες παρανομίες – κερδίζοντας μάλι-
στα διπλά, αφού και οι ίδιοι θεωρούνται υπεράνω υποψίας 
και οι περί αυτούς «καλύπτονται» αναδρομικά.
Από την άλλη πλευρά παραμένει ανοικτό το μέγα εθνικό ερώ-
τημα: Πόσο αισθανόμαστε υπερήφανοι που είμαστε Έλληνες; 
Πόσο, δηλαδή, δεν αποκρούομεν  απλώς τις επι-θέσεις των 
άλλων εμμένοντας, για λόγους τακτικής, στις δικές μας θέσεις, 
αλλά νιώθουμε στις φλέβες μας να κυλάει η ελληνική ιστορία;
Έχουμε, άραγε, συνειδητοποιήσει τι σημαίνει να είσαι Έλλη-
νας; Είμαστε υπερήφανοι για την πίστη του Σωκράτη στους 
νόμους και του Αριστείδη στην πολιτική εντιμότητα; Mας 
διακατέχουν οι ιδέες του Περικλή, η μεγαλοσύνη κι η ανδρεία 
του Μεγαλέξανδρου, η ταπεινότητα του Κοσμά του Αιτωλού, 
ανταριάζουν μέσα μας η μπαρουτιασμένη ψυχή του Μακρυ-
γιάννη, οι αγώνες και οι αγωνίες των πολεμιστών του ’40, της 
αντίστασης, του εμφυλίου; Πού βρίσκουν αντιστοιχία όλα 
αυτά στη σύγχρονη πολιτική και κοινωνική ζωή;
Είμαστε υπερήφανοι που μας φωνάζουν ευρω-έλληνες ή 
νιώθουμε υπερήφανοι επειδή αγαπάμε μιαν Ελλάδα που θα 
μας πληγώνει και θα την πληγώνουμε, θα μας αγκαλιάζει και 
θα την αγκαλιάζουμε, θα μας ξεχνάει κι εμείς ποτέ δεν θα την 
ξεχνάμε; Ας πάψουμε, λοιπόν, να χτυπάμε τον τοίχο πιστεύο-
ντας ότι χτυπάμε το καρφί.

Τον Αύγουστο πυροβολούσαν 
στο προαύλιο του νοσοκομείου Ναυπλίου

Βρήκαν τους «απαγωγείς» 
του δραπέτη
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Τηλ. 697 357757, 697 7473600
27510 21969, 27510 61666

ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΦΟΙ ΑΘΑΝ. ΣΤΑΥΡΑΚΗ

Πρόταση για τους φορείς διαχείρισης, τη διαχείριση των 
προστατευόμενων περιοχών και το ρόλο των αναπτυξιακών εταιρειών.

Του Μαρίνη Μπερέτσου, Δασολόγου 
Περιβαλλοντολόγου, Διευθύνοντα 
Σύμβουλου  της Αναπτυξιακής Πάρ-
νωνα Α.Ε.

Ένα σύντομο  υπόμνημα που έχει σαν 
στόχο να επισημάνει τα προβλήματα 
στη μέχρι σήμερα λειτουργία των Φορέ-
ων Διαχείρισης των Προστατευόμενων 
Περιοχών με βάση την εμπειρία από 
την περιοχή του Πάρνωνα και να προ-
τείνει ορισμένες γενικές κατευθύνσεις, 
ώστε η εποπτεία και διαχείριση των 
Προστατευόμενων Περιοχών αλλά και η 
αξιοποίηση των πόρων των συγχρημα-
τοδοτούμενων προγραμμάτων να είναι 
πιο οργανωμένη και αποτελεσματική 
προτείνει μεταξυ άλλων ο κ. Μαρίνης 
Μπερέτσος το οποίο. πευθύνεται στην 
Ειδική Γραμματέα Περιβάλλοντος και 
στην Ελληνική Ένωση Αναπτυξιακών 
Εταιρειών. Το υπόμνημα αυτό αποτελεί 
μια πρόταση για επεξεργασία.

Ο Κ. Μπερέτσος μεταξύ άλλων αναφέ-
ρει: 
Είναι σαφές ότι για να είναι αποτελεσμα-
τικό ένα σύστημα διαχείρισης, πρέπει 
να δοθεί μεγάλη προσοχή στις διαδικα-
σίες και τις αρμοδιότητες ενώ το ζήτημα 
των προσώπων είναι δευτερεύον

Προτείνονται:
Α) Η διάκριση των περιοχών σε περιοχές 
υπερεθνικής σημασίας και ακτινοβολίας 
και η δημιουργία σ’ αυτές Εθνικών Πάρ-
κων με τη μορφή Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου όπως είναι τα Εθνικά 
Πάρκα διεθνώς. Στο Διοικητικό Συμβού-
λιο βεβαίως αυτών των Φορέων Διαχεί-
ρισης θα πρέπει να συμμετέχουν οι το-
πικές κοινωνίες και κοινωνικοί φορείς, 
ώστε να επιτυγχάνεται η συναίνεση. Η 
διαχείριση των δημοσίων εκτάσεων σ’ 
αυτές τις περιοχές θα πρέπει να γίνεται 
από το Εθνικό Πάρκο π.χ. η δασική δια-
χείριση ή η αλιεία σε εσωτερικά ύδατα 
θα πρέπει να γίνεται με την εποπτεία 
του Εθνικού Πάρκου, ώστε οι παραγω-
γικές δραστηριότητες να προσαρμόζο-
νται και να συνδυάζονται με τις αρχές 
διατήρησης της βιοποικιλότητας και 
των σημαντικών στοιχείων της συγκε-
κριμένης περιοχής. Τα έσοδα από αυτές 
τις παραγωγικές δραστηριότητες θα 
πρέπει να αποτελούν έσοδα των Φορέ-
ων Διαχείρισης.  

Β) Στις υπόλοιπες περιοχές που σήμε-
ρα διαθέτουν Φορείς Διαχείρισης θα 
μπορούσαν μετά την συγχώνευση των 
Φορέων Διαχείρισης σε έναν Περιφε-
ρειακό Φορέα να δημιουργηθούν Πε-
ριφερειακά Πάρκα με τη μορφή Νομι-
κών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, την 
συμμετοχή και στήριξη της τοπικής 
αυτοδιοίκησης , την εξασφάλιση της 

τοπικής βιωσιμότητας αλλά και με συ-
γκεκριμένες ρυθμίσεις που θα αφορούν 
τις αρμοδιότητες και τη διαχείριση 
των περιοχών. Στις περιοχές αυτές 
το Σχέδιο Διαχείρισης θα πρέπει να 
διαμορφώνεται τοπικά, με τη συμ-
μετοχή ίσως εξωτερικών συμβού-
λων, ώστε να αποτελεί τη βασική 
χάρτα διαχείρισης της περιοχής την 
περίοδο που ακολουθεί την εκπό-
νησή του. Περιφερειακά Πάρκα θα 
πρέπει να δημιουργούνται από τα 
κάτω με τοπική συμφωνία και συ-
γκεκριμένες προτεραιότητες, όπως 
αυτές καθορίζονται στο Σχέδιο Δια-
χείρισης.  

Γ) Για τη διασφάλιση της σωστής δι-
αχείρισης στις περιοχές του δικτύ-
ου NATURA 2000 (ΤΚΣ και ΖΕΠ) θα 
πρέπει συγκεκριμένες υπηρεσίες 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος να 
δώσουν τις κατευθύνσεις των δια-
χειριστικών μέτρων σε κάθε περιο-
χή, ανάλογα με τα ενδιαιτήματα και 
τα είδη για τα οποία αυτή έχει χα-
ρακτηριστεί (πχ τα είδη ορνιθοπα-
νίδας για τα οποία χαρακτηρίστηκε 
μία ΖΕΠ). Αυτό θα πρέπει να γίνει 
μετά από Σχέδιο Διαχείρισης, με 
αυστηρές προδιαγραφές αλλά όχι 
κατ’ ανάγκη υψηλού κόστους, που 
θα εστιάζει ακριβώς στα αντικείμε-
να προστασίας κάθε περιοχής. Θα 
πρέπει επίσης να διασφαλιστούν 
οι κατάλληλες χρηματοδοτήσεις 
για την εφαρμογή των προτάσεων 
μέσω των κοινοτικών προγραμμά-
των. Με αυτό τον τρόπο θα καλυ-
φθεί υποχρέωση της χώρας για τη 
σωστή διαχείριση και εποπτεία στο 
σύνολο του δικτύου NATURA 2000 
και θα καθοριστούν τα όρια μέσα 
στα οποία θα πρέπει να κινηθούν οι 

Φορείς Διαχείρισης τόσο των Εθνικών 
όσο και των Περιφερειακών Πάρκων. 

Για τις περιοχές που δεν εντάσσονται 
σε κάποια Προστατευόμενη Περιοχή, 
όπως και για το σύνολο των περιοχών 
του δικτύου NATURA 2000, θα πρέπει 
να δημιουργηθούν κατάλληλες υπη-
ρεσίες με αξιοποίηση των δομών που 
υπάρχουν ήδη στο Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος στις Αιρετές Περιφέρειες και στη 
Γενική Διεύθυνση Δασών. 

Δ) Ανάπτυξη προγραμμάτων παρακο-
λούθησης των πληθυσμών, της εξάπλω-
σης και της κατάστασης διατήρησης 
των ειδών χλωρίδας, πανίδας και ενδι-
αιτημάτων. Η παρακολούθηση αποτελεί 
προϋπόθεση για την εκπόνηση των Σχε-
δίων Διαχείρισης, καθιστώντας μάλιστα 
ευκολότερη και φθηνότερη την εκπόνη-
σή τους, αλλά και για την ολοκληρωμέ-
νη εικόνα της κατάστασης των απειλού-
μενων και προστατευόμενων ειδών και 
ενδιαιτημάτων σε εθνικό επίπεδο.  



Π
ΕΜ

Π
ΤΗ

 0
6.

12
.2

01
2

14

α
νθ

ρ
ώ

π
ω

ν 
έρ

γα

Εκδήλωση στο Τριανόν την Κυριακή

Παγκόσμια ημέρα ΑΜΕΑ
Εκδήλωση με αφορμή την πα-

γκόσμια ημέρα ατόμων με 
ειδικές ανάγκες που έχει καθιε-
ρωθεί να εορτάζεται στις 3 Δεκεμ-
βρίου, διοργανώνει ο Δήμος Ναυ-
πλίου, την Κυριακή στις 11.00 το 
πρωί εκδήλωση στην αίθουσα του 
«Τριανόν».
Η εκδήλωση διοργανώνεται μετά από 
πρόταση του δημοτικού συμβούλου 
Κώστα Θεμελή.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες 
από τους:
Δημήτρη Κατσένη ( Ορθοπεδικός), 
Βασίλης Σιδέρης (Φυσικοθεραπευ-
τής), Εμμανουέλλα Κούρου (Ψυχολό-
γος), Γιάννης Ηλίας (Διατροφολόγος).
Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δ. Κωστού-
ρος, δήλωσε για την παγκόσμια 
ημέρα ατόμων με ειδικές ανάγκες:  
«Η Διεθνής Ημέρα Ατόμων με Ανα-
πηρία στις 3 Δεκεμβρίου στόχο έχει 
να προωθήσει την κατανόηση των 
θεμάτων αναπηρίας, τα δικαιώματά 
τους καθώς και τα οφέλη που απορ-
ρέουν από την ένταξη τους σε κάθε 
πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οι-
κονομικής και πολιτιστικής ζωής των 
κοινοτήτων τους. Όλοι πιστεύουμε 
ότι τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει 
να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως 

στην κοινωνία, ότι τα 
άτομα με αναπηρία 
θα πρέπει να μπο-
ρούν να πηγαίνουν 
στο σχολείο, να βρί-
σκουν δουλειά  να 
έχουν πρόσβαση στα 
μαγαζιά όπως όλοι. 
Είναι δεδομένο ότι η 
καλύτερη προσβα-
σιμότητα στα αγαθά 
και τις υπηρεσίες θα 
βελτίωνε σε μεγάλο 
βαθμό τη ζωή τους.
Θεωρητικά η 3η Δε-
κεμβρίου θα ήταν 
ημέρα ευαισθητοποί-
ησης. Θεωρητικά θα 
ήταν ημέρα γιορτής. 
Στην πράξη όμως; 
Σήμερα με αφορμή την ημέρα αυτή 
ας αναλογιστούμε όσα έχουμε πετύ-
χει ως κοινωνία ως κράτος, ως αυτο-
διοίκηση την τελευταία δεκαετία  και 
ας  προβληματιστούμε γιατί ο δρό-
μος που έχουμε να διανύσουμε είναι 
μακρύς».
Από την πλευρά του ο περιφερειακός 
σύμβουλος Βασίλης Σιδερης τονίζει 
μεταξύ άλλων: «Ο σεβασμός στη δι-
αφορετικότητα και στην ιδιαιτερότη-

τα, οφείλει να είναι συνείδηση όλων 
μας, όχι μόνο την ημέρα που έχει 
καθιερωθεί να εορτάζονται, αλλά και 
κάθε μέρα. Είναι πολύ εύκολο για τον 
καθένα να κάνει μικρά πράγματα για 
τη διευκόλυνση της ζωής τους, ενώ 
είναι πολύ δύσκολο για τους ίδιους 
να αντιμετωπίζουν την αδιαφορία 
μας. Το να είσαι άτομο με ειδικές ανά-
γκες δεν είναι επιλογή, το να δυσκο-
λεύεις ή να διευκολύνεις τη ζωή ενός 
τέτοιου ατόμου όμως είναι».                                                      

Χριστουγεννιάτικες προσφορές ΠΛΙ

Πρωτότυπα και χαριτωμένα χριστουγεννιά-
τικα δωράκια διαθέτει το πωλητήριο του 
ΠΛΙ. Διατίθενται σε καλές τιμές και βοηθάτε 
ταυτόχρονα το Πελοποννησιακό Λαογραφι-
κό Ίδρυμα, στην κρίση που περνάει.
Επίσης, να εκμεταλλευθείτε τη μεγάλη προ-
σφορά: Ασημικά του γνωστού δημιουργού 

Κατραμόπουλου στη μισή τιμή. 
Και φυσικά θα βρείτε όπως πάντα τις εκδό-
σεις μας, CD, γούρια, φυλαχτά, τάματα, αντί-
γραφα μουσειακών αντικειμένων κλπ.

Ωράριο λειτουργίας. Καθημερινά 09.00-
14.30.

Αύριο στο Άργος 
ο Τότης

Ποιος δεν θυμάτε το Τότη Φυλα-
κούρη να σκοράρει με την μύτη ή 
όταν στις 26 Οκτωβρίου του 1972, 
αμόλυσε στο γήπεδο έναν κόκκο-
ρα για να πικάρει τους Πειραιώτες 
για την ήττα τους από την Τότεναμ 
με 4-0; Όποιος δεν τα θυμάται θα 
έχει αύριο στις 8μ.μ., στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του επιμελητηρίου 
Αργολίδας, την ευκαιρία να τα ξα-
ναζήσει ή να τα μάθει παρακολου-
θώντας την παρουσίαση ενός πολύ 
ενδιαφέροντος βιβλίου. Ο δημο-
σιογράφος Άρης Γάτας υπογράφει 
το βιβλίο «Τότης Φυλακούρης, της 
ζωής μου το φίλμ» που αναφέρε-
ται στη ζωή και την ποδοσφαιρι-
κή καριέρα ενός μεγάλου παίκτη. 
Ίνδαλμα για τους φιλάθλους των 
δεκαετιών 60 και 70 ο Τότης Φυλα-
κούρης έγραψε τη δική του ιστορία 
με τον Παναθηναϊκό και τις εθνικές 
ομάδες .Ο αναγνώστης θα ¨ταξι-
δέψει¨ σε άλλες εποχές, σε μια δι-
αφορετική κοινωνία, τότε που δεν 
υπήρχε επαγγελματισμός, αλλά 
αγάπη για τη μπάλα και τη φανέλα.
Σε μια καλαίσθητη έκδοση που 
υπογράφει ο δημοσιογράφος της 
ΕΡΑ ΣΠΟΡ Άρης Γάτας ο Τότης Φυ-
λακούρης ανατρέχει στα δύσκολα 
παιδικά του χρόνια, στην αγάπη 
του για τη μπάλα, στην πορεία του 
στον Παναθηναϊκό ενώ θυμάται 
ατελείωτες πλάκες που έστηνε, άλ-
λωστε το χιούμορ ανέκαθεν τον 
χαρακτήριζε. Οι παλιοί θα θυμη-
θούν και οι νέοι θα γνωρίσουν, πρό-
σωπα και γεγονότα που έπαιξαν 
πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι μόνο 
στη ζωή του Τότη , αλλά και στο 
ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. 
Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο συγγρα-
φέας, ο ίδιος ο Τότης Φυλακούρης 
και εκπρόσωποι της ΕΠΣ Αργολίδας 
η οποία διοργανώνει την εκδήλω-
ση.
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Ποιος μιλάει και ποιος νικάει;
Ξεκίνησε την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου και πραγματοποιείται κάθε 
Πέμπτη 10.00 - 11.30 το πρωί, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Όταν η βία και ο Εκφοβισμός, περνούν την πόρτα του σχο-
λείου. Ποιος μιλάει και ποιος νικάει;» από το Κέντρο Πρόληψης 
των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
‘’Ελπίδα Ζωής’’. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υλοποιείται 
στα πλαίσια των δράσεων της Παιδικής - Νεανικής Βιβλιοθήκης 
Δήμου Άργους Μυκηνών και της Κ.Ε.Δ.Α-Μ. Οι μαθητές της Γ’ 
τάξης του 1ου Δημοτικού σχολείου Άργους μέσα από βιωμα-
τικές τεχνικές και δραστηριότητες επεξεργάστηκαν τις μορφές 
βίας, τις έννοιες του θύτη και του θύματος και τρόπους αντί-
δρασης σε τέτοια περιστατικά στο χώρο του σχολείου ατομικά 
και συλλογικά.

Η Ωραία Κοιμωμένη 
Ο Σύλλογος Φίλων του Δημοτικού Ωδείου Άργους σε συνερ-
γασία με το Ωδείο οργανώνει το  Σάββατο 29 Δεκεμβρίου επί-
σκεψη στο Μέγαρο Μουσικής για να παρακολουθήσουμε την 
κορυφαία παράσταση η Ωραία Κοιμωμένη  του Πιοτρ Ίλιτς Τσα-
ϊκόφσκι,  με τα μεγαλύτερα αστέρια της παγκόσμιας σκηνής και 
το Μπαλέτο του Κρεμλίνου. 
Η Ωραία Κοιμωμένη βασισμένη στο γνωστό παραμύθι του 
Τσαρλς Περρό, σε χορογραφία Μαριούς Πετιτά, χορογραφικές 
παρεμβάσεις του Αντρέι Πετρόφ, και με υπέροχα κουστούμια 
και σκηνικά που δημιουργούν ένα ονειρικό θέαμα, κατέχει εξέ-
χουσα θέση στο ρεπερτόριο του Μπαλέτου του Κρεμλίνου.
Η παράσταση έχει σχολιαστεί από τα πιο έγκυρα περιοδικά και 
εφημερίδες του κόσμου ως μοναδική.
Λόγω αυξημένης ζήτησης, έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε 
συμμετοχή αυστηρά μέχρι τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου. Η τιμή 
για τα παιδιά, φοιτητές, ανέργους και πολύτεκνους είναι 20 
Ευρώ, ενώ για τους υπόλοιπους 35 Ευρώ. Συμπεριλαμβάνεται 
και η μετακίνηση. Πληροφορίες και δηλώσεις στο τηλέφωνο 
2751025095. 

Δύο (+μία) διαφορετικές παραστάσεις 
στο «ΤΡΙΑΝΟΝ»

Εκδηλώσεις Χριστουγέννων Πρωτοχρονιάς στο Ναύπλιο

Φως, ήχο και χρώμα θα επιχειρή-
σει να δώσει ο δήμος Ναυπλίου, 
σε αυτές τις γκρίζες μέρες που 
περνάμε με τις Χριστουγεννιάτι-
κες εορταστικές εκδηλώσεις.
Αυτές τις ημέρες θα επιχειρηθεί 
μια προσπάθεια από τον Δήμο 
να πλησιάσει τους συνανθρώ-

πους μας, 
να δείξει 
αλληλεγγύη 
και ανθρω-
πιά, να κάνει 
χ α ρ ο ύ μ ε -
νους τους 
ανθρώπους 
και κυρίως 
τα παιδιά, 
που αξίζουν 
όλη μας την 
αγάπη και 
τη φροντί-
δα.
Το πρό-
γραμμα των 
φετινών εκ-
δ η λ ώ σ ε ω ν 
Χριστουγέν-
νων Πρω-
τ ο χ ρ ο ν ι ά ς 

παρουσίασε  
χτες ο Δήμαρχος Ναυπλιέων 
Δημήτρης Κωστούρος. Η πόλη 
του Ναυπλίου θα αποτελέσει το 
επίκεντρο των εκδηλώσεων οι 
οποίες όμως θα εξακτινωθούν 
και στα δημοτικά διαμερίσμα-
τα. Πρόκειται για μία συλλογι-

κή προσπάθεια του Δήμου και  
πολιτιστικών φορέων για να βι-
ώσουν παιδιά και ενήλικες την 
γέννηση της ελπίδας για ένα κα-
λύτερο αύριο.
Τα παιδιά με τη δική τους συμ-
μετοχή, τη φαντασία, το κέφι, 
τη δημιουργικότητα, το χαμόγε-
λο και τη χαρά θα δώσουν την 
πραγματική χριστουγεννιάτικη 
εικόνα του δήμου. Μέσα σ’ αυ-
τές τις γκρίζες μέρες που περνά-
ει ο τόπος βάζουμε φως ήχο και 
χρώμα και καλούμε τα παιδιά 
του δήμου μας με τη δική τους 
συμμετοχή να στείλουν ένα μή-
νυμα ελπίδας σε όλους .Για τον 
σκοπό αυτό ο Δήμος Ναυπλι-
έων δημιούργησε το δικό του 
Χριστουγεννιάτικο πάρκο στην 
καρδιά του Ναυπλίου. 
Το πάρκο που θα λειτουργεί στο 
πάρκο του ΟΣΕ θα παραμείνει 
ανοιχτό για 15 ημέρες περίπου. 
Εκεί δέκα ξύλινα σπιτάκια, θα 
περιμένουν τους μικρούς και 
τους μεγάλους επισκέπτες για 
να τους χαρίσουν μια αξέχαστη, 
Χριστουγεννιάτικη εμπειρία.
Από 22/12 έως 06/01

Το σπιτάκι του Άι- Βασίλη (Στο 
σπίτι του, o Άι- Βασίλης, υποδέ-
χεται τα παιδιά, συζητούν και 
μπορούν να φωτογραφηθούν 
μαζί του).
Το σπιτάκι των παραμυθιών (φι-
λοξενεί παραμυθούδες που  δια-
βάζουν θαυμαστά παραμύθια)
Το εργαστήρι του Άι-Βασίλη * 
(φιλοξενεί εργαστήρια κατα-
σκευών, υλικά που λαμπυρίζουν, 
χαρτόνια, ψαλίδια, ένας εμψυ-
χωτής και η δημιουργία πρωτα-
γωνιστεί. Εθελοντές βοηθούν 
τα παιδιά να φτιάξουν το στολί-
δι τους που θα το πάρουν μαζί 
τους για το χριστουγεννιάτικο 
δέντρο του σπιτιού τους).
Το Ζαχαρόσπιτο  (εκεί  δοκιμά-
ζουμε και μαθαίνουμε συνταγές 
για παραδοσιακά γλυκίσματα 
από την Ελλάδα και όλο τον κό-
σμο)!
Το σπιτάκι της κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης (φιλοξενεί συλλόγους 
ΑΜΕΑ, Πύλη Πολιτισμού, κ.ά)
Το ταχυδρομείο του Άι-Βασίλη( 
Τα παιδιά στέλνουν τα γράμμα-
τα τους και τις ευχές τους)
Το σπιτάκι για τα κεράσματα του 

Άι-Βασίλη
Το σπιτάκι Πινακοθήκη
Το σπίτι της μουσικής
Στην έξοδο του Πάρκου, ένα πα-
γοδρόμιο, ένα μεγάλο carousel  
και αλλά παιχνίδια, είναι εκεί για 
να διασκεδάζουν τους επισκέ-
πτες όλων των ηλικιών.
Το Πάρκο του Άι-Βασίλη  λει-
τουργεί  καθημερινά από 10:30 
13:30 και από 16:30 20:30
Τα Σαββατοκύριακα και τις γιορ-
τές από 10:30 έως 20:30 συνε-
χώς.
Η επίσκεψη στο πάρκο του Άι-
Βασίλη είναι εντελώς δωρεάν.
Παρασκευή 07/12, έως και Κυ-
ριακή 09/12: Παράσταση «Το 
Μάθημα» στο Τριανόν 21.00
Τρίτη 11/12: Γιορτάζουμε την 
Παγκόσμια Ημέρα για το παι-
δί  στις 18.00 στην Πλατεία Συ-
ντάγματος. Ετοιμάζουμε τις πιο 
όμορφες χριστουγεννιάτικες 
κάρτες. Τραγουδάμε τα κάλαντα 
και απολαμβάνουμε χριστου-
γεννιάτικες μελωδίες από τη 
μπάντα του Δήμου και το μου-
σικό σχολείο και...«Ανάβουμε το 
Δέντρο!»,

Στο θέατρο «Τριανόν» Ναυπλίου, ο 
Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ και το «Εικαστικό Θέατρο 
Κούκλας ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ» συνεχίζουν 
την συνεργασία τους που ξεκίνησε τον 
περασμένο Ιούλιο με την παράσταση 
«Γοργόνα, γοργονίτσα» κερδίζοντας την 
θερμή ανταπόκριση του κοινού που κα-
τέκλυσε το Μουσείο Παιδικής Ηλικίας 
«Σταθμός». Ο «Ζαχαροζυμωμένος» και η 
«Γαϊδουρώ» έρχονται τον Δεκέμβριο στο 
«Τριανόν» για να συνεπάρουν και να μα-
γέψουν παραμυθένια, παιδικό και ενή-
λικο κοινό. Ευρηματικό και πρωτότυπο 
είδος θεάτρου με ηθοποιό και κούκλες.
Το άλλο Σάββατο 15 Δεκεμβρίου στις 
19:00 και την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 
στις 11:00 η «Γαϊδουρώ έρχεται για να 
συνεπάρει μικρούς και μεγάλους».
Μια παραχαϊδεμένη πριγκιποπούλα, 
από την απληστία της, θα μεταμορφω-
θεί σε πανάσχημη γαϊδουρώ. Μόνο με 
την προσπάθεια να κερδίσει τον πρίγκι-
πά της, θα λυτρωθεί. Ο «μύθος» πλέκε-
ται γύρω από την υπερ-απαιτητικότητα 
του κακομαθημένου παιδιού και κατ’ 
επέκταση του μελλοντικού ενήλικα, που 
αποκτά ανησυχητικές διαστάσεις για τη 
σύγχρονη ελληνική κοινωνία σε ύφος 
ποιητικής κωμωδίας. Ένας ολόκληρος ει-
καστικός κόσμος, ξετυλίγεται. Ο μαγικός, 
παραμυθένιος και πολύχρωμος τόπος. 
Οι κεντρικοί ήρωες είναι πολύχρωμα 
πιόνια σκακιού, καθώς το σκηνικό σκα-
κιέρα. Ο γάιδαρος κούκλα Muppet σώου 
και τα φουστάνια-δώρα του πατέρα είναι 
εντυπωσιακές φανταχτερές κατασκευές. 
Η νονά και η μητέρα του πρίγκιπα κού-
κλες προέκταση του κεφαλιού και της 
γάμπας της ηθοποιού. Η μεταμόρφωση 
της κεντρικής ηρωίδας σε γαϊδουρώ ερ-
μηνεύεται από ηθοποιό και κούκλα. Το 
τέλος λυτρώνει τη Γαϊδουρώ ενώ, ο φτε-
ρωτός αγγελο-γάιδαρος τιτιβίζει.

Σκηνοθεσία, σκηνογραφία, 
performance: Εμμανουέλα Καποκάκη 
- Μουσική: Κώστας ΜπεβεράτοςΚάθε 
παράσταση έχει γενική είσοδο 5 ευρώ.
Αποκλειστικά για τα σχολεία την εβδο-
μάδα, Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου έως Πα-
ρασκευή 14 Δεκεμβρίου, η «Γοργόνα, 
γοργονίτσα» θα παρουσιαστεί με εισι-
τήριο 3 ευρώ, στο θέατρο «Τριανόν» 
ή κατά τόπους, σε σχολικές αίθουσες.
Με ευφάνταστο σκηνικό, με κουστού-
μι-κούκλα και κούκλες άμεσης κίνησης 
διαφόρων μεγεθών που ξεχωρίζουν για 
την ζωντάνια και τα έντονα χρώματά 
τους. Έντονη δράση, γεμάτο μουσική 
που μεταφέρει τον θεατή στον μαγικό 
κόσμο του παραμυθιού, με χιούμορ και 
ευαισθησία.H βαθιά αγάπη που θα νιώ-
σει η μικρή Γοργόνα για τον Πρίγκιπα, 
θα την κάνει να λάμψει σαν φεγγάρι. Ο 
συνδετικός κρίκος είναι ένα ζευγάρι ψη-
λοτάκουνα παπούτσια που ξεκινώντας 

ενωμένα σαν βάρκα του Πρίγκιπα, στο 
ναυάγιο κομματιάζονται δίνοντας δύο 
παπούτσια που η Γοργόνα τα κρατάει 
σαν ενθύμιο. Όταν θα αποκτήσει πόδια 
θα τα φορέσει και θα γίνουν το όχημα 
στο ταξίδι της θηλυκότητας. Στο τέλος 
της παράστασης θα γίνει συζήτηση με 
τα παιδιά για τις κούκλες και το μήνυμα 
της αγάπης και της αυτοθυσίας που προ-
βάλλεται.
Σκηνοθεσία, σκηνογραφία, 
performance: Εμμανουέλα Καποκάκη 
-Μουσική: Κώστας Μπεβεράτος
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D.N.F.T.T.  (!!!)
Δεν μπορεί, θα το έχετε 
ακούσει και δει τε-
λευταία στο δι-
αδίκτυο και 
ασφαλώς θα 
αναρωτιέ-
στε. Τι εί-
ναι «troll»; 
Troll είναι 
μια δια-
δ ι κ τ υ α κ ή 
δημοσίευ-
ση ψευδούς 
ή αμφιλεγό- μενου ή 
προκλητικού και συνήθως άσχετου μηνύματος με 
πρόθεση να προκαλέσει μια συναισθηματική αντίδραση, ή γενικά να διασπάσει τις κα-
νονικές και εντός θέματος συζητήσεις προκαλώντας έναν μεγάλο αριθμό απαντήσεων 
και προστριβών.
 Ο όρος χρησιμοποιείται είτε για το άτομο που κάνει μια τέτοια δημοσίευση (το «troll») ή 
την ίδια την πράξη («trolling»).
Ποιο είναι το αποτέλεσμα του trolling;
Το περιεχόμενο μιας δημοσίευσης από Troll συνήθως εμπίπτει σε μια από τις ακόλουθες 
κατηγορίες...
Μπορεί να εμπεριέχει μια ανόητη αντίφαση με την κοινή λογική
Μπορεί να είναι ηθελημένα προσβλητική στους αναγνώστες
Μπορεί να εμπεριέχει μια πρόκληση για έναν μεγάλο αριθμό από αμφιλεγόμενες απα-
ντήσεις.
Το αποτέλεσμα αυτών των δημοσιεύσεων είναι συχνά μια πλημμύρα από θυμωμένες 
απαντήσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα μηνύματα που ακολουθούν την απάντηση σε 
ένα troll μπορεί να αποτελέσουν ένα μεγάλο κομμάτι της θεματολογίας ενός forum, για 
ένα χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάσει και τις βδομάδες.
Αυτές οι δημοσιεύσεις αναμεταδίδονται σε όλο τον κόσμο, σε χιλιάδες υπολογιστών και 
σπαταλούν πολύτιμους πόρους, ενώ κοστίζουν χρόνο και χρήμα στα άτομα που ανα-
γκάζονται να τις διαβάζουν. Επίσης, τα νήματα που περιέχουν δημοσιεύσεις από troll, 
μπορεί να αποτελέσουν μια σημαντική πηγή ενόχλησης για τα άτομα που προσπαθούν 
να έχουν μια εποικοδομητική συζήτηση.
Πως θα πρέπει όλοι μας να αντιμετωπίζουμε ένα troll;
Τα άτομα που δημοσιεύουν τέτοια μηνύματα το κάνουν για να τραβήξουν την προσοχή 
και να προκαλέσουν φασαρίες. Ο βασικότερος κανόνας είναι πως:
Η καλύτερη απάντηση είναι μην απαντήσετε. Αν δώσετε βάση και συνεχίσετε την λογική 
(ή την απουσία λογικής) την δημοσίευσης του troll, συνεισφέρετε, χωρίς να το θέλετε, 
στο θόρυβο και στην ενόχληση που ήθελε να προκαλέσει το troll.
Καλό είναι, πριν δώσετε κάποια απάντηση, να σκεφτείτε τα ακόλουθα:
Έχουν ήδη δοθεί απαντήσεις από άλλους;
Πρόκειται η απάντηση μου να προσθέσει κάποια πληροφορία που οι υπόλοιποι πιθα-
νώς να μην γνωρίζουν ήδη;
Πρόκειται να λυθεί το θέμα, ή η συζήτηση φαίνεται πως θα καταλήξει σε ανταλλαγή 
κατηγοριών ή ακόμα και ύβρεων;
Θα μετανιώσω αργότερα το περιεχόμενο αυτών που δημοσιεύω;
Αντιμετωπίστε τα troll σωστά και εποικοδομητικά, μη λαμβάνοντας μέρος στο online 
που προκαλούν. Μην απαντάτε!
Υπάρχει και όρος για αυτή την πολιτική στο ίντερνετ: Do not feed the trolls του 
οποίου η συντόμευση είναι D.N.F.T.T.
Στα ελληνικά μεταφράζεται σαν «Μην Ταΐζετε Τα Troll».

LINKER IT Team

Ο αργός θάνατος 
του Έλληνα εμποράκου 

Το θέμα με το οποίο θα κα-
ταπιαστούμε έχει δυο σκέ-
λη.
Στο ένα βρίσκεται ο φορο-
λογούμενος έμπορος , και 
στο άλλο οι λαθρέμποροι 
της μαύρης αγοράς. 
Το φαινόμενο του παραε-
μπορίου έχει λάβει μεγάλες 
διαστάσεις που όλο και αυ-
ξάνονται τον τελευταίο και-
ρό!
Και σαν να μην έφτανε αυτό 
βρίσκεται σε έξαρση σε μια 
εποχή που η πολιτική ζωή 
της χώρας είναι σε καραντί-
να, που η ανεργία έχει χτυ-
πήσει κόκκινο, που εξαιτίας 
της γενικότερης κρίσης όλο και περισσό-
τερα μαγαζιά βάζουν λουκέτο.
Όλος αυτός ο φαύλος κύκλος έχει προε-
κτάσεις ανυπολόγιστες σε τομείς που επι-
φανειακά ούτε φανταζόμαστε.
Αρχικά οφείλουμε να σκεφτούμε τι οδηγεί 
τους συμπολίτες μας να αγοράζουν μαϊ-
μού προϊόντα στα πεζοδρόμια εμπορικών 
δρόμων, γνωρίζοντας ότι έτσι κλέβουν το 
κράτος στηρίζοντας την μαύρη αγορά και 
ταυτόχρονα πληρώνουν για ένα προϊόν 
απλής απομίμησης.
Αρχικά φταίει η κουλτούρα του υπερκατα-
ναλωτισμού, της ματαιοδοξίας και του μι-
μητισμού, δευτερευόντως κυριαρχεί την 
ώρα της συναλλαγής ένα αίσθημα «εκδί-
κησης» προς τον έμπορο της γειτονιάς με 
τη σκέψη « δεν κατέβαζες τις τιμές, ορίστε 
τώρα», και τρίτον διότι σίγουρα δεν γνω-
ρίζουν τι επιπτώσεις έχει το παράνομο 
εμπόριο όχι μόνο σε ένα μαγαζί ή και σε 
δύο αλλά σε ένα ολόκληρο κράτος!!
Διότι ας μη ξεχνάμε πως το μέρος είναι 
αναπόσπαστο κομμάτι και συνέχεια του 
όλου.
Ο λαθρέμπορος ,λοιπόν, πουλάει κάτι 
σε εξευτελιστική τιμή για τον απλό λόγο 
ότι τα αγοράζει από κάποιους άλλους σε 
ακόμη πιο χαμηλές τιμές, διότι δεν έχει 
ενοίκιο , φως , νερό , τηλέφωνο , γιατί δεν 
φορολογείται, δεν κόβει αποδείξεις, δεν 
πληρώνει έκτακτες εισφορές, Φ.Π.Α και 
δημοτικά τέλη, ούτε και έχει το συνεχές 
άγχος να πληρώσει τους προμηθευτές!
Πόσο μάλλον να πληρώσει και τους υπαλ-
λήλους του.
Ακόμη εφόσον τα προϊόντα του είναι απο-
τέλεσμα απομίμησης και μηδενικής πραγ-
ματικής οικονομικής αξίας, δεν έχει να ζη-
τήσει κάποιες «φιξ» φραντσάιζ τιμές!!
Ζητάει και παζαρεύει ό,τι ποσό θέλει, την 
ίδια ώρα που ο Έλληνας δεν στηρίζει ελ-
ληνικά αλλά παράνομα την μαύρη αγο-
ρά, πίσω από την οποία βρίσκεται ένα 
ολόκληρο κύκλωμα ξεπλύματος μαύρου 
χρήματος και εκμετάλλευσης ενώ την 
ίδια ώρα κάποιοι στέλνουν περιουσίες 

ολόκληρες στο εξωτερικό , 
κάποιοι Έλληνες στο εσωτε-
ρικό ( ναι υπάρχουμε ακόμη 
σε αυτή τη χώρα) γονατί-
ζουν μπροστά στην ανεργία 
( γιατί αν κάποιος βρίσκε-
ται με το λουκέτο στο χέρι 
πώς να προσλάβει υπαλ-
λήλους??), μπροστά στις 
ταμπέλες «ΟΛΑ ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ 
ΛΟΓΩ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ»..
Ας σκεφτούμε αρχικά γιατί 
το λαθρεμπόριο στην Ελλά-
δα έχει τέτοιο μέγεθος?
Λοιπόν, ας αναλογιστούμε 
πως το λαθρεμπόριο το δια-
κινούν άνθρωποι από χώρες 
της Ασίας , και της Αφρικής 

κατά πλειοψηφία!
Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν δεν έκλεισαν 
ένα ωραίο πρωινό εισιτήρια μέσω ιντερ-
νέτ για να επισκεφτούν την ταλαίπωρη 
χώρα μας!
Κάποιος τους άνοιξε την πόρτα!
Συγγνώμη την Κερκόπορτα ήθελα να πω!
Αρχικά η ανεπαρκής φύλαξη των συνό-
ρων, οι διαθέσεις της Γείτονος Τουρκίας 
δευτερευόντως, εν συνέχεια η στήριξη 
όλων αυτών των ανθρώπων( άρα και του 
κυκλώματος εκμετάλλευσης αυτών από 
την αριστερά), η ανεπάρκεια της Δημοτι-
κής Αστυνομίας που δεν προβαίνει σε κα-
μία ενέργεια εφάμιλλη των καθηκόντων 
της ( άραγε τι εντολές δέχεται και από 
πού) .
Εδώ παρεμβάλλεται και η δική μας ανευ-
θυνότητα αλλά και αναισθησία που ενώ 
γνωρίζουμε ότι δεχόμαστε να δώσου-
με χρήματα μαύρα , χωρίς το κράτος να 
επωφεληθεί από αυτήν την συναλλαγή 
και παίρνοντας προϊόν απομίμησης και εν 
γνώσει μας, καταλήγουμε έτσι να στηρί-
ζουμε αυτό το κύκλωμα παραοικονομίας 
και το προτρέπουμε προς τη διαιώνιση 
του.
Συνεπώς έτσι βοηθούμε και εμείς να κα-
ταστραφεί κι άλλο η ελληνική οικονομία.
Δεν πρέπει να λησμονούμε ποτέ πως το 
χρήμα κάνει κύκλους σε μια υγιή οικονο-
μική ζωή μιας χώρας αλλά παραποτάμους 
σε μια χώρα με λαθρεμπόριο.
Εκτός του ότι ο λαθρέμπορος δεν θα έρθει 
να ψωνίσει σε εσάς ( γιατί θα φροντίσει να 
το προμηθευτεί παράνομα το ίδιο προϊ-
όν – όπως ακριβώς παράνομα το πουλά-
ει και αυτός), τελικώς τα χρήματα δεν θα 
κάνουν κύκλους, και δεν θα πέσουν ποτέ 
πάλι στα δικά σας χέρια.
Καταλαβαίνει , λοιπόν, κανείς πόσο ποσο-
στιαία φτωχότερος γίνεται κανείς με κάθε 
μαύρη συναλλαγή, οδηγώντας με μαθη-
ματική ακρίβεια στη χρεοκοπία μας, γιατί 
το κράτος είμαστε όλοι εμείς.
Άραγε αυτά τα χρήματα που καταλήγουν?
Και με ποιο τρόπο? 

 Της Μελίνας 
Τσιλιμίγκρα, 

Συνεργάτης τμήματος 
Μεταναστευτικής 

Πολιτικής και 
Οργανωτικού της Ν.Δ.
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Την Παρασκευή 23/11, στο 
Δημαρχείο της Αγίας Τριάδας, 
συνεδρίασε το ΔΣ της Επι-
τροπής Διαχείρισης του νέου 
Κλειστού Γυμναστηρίου της 
Αγίας Τριάδας, υπό τον Αντι-
δήμαρχο Δημοτικής Ενότη-
τας Μιδέας κ. Τζαρίμα Ιωάννη. 
Με απόφασή του, από τη Δευ-
τέρα 26/11 διατίθενται για 
χρήση του Σταδίου δύο ώρες, 
(Δευτέρα 4-6 μμ και Τετάρ-
τη 6-8 μμ), για επαφή των 
ατόμων της περιοχής μας με 
το άθλημα της Τοξοβολίας. 
Υπεύθυνος του προγράμμα-
τος εκμάθησης Τοξοβολίας 
θα είναι ο κ. Βούρος Κώστας, 

Μέλος της Επιτροπής Ανάπτυ-
ξης της Ελληνικής Φιλάθλου 
Ομοσπονδίας Τοξοβολίας 
(ΕΦΟΤ) και Προπονητής Τοξο-
βολίας (FITA Coach Level III). 
Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των 
Μελών του Δ.Σ. για ανάπτυξη 
των αθλητικών δραστηριοτή-
των της κοινωνίας της ευρύτε-
ρης περιοχής μας, η ζωντάνια 
και η προθυμία τους, αγκάλιασε 
την πρόταση της ΕΦΟΤ για δη-
μιουργία πιλοτικών δράσεων 
που θα φέρουν σε επαφή όσο 
το δυνατόν περισσότερα άτομα 
με το άθλημα της Τοξοβολίας. 
‘Ετσι, από τη Δευτέρα, όσοι 
προσέλθουν στο Στάδιο της Αγ. 

Τριάδας, στο στολίδι αυτό των 
αθλητικών εγκαταστάσεων του 
Νομού μας με χωρητικότητα 
750 θεατών, θα έχουν την ευ-
καιρία να αρχίσουν να ασκού-
νται στην τεχνική του ευγενούς 
αθλήματος της Τοξοβολίας, που 
προπονεί το σώμα και το μυαλό. 
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, 
χωρίς οποιαδήποτε συνδρο-
μή, και η εκπαίδευση θα γίνε-
ται με εκπαιδευτικό εξοπλισμό 
που θα υπάρχει στο Στάδιο. 
Συγχαίρουμε την ανάπτυξη τέ-
τοιων πρωτοβουλιών, κι είμαστε 
σίγουροι ότι ο αθλητισμός, με 
το ενδιαφέρον που δείχνουν τα 
Μέλη του Δ.Σ. του Σταδίου, ως 

κοινωνικό και πολιτισμικό αγα-
θό, θα διευρύνει τον παιδαγωγι-
κό του χαρακτήρα, στο αθλητικό 
και κοινωνικό γίγνεσθαι των δύ-
σκολων καιρών που περνούμε. 
Ειδικότερα για το άθλη-
μα της Τοξοβολίας, μπο-
ρούμε να πούμε πως:  
βοηθά στη βελτίωση της Ηρεμί-
ας, τη Χαλάρωση/διαφυγή από 
τους περισπασμούς, το Διαλο-
γισμό, είναι ανοιχτό σε όλους 
και όλες τις ηλικίες - ως Άθλημα 
απαιτεί καλή φυσική κατάστα-
ση ενώ ταυτόχρονα ως άσκηση 
μπορεί να εφαρμόζεται μέχρι και 
τις πολύ μεγάλες ηλικίες - βελτι-
ώνει την εστίαση - είναι σχετικά 
μη ακριβό - παρέχει διασκέδαση 
- βελτιώνει την υπομονή - είναι 
άθλημα Κλειστού αλλά και Ανοι-
κτού Χώρου - είναι Κοινωνικό 
- βελτιώνει την αυτοπεποίθηση 
- διδάσκει την ασφάλεια - προ-
άγει την αυτοσυγκέντρωση και 
τη διανοητική δύναμη - βελτι-
ώνει το άνω μυοσκελετικό σύ-
στημα του αθλητή - βελτιώνει 
την εικόνα του εαυτού - είναι 
άθλημα στο οποίο ο αθλητής 
μόνος του -χωρίς την παρεμ-
βολή άλλων εξωγενών παρα-
γόντων- μπορεί να εξελιχθεί με 
βάση αποκλειστικά τις δυνατό-
τητες και τις προσπάθειές του 
– είναι συνυφασμένο με την εξ 
απαρχής του κόσμου επιβίω-
ση του ανθρώπου- είναι άθλη-

μα Ολοκλήρωσης, ένα άθλημα 
που βελτιώνει ταυτόχρονα τη 
Σωματική αλλά και την Πνευ-
ματική κατάσταση του αθλητή. 
Να σημειώσουμε ότι ο κ. Βού-
ρος, είναι Αξκός της Π.Α. ε.α., 
έχει διατελέσει την προηγού-
μενη τετραετία Γενικός Έφορος 
της ΕΦΟΤ, Πρόεδρος της Δικα-
στικής της Επιτροπής, Μέλος 
της Τεχνικής της Επιτροπής και 
Επιτροπής των Εθνικών Ομά-
δων, ήταν υποψήφιος της Ελλά-
δας για την Επιτροπή Ανάπτυξης 
της Πανευρωπαϊκής Ομοσπον-
δίας Τοξοβολίας (EMAU), υπό-
τροφος της Παγκόσμιας Ομο-
σπονδίας Τοξοβολίας (FITA) 
προπονητικά, και παράλληλα 
ως αθλητής, κατέκτησε πέρυσι 
το αργυρό μετάλλιο στο Πρω-
τάθλημα Α’ Εθνικής Κατηγορίας 
στον Ανοικτό Χώρο (70 μέτρα). 
Είναι απόφοιτος του Τμήματος 
Διοίκησης Τουρ/κών Επιχ/σεων 
του ΑΤΕΙ Πάτρας, απόφοιτος του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημο-
τικής Εκπ/σης του Εθνικού Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου, 
απόφοιτος του Τμήματος Ψυ-
χολογίας του Παντείου Πανεπι-
στημίου, και με Μεταπτυχιακές 
Σπουδές στην Εκπαίδευση στο 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

18

Βόλτα 
στην Λυκώνη
Πορεία – περίπατο στο Λυκοβούνι διοργανώνει ο Ιππικός Φυσιολα-

τρικός Σύλλογος Άργους μαζί με το 3ο Δημοτικό σχολείο, στο μο-

νοπάτι της Λυκώνης (Λυκοβούνι) την Κυριακή. Αναχώρηση 10:00 

π.μ. από την πηγή της Άκοβας στο εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας. Οι 

περιπατητές θα ακολουθήσουν μια κυκλική διαδρομή που θα περνά 

κοντά από το κάστρο της Λάρισας και την κορυφογραμμή της Λυ-

κώνης (Λυκοβούνι) στους Ταξιάρχες, επιστρέφοντας έτσι από δια-

φορετική διαδρομή στο σημείο εκκίνησης. Όσοι θα ακολουθήσουν 

την πορεία θα πρέπει να φέρουν κατάλληλο εξοπλισμό (ενδυμασία 

ανάλογη με τις καιρικές συνθήκες, σακίδιο με νερό, σνακ, φρούτα 

κλπ.) Μετά το πέρας της διαδρομής, όποιος θέλει να μείνει, θα τον 

περιμένει έτοιμη φωτιά για να ψήσει ότι καλό θα έχει φέρει με τη 

συνοδεία  παραδοσιακής μουσικής.Τηλέφωνα επικοινωνίας για δη-

λώσεις συμμετοχής και προτάσεων νέων διαδρομών και ιδεών: Πά-

ρης Βασιλάκος    6945900336, Ηρακλής Σούρσος  6946682054 και 

Γιάννης Σουλιώτης   6955808064

Ανάπτυξη του Αθλήματος της Τοξοβολίας
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Του Άγγελου 
Τράκα, 

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

Έχουμε ακούσει από γονείς ή από εκ-
παιδευτικούς να χαρακτηρίζουν παι-
διά λέγοντας ότι είναι ανώριμα στο 
λόγο τους. Πράγματι υπάρχει αυτός 
ο ορισμός και είναι μια μορφή από 
τις πολλές διαταραχές του λόγου στα 
φυσιολογικά παιδιά.
Η ανωριμότητα του λόγου, η βραδυ-
πορία δηλαδή στην ανάπτυξη που 
συχνά μπορεί να είναι προάγγελος 
περιπλοκών των εξελικτικών δυσκο-
λιών. Συνήθως ο όρος χρησιμοποι-
είται για να περιγραφεί η εξελικτική 
επιβράδυνση στην εκμάθηση του 
λόγου σε σύγκριση με τις νόρμες 
της φυσιολογικής ανάπτυξης. Δεν 
υπάρχουν κάποια σταθερά κριτήρια 
που να διακρίνουν αν η επιβράδυν-
ση είναι λογική ή όχι. Έτσι παραμένει 
ένα πρόβλημα σχετικά με το πότε η 
ανάπτυξη του λόγου είναι μεν αργή 
αλλά φυσιολογική και πότε όντως 
παρουσιάζει προβλήματα. Πάντως η 
ανωριμότητα ή απλή καθυστέρηση 
του λόγου εμφανίζεται σε παιδιά 2-5 
χρονών, περίοδος κατά την οποία η 
ανάπτυξη ντου λόγου είναι ραγδαία. 
Το παιδί επικοινωνεί με το περιβάλ-
λον του, αλλά τόσο η έκφραση όσο 
και η κατανόηση μένουν σε σημαντι-

κά χαμηλότερα επίπεδα από τα άλλα 
παιδιά που εξελίσσονται φυσιολογικά 
γλωσσικά.
Τα συμπτώματα της απλής ανωριμό-
τητας μερικές φορές και όχι πάντα 
εξαφανίζονται πριν από τα 5 χρόνια. 
Σε περίπτωση που εξακολουθούν να 
υπάρχουν, τότε πρέπει να υποψια-
στούμε ότι υπάρχει κάποια σοβαρό-
τερη διαταραχή του λόγου.
Τα γλωσσικά συμπτώματα της ανωρι-
μότητας είναι :
*Οι πρώτες λέξεις δεν εμφανίζονται 
πριν από τα 2 χρόνια, ενώ συνήθως 
σε παιδιά με κανονική εξέλιξη εμφα-
νίζονται στους 10-18 μήνες. Η λέξη 
πρόταση που συνήθως κυριαρχεί 
στους 12-15 μήνες επεκτείνεται μέχρι 
τα 3 χρόνια, ενώ η χρήση αντωνυμι-
ών που τα παιδιά τη μαθαίνουν στα 
3 χρόνια, συνήθως σ’ αυτά τα παιδιά 
εμφανίζεται γύρω στα 4 χρόνια.
* Μερικά παιδιά μιλούν πολύ αλλά με 
ανακριβή τρόπο, έτσι που ο ακροα-
τής δεν μπορεί να το καταλάβει.
* Η κατανόηση φαίνεται να είναι κα-
λύτερη από την έκφραση. Προσαρ-
μόζονται εύκολα στις απαιτήσεις της 
καθημερινής, επειδή τυχόν δυσκολίες 
αντισταθμίζονται από παραλεκτικά 
στοιχεία.
Τα αίτια για την ανωριμότητα του λό-
γου μπορούμε να τα εντοπίσουμε σε 
παράγοντες κληρονομικούς, νευρο-
λογικούς και περιβαλλοντικούς. 
Τέλος αναφέρω ότι πρέπει να απο-
κλειστούν άλλες καταστάσεις όπως 
κώφωση, νοητική καθυστέρηση και 
άλλες διαταραχές λόγου ώστε να 
μπορούμε να μιλάμε με σιγουριά ότι 
ένα παιδί έχει ανωριμότητα λόγου. 

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

Ο μεγάλος αριθμός από 
δίαιτες αδυνατίσματος 
που κυκλοφορούν, απο-
δεικνύουν δύο πράγμα-
τα, την έλλειψη βασικών 
γνώσεων διατροφής και 
την επιθυμία για γρήγο-
ρο αδυνάτισμα.
Κατ’ αρχήν, ένα άτομο 

για να χάσει βάρος πρέπει να προσλαμβάνει με 
τη διατροφή του λιγότερες θερμίδες από όσες 
καταναλώνει κατά τη διάρκεια του 24ωρου. Να 
υπάρχει δηλαδή ένα αρνητικό θερμιδικό ισοζύ-
γιο.
Αυτό δε σημαίνει ότι όσο λιγότερο τρώμε τόσο 
το καλύτερο, γιατί ο οργανισμός μας για τη 
σωστή του λειτουργία έχει κάποιες ανάγκες σε 
θερμίδες και θρεπτικά συστατικά (πρωτεΐνες, 
βιταμίνες, ανόργανα άλατα κ.λ.π.). Αυτές τις 
ανάγκες πρέπει να τις καλύπτουμε καθημερινά, 
είτε θέλουμε να χάσουμε βάρος είτε όχι. Αλλιώς 
υπάρχει κίνδυνος διαφόρων ανεπαρκειών με 
αποτέλεσμα τη δυσκοιλιότητα, το χαμηλό αιμα-
τοκρίτη, την υπόταση κ.λ.π. Γι’ αυτό επιβάλλεται 
μια σωστή επιλογή των τροφών, σε μια δίαιτα 
αδυνατίσματος που κύριο χαρακτηριστικό της 
πρέπει να είναι η ποικιλία των τροφίμων και η 
εξατομίκευση του προγράμματος.
Οι παράγοντες που πρέπει να λάβει υπόψη ένας 
ειδικός-διαιτολόγος στην κατάρτιση μίας δίαι-
τας αδυνατίσματος είναι πολλοί. Πρώτον, είναι 
απαραίτητη η λήψη κάποιου ιστορικού ιατρι-
κού και η φυσική εξέταση του ατόμου, για τον 
αποκλεισμό κάποιας παθολογικής κατάστασης. 
Δεύτερον, ένα ιστορικό παχυσαρκίας θα βοηθή-
σει στην κατανόηση του πότε άρχισε το άτομο 
να βάζει επιπλέον κιλά, τι φταίει, αν υπάρχουν 
άλλα παχύσαρκα άτομα στην οικογένεια κ.λ.π. 
Τρίτον, ένα λεπτομερές διαιτολογικό ιστορικό, 
θα δώσει μια εικόνα για τις διαιτητικές συνήθει-
ες, το ποσό των θερμίδων που καταναλώνει το 
άτομο, την κατανομή των γευμάτων κατά τη δι-
άρκεια της ημέρας, την όρεξη ή την πείνα (ποιες 
ώρες αισθάνεται πείνα) και τέλος ένα ιστορικό 
φυσικής δραστηριότητας (το είδος της εργασί-
ας του, αν γυμνάζεται ή αν έχει καθιστική ζωή), 
θα βοηθήσει στον καθορισμό του ύψους των 
θερμίδων της δίαιτας. Το άτομο πρέπει επίσης 
να ερωτηθεί για το πώς αισθάνεται με το βάρος 
του, πόσο αποφασισμένο είναι να χάσει βάρος, 
τι προσπάθειες έχει κάνει στο παρελθόν και αν 
θα έχει υποστήριξη από τα άλλα μέλη της οικο-
γένειας.
Η έντονη επιθυμία για γρήγορο αποτέλεσμα και 
η ευπιστία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι 
τα αίτια για την πραγματικά άσχημη εκμετάλ-
λευση που γίνεται από διάφορους «ειδικούς» 
στο χώρο του αδυνατίσματος.

Το σωστό αδυνάτισμα έχει κάποιους βασικούς 
κανόνες που πρέπει κάποιος να γνωρίζει και να 
ακολουθεί για να φτάσει στο στόχο του.
Το άτομο πρέπει να έχει την ψυχολογική ωρίμαν-
ση για να πάρει την απόφαση να ακολουθήσει 
ένα πρόγραμμα αδυνατίσματος και να επιμείνει 
σ’ αυτό. Πολλοί επιχειρούν να ακολουθήσουν 
μια δίαιτα χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει 
το τι πραγματικά θέλουν, δεν είναι κατάλληλα 
προετοιμασμένοι και μετά τον ενθουσιασμό της 
απώλειας των πρώτων κιλών και καθώς τα πράγ-
ματα δυσκολεύουν, γιατί ο ρυθμός της απώλει-
ας βάρους πέφτει ή γιατί οι λαιμαργίες τους δεν 
τους επιτρέπουν να μείνουν πιστοί στο πρό-
γραμμα, απογοητεύονται και εύκολα εγκαταλεί-
πουν την προσπάθεια, αυξάνοντας έτσι ακόμα 
περισσότερο το άγχος και την ανασφάλειά τους. 
Όμως από τη στιγμή που ένα άτομο αποφασίζει 
να αδυνατίσει πρέπει να κινητοποιήσει όλη του 
δύναμη, την αποφασιστικότητα, την πειθαρχεία, 
τον αυτοέλεγχο, την επιμονή και υπομονή του 
για να πετύχει το στόχο του. 
Κάποιος που προσπαθεί να αδυνατίσει είναι 
απαραίτητο να κατέχει ορισμένες βασικές γνώ-
σεις διατροφής, που θα τις αποκτήσει με τη βο-
ήθεια του διαιτολόγου. Η διατροφική αυτή μόρ-
φωση είναι πολύ σημαντική για τη διατήρηση 
του επιθυμητού βάρους μετά τη δίαιτα. 
Η επιτυχία της διατροφικής αγωγής σε χρόνια 
βάση προϋποθέτει αλλαγές στις συνήθειες του 
ατόμου, με την υιοθέτηση σωστών διατροφικών 
συνηθειών και σωματικής άσκησης για όλη του 
τη ζωή. 
Το διαιτολόγιο είναι αυστηρά προσωπικό και 
δεν μπορεί να εφαρμοστεί από άλλο άτομο με 
την ίδια επιτυχία. Το είδος και η ποσότητα των 
τροφών που καταναλώνει κάποιος εξαρτάται 
αποκλειστικά από τις ατομικές του ανάγκες και 
προτιμήσεις που είναι αυστηρά προσωπικές και 
καθοριστικές γι’ αυτόν. 
Όσο πιο αργή είναι η απώλεια του σωματικού 
βάρους τόσο πιο σταθερή, βέβαιη και μόνιμη 
είναι. Ένα άτομο πρέπει να χάνει το 1% του βά-
ρους του ή κατά προσέγγιση 1 κιλό την εβδο-
μάδα, για να έχει μεγαλύτερη πιθανότητα για 
απώλεια λίπους και όχι υγρών και μυϊκού ιστού. 
Οποιαδήποτε σοβαρά υποθερμιδική δίαιτα 
κάτω από 800 θερμίδες είναι διατροφικά ανε-
παρκής. Η ποικιλία των τροφών και η άφθονη 
πρόσληψη λαχανικών και λιγότερο φρούτων 
είναι απαραίτητη. Η χορήγηση κάποιων πολυ-
βιταμινούχων σκευασμάτων για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα, ίσως δρα βοηθητικά σ’ αυτή 
την περίπτωση. 
Τέλος, η διατήρηση του επιθυμητού βάρους εί-
ναι το σημαντικότερο και δυσκολότερο μέρος 
της όλης προσπάθειας. Μετά την υποθερμιδική 
δίαιτα, το άτομο πρέπει να ακολουθήσει μια δί-
αιτα συντήρησης που έχει σαν στόχο, εκτός από 
τη διατήρηση του επιθυμητού βάρους, τη δια-
τροφική του μόρφωση.

Κανόνες σωστής δίαιτας 
και αδυνατίσματος

Ανωριμότητα 
του λόγου
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Έναν ακόμα άθλο κατέγραψε 
στο ενεργητικό του ο Ναυ-
πλιώτης Τάσος Κολιγκιώνης 
κατακτώντας την 1η Θέση στη 
μεσαία κατηγορία και στην κα-
τηγορία over 40’’s στο WABBA- 
Mr.& Ms. Universe 2012.
Τα συγχαρητήρια στον αθλητή 
ήρθαν αμέσως με την ανακοί-
νωση της επιτυχίας του από τον 
δήμαρχο Ναυπλιέων Δημήτρης 
Κωστούρο: «Παρόλο τον τερά-
στιο ανταγωνισμό και το υψη-
λότατο επίπεδο των αθλητών ο 
Τάσος με την μεγάλη του εμπει-
ρία και πίστη ξεπέρασε τον ίδιο 
του τον εαυτό αποδεικνύοντας 
για άλλη μια φορά ότι οι Έλλη-
νες μάχονται και νικούν! Η νίκη 
του αποτελεί πηγή δύναμης και 
έμπνευσης για όλους μας. Θερ-
μά συγχαρητήρια, θα είμαστε 
πάντα δίπλα σου, μας έκανες 
όλους περήφανους».
Ο Τάσος Κολιγκιώνης είναι 
από τους πιο διαχρονικούς, 
επιτυχημένους και έμπειρους 
bodybuilder της χώρας μας. Οι 
επιτυχίες του είναι πραγματικά 
απίστευτες, ειδικά αν αναλο-
γιστεί κανείς σε πόσο σκληρές 
και ιδιαίτερα απαιτητικές κα-
τηγορίες και αγώνες έχει πάρει 
μέρος.
Ξεκίνησε κάτω από την στενή 
και αυστηρή παρακολούθηση 
και βοήθεια του Βαγγέλη Φύ-
τρου, Παγκόσμιου Πρωταθλη-
τή σε δύο διοργανώσεις πριν 
από αρκετά χρόνια, γνωστού 
άλλωστε από την πολύ καλή 
δουλειά του με νέους αθλητές 
και την τεράστια εμπειρία του 
σε θέματα γυμναστικής και δι-
ατροφής.
Ο Τάσος ξεκίνησε σε ηλικία 
28 ετών την συστηματική του 
ενασχόληση με τα βάρη και 
τον πρώτο κιόλας χρόνο πήρε 
μέρος στους πρώτους αγώνες, 
ενώ μέσα σε λίγα χρόνια κατά-

φερε όχι μόνο να φτάσει στην 
πρώτη θέση αλλά να την κάνει 
απόλυτα δική του, πολλές φο-
ρές ανεβαίνοντας μάλιστα και 
κατηγορία.
Κάπου εκεί γύρω στο 2000 
έφτασε η κρίσιμη καμπή στην 
καριέρα του, αφού αποφάσι-
σε ότι έπρεπε να τολμήσει ένα 
μεγάλο άλμα και να διεκδική-
σει τους μεγάλους τίτλους στο 
εξωτερικό. Αυτό βέβαια προϋ-
πέθετε σκληρή και κυρίως μα-
κροχρόνια προσπάθεια, έναν 
προσωπικό Γολγοθά που κα-
λούνται άλλωστε να ανέβουν 
όλοι οι μεγάλοι αθλητές.
Έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια, 
έμεινε εκτός αγώνων και έφτια-
χνε μέρα με τη μέρα το σώμα 
και τον χαρακτήρα του για να 
καταφέρει τους στόχους του.
Και πράγματι τα κατάφερε, 
αφού το 2010 σε ηλικία 46 
ετών (!!), κερδίζει το Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα της WABBA, στη 
Γερμανία στην Μεσαία Κατηγο-
ρία.
Επίσης, το 2011 κέρδισε την κα-
τηγορία OVERALL στο κύπελλο 
Οδύσσεια της WABBA-ΠΕΣΔ, 
ενώ βγήκε 2ος στο Παγκόσμιο 
WABBA UNIVERSE στη Γερμα-
νία, στην κατηγορία Master, 
κατά γενική ομολογία στην 
δυσκολότερη κατηγορία του 
αγώνα.
Ο Τάσος Κολιγκιώνης αντιπρο-
σωπεύει το είδος εκείνο των 
ανθρώπων που δεν λυγίζουν 
ποτέ, που θέτουν Στόχους υψη-
λούς και καίγονται μέχρι να 
τους πραγματοποιήσουν και 
καμία δύναμη στη Γη δεν θα 
τους εμποδίσει.
Αυτό είναι το γνήσιο Πνεύμα 
των αληθινών Πολεμιστών, και 
σαν πραγματικός Πολεμιστής 
δεν θα μπορούσε να μείνει 
έξω από την οικογένεια της 
WARRIORLAB και των X-TREME 

STORES. Έχοντας την εμπειρία 
να διακρίνει το είδος της προ-
πόνησης και της διατροφής που 
δουλεύει καλύτερα πάνω στο 
σώμα του, επέλεξε τα μοναδικά 
προϊόντα της WARRIORLAB, ως 
τους καλύτερους συμμάχους 
για τις επιτυχίες του. Στο προ-
σκλητήριο που έχει σημάνει 
από το εργαστήρι των Πολεμι-
στών ο Τάσος Κολιγκιώνης έχει 
την πλέον τιμητική θέση. Αυτή 
που του αξίζει.
Συμμετοχές και Διακρίσεις:
2011: 1η θέση στο Κύπελλο 

Οδύσσεια
2011: 2η θέση στο WABBA 
UNIVERSE στην κατηγορία 
MASTER
 2011: 1η θέση στο Κύπελλο 
Οδύσσεια
2010: 1η θέση στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα στη Μεσαία κα-
τηγορία.
2000: 1η θέση στα -90kg στο 
Κύπελλο και 2η θέση στην 
Overall κατηγορία.
2000: 3η θέση στα +90kg στο 
Πρωτάθλημα
1998: 1η θέση στα -90kg

 1997: 6η θέση στο Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα.

1997: 1η θέση στα -90kg στο 

Μr. Ελλάς, 1η θέση στο Mr. Αι-

γαίο, 1η θέση στο Mr. Β. Ελλάς

1996: 1η θέση στα -90kg

 1995: 2η θέση στα -90kg

 1994: 4η θέση στα -90kg

 1993: 6η θέση στα -90kg
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Πως να απαντάτε στα 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ 
των ΤΡΑΠΕΖΩΝ! 
 
- Τον κ. Παπαδόπουλο, παρακαλώ.
- Ο ίδιος. 
- Αγκαθούρα από την Kleftobank. 
- Αριθμό ταυτότητας και πατρώνυμο, παρακαλώ; 
- Για ποιον λόγο; 
- Γιατί σκοπεύω να σας κάνω μήνυση, κυρία Αγκα-
θούρα. Για παρενόχληση. 
- Δεν είμαι υποχρεωμένη να σας 
δώσω τα στοιχεία μου. 
- Δεν είμαι υποχρεωμένος τότε να 
σας απαντήσω. (κλείσιμο) 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
- Ο κ. Παπαδόπουλος; 
- Εξαρτάται. 
- Τι εννοείται «εξαρτάται»; 
- Από το ποιος τον ζητεί. 
- Συγγνώμη, αυτό δεν είναι το τηλέ-
φωνο του κ. Παπαδόπουλου; 
- Πιθανότατα. Ποιος τον ζητεί; 
- Αγκαθούρα. Από την Kleftobank. 
- Τότε δεν είμαι ο κ. Παπαδόπουλος. 
- Μπορώ να μιλήσω στον κ. Παπαδό-
πουλο; 
- Αμα θέτε, εγώ θα σας εμποδίσω; 
- Με συγχωρείτε, τι συμπεριφορά είναι αυτή; 
- Αν ξαναπάρεις, να δεις που θα την έχω χειροτερέ-
ψει. 
 
ΣΑΔΟΜΑΖΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
- Τον κ. Παπαδόπουλο, παρακαλώ. 
- Ο ίδιος. 
- Από την Kleftobank τηλεφωνώ, κύριε Παπαδόπου-
λε, Αγκαθούρα. 
- Α, υπέροχα. 
- Σχετικά με το δάνειό σας.. 
- Ναι, τι έπαθε; 
- Εχετε καθυστερήσει 6 ημέρες την πληρωμή του. 
- Και μία σήμερα 7. 
- Πότε υπολογίζετε ότι θα μπορέσετε να καταθέσετε 
το ποσό; 
- Όταν το καταθέσω, θα το δείτε στον υπολογιστή 
σας. 
- Πρέπει να μου πείτε μια ημερομηνία. 

- Δεν θέλω να σας πω. Θα το δείτε κατατεθειμένο. 
- Με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι αυτή συμπεριφορά. 
- Βρε, άντε στο διάολο, που θα μου μάθεις και συ-
μπεριφορά, αλογομούρα. 
- Η συνομιλία μας, κύριε Παπαδόπουλε, καταγράφε-
ται και θα μεταβιβαστεί στους υπεύθυνους. 
- Και πώς θα τους πεις ακριβώς, κούκλα μου; «Με 
είπαν ******* στο τηλέφωνο επειδή κάνω το επάγ-
γελμα μιας *******ς»; (κλείσιμο) 
 
ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
- (Απαντάμε στο κινητό έχοντας δει το νούμερο 
τηλεφώνου) Ψησταριά «Το Ωραίο Λιόπεσι», λέγετε; 

- (Το κλείνει η Αγκαθούρα, σαστισμέ-
νη.) 
 
GAY ACTIVIST ANTIMETΩΠΙΣΗ 
- Τον κ. Παπαδόπουλο, παρακαλώ; 
- Ο ίδιος. 
- Αγκαθούρα από την Kleftobank. 
- Aχ, κυρία Αγκαθούρα μου, συγγνώ-
μη, αλλά δεν μπορώ να σας μιλήσω 
τώρα γιατί πεοθηλάζω και είμαι 
μπουκωμένος. 
 
ΝΤΑΝΤΑΪΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
- Ο κ. Παπαδόπουλος; 
- Ναι; 
- Ο κ. Παπαδόπουλος; 
- Ναι; 
- Με ακούτε, κύριε Παπαδόπουλε; 
- Όχι. 

 
ΚΑΨΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
- Ο κ. Παπαδόπουλος; 
- Σας ακούω. 
- Αγκαθούρα από την Κleftobank. 
- Καλησπέρα, κυρία Αγκαθούρα, σας περίμενα. 
- Έγινε κάποια κατάθεση μήπως; 
- Αχ, δυστυχώς, δεν πρόλαβα. 
- Αύριο θα τα καταφέρετε; 
- Να σας πω, τι φοράτε αυτή τη στιγμή; 
- Συγγνώμη; 
- Θα ήθελα να πάρετε το ακουστικό και να το ακου-
μπήσετε πάνω σας και σιγά-σιγά να το κατεβάσετε 
προς τα κάτω και μετά, με μία κίνηση, αργή, αλλά 
σταθερή, με τρυφερότητα και δυναμισμό συνάμα, 
να το σπρώξετε μέσα σας. 
- Πώς μιλάτε έτσι, κύριε Παπαδόπουλε; 
- Δεν είμαι ο Παπαδόπουλος, αλλά σε άναψα πουτ@
νίτσ@, ε;

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Παίρνουν μέτρα, πάρε πέτρα

Η ψησταριά.

Ένα ζευγάρι, πολλά χρόνια 

παντρεμένοι, κάθονται στην 

παραλία. Η γυναίκα πολύ 

χοντρή. Τη βλέπει ο άνδρας 

της με το μαγιό και της λέει: 

 

- Α, ρε γυναίκα, σαν ψηστα-

ριά έγινες!  

Η γυναίκα κουνάει με νόημα 

το κεφάλι και δε λέει τίποτα.  

Την ίδια μέρα η γυναίκα 

πλένει πιάτα. Ο άνδρας την 

κοιτάει από πίσω και της 

λέει πάλι:  

- Πως έγινες έτσι, ρε γυναί-

κα. Σαν ψησταριά είσαι.  

Η γυναίκα πάλι δε λέει 

τίποτα. 

 

Το ίδιο βράδυ στο κρεβάτι 

ο άνδρας αρχίζει να την χαϊ-

δεύει, να τη φιλάει, αλλά η 

γυναίκα καμιά ανταπόκριση. 

Ο άνδρας συνεχίζει να τη 

χαϊδεύει για άλλα 5 λεπτά 

και τη ρωτάει τι έχει. 

Τότε η γυναίκα γυρίζει και 

του λέει:  

- Τώρα τι περιμένεις; Να 

ανάψω ολόκληρη ψησταριά 

για ένα λουκανικάκι! 
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ΑΔΑ: Β455ΩΡΨ-Δ54
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Λυγουριό 21052
Τηλ: 2753360116 
FΑΧ: 2753360102
E-mail: dimasc@otenet.gr
Πληροφορίες: Αθ. Δρούζας

Λυγουριό: 4 -12-2012
Αρ. Πρωτ.: 10536

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Επιδαύρου δια-

κηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό 
Διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την «ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙ-
ΚΩΝ» (πετρελαίου θέρμανσης, 
πετρελαίου κίνησης, βενζίνης 
αμόλυβδης και λιπαντικών) για 
τις ανάγκες του Δήμου Επιδαύ-
ρου, με κριτήριο κατακύρω-
σης το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης σε ακέραιες μονά-
δες στη μέση τιμή λιανικής 
πώλησης, όπως αυτές προσδι-
ορίζονται από τη Δ/νση

Εμπορίου της Π. Ε. Αργολίδας, 
προϋπολογισμού 105.155,16 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 
Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 
2012 και ώρα. 11,00 π.μ. (λήξη 
υποβολής προσφορών) στα 
γραφεία του Δήμου Επιδαύ-
ρου, Πλατεία Καραϊσκάκη 9 - 
Λυγουριό, ενώπιον αρμόδιας 
Επιτροπής.
Η εγγύηση συμμετοχής στο δι-
αγωνισμό, θα είναι 5% επί του 
προϋπολογισμού και ορίζεται 

στο ποσό των 5.258,00 ευρώ,  
κατατεθειμένη με Εγγυητική 
Επιστολή Τραπέζης.
Για περισσότερες πληροφο-
ρίες, οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στα γραφεία του Δήμου Επι-
δαύρου , Πλατεία Καραϊσκάκη 
9 - Λυγουριό στο τηλέφωνο 
2753 3 60116.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΓΚΑΤΖΙΟΣ

συνεχεια απο σελ. 17
Σίγουρα όχι μέσω τραπέζης και όχι μέσω της νομίμου 
και προβλεπόμενης οδού.
Χρήματα στο εξωτερικό μέσω τράπεζας στέλνονται 
εφόσον διαθέτει κανείς τραπεζικό λογαριασμό στο όνο-
μα του , και δεύτερον να δικαιολογήσει το λόγο της εξα-
γωγής των χρημάτων στο εξωτερικό.( Π.χ. αν είσαι έμπο-
ρος πρέπει να διαθέτεις ένα προτιμολόγιο
( proforma invoice), οπότε και καταθέτεις όλα τα προ-
σωπικά σου στοιχεία, συνεπώς δεν μπορείς να δηλώνεις 
παραδείγματος χάριν εισόδημα 20.000 ευρώ ετησίως 
και εσύ να στείλεις έξω 50.000ευρώ.)
Εάν πάλι τα χρήματα αυτά στέλνονται για τις σπουδές 
των παιδιών σου πάλι πρέπει να το δηλώσεις .
Υπάρχουν λοιπόν εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν να 
στέλνουν στο εξωτερικό εμβάσματα οποιουδήποτε πο-
σού , χωρίς να απαιτούν οποιοδήποτε δικαιολογητικό 
και νόμιμο έγγραφο.
Η δράση αυτών των εταιρειών πρέπει να διερευνηθεί 
αυστηρά, μιας και η δράση τους είναι η λογική προέκτα-
ση των συνεπειών του λαθρεμπορίου.
Για του λόγου το αληθές σε τηλεφωνική μου επικοινωνία 
και υποκρινόμενη ότι είμαι μεσάζουσα παρανόμων Πα-
κιστανών που επιθυμούν να εξάγουν χρήματα στο Πα-
κιστάν , μου δήλωσαν ότι μπορώ να στείλω όποιο πόσο 
θέλω, όποτε θέλω, όπου θέλω, χωρίς κανένα έγγραφο 
και έλεγχο.
Φαντάζεστε , τι λεφτά μπορούν έτσι να ξεπλυθούν??
Τι ποσά μπορούν να βγουν από τη χώρα μας, μειώνο-
ντας ακόμη περισσότερο την ελληνική οικονομία?
Και στο κάτω κάτω, ενώ ο νομοταγής πολίτης ελέγχεται( 
και πολύ σωστά που ελέγχεται) όλοι αυτοί οι άνθρωποι 
που εισήλθαν παράνομα στη χώρα, παράνομα συναλ-
λάσσονται, παράνομα χρήματα στέλνουν έξω νομότυπα 
(?), ενώ νόμιμα κλείνουν τα μαγαζιά των Ελλήνων που 
πάνω σε αυτά στήριξαν περιουσίες, το μέλλον των παι-
διών τους, άρα και της Ελλάδας…
Εξάλλου για όσους δεν γνωρίζουν τι ακριβώς είναι η 
λαθρεμπορία σας παραθέτω την νομική διάσταση του 
οικονομικού αυτού εγκλήματος.
1. Λαθρεμπορία είναι:
α) Η εντός του τελωνειακού εδάφους εισαγωγή ή εξ αυ-
τού εξαγωγή εμπορευμάτων υποκειμένων σε δασμούς, 
φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις που εισπράττονται στα 
Τελωνεία, χωρίς τη γραπτή άδεια της αρμόδιας Τελω-
νειακής Αρχής ή σε άλλο από τον ορισμένο παρ’ αυτής 
τόπο ή χρόνο.
β) Οποιαδήποτε ενέργεια, που αποσκοπεί να στερήσει 
το Ελληνικό Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση των υπ’ 
αυτών εισπρακτέων δασμών, φόρων και λοιπών επιβα-
ρύνσεων από τα εισαγόμενα ή εξαγόμενα εμπορεύμα-
τα, και αν ακόμη αυτά εισπράχθηκαν κατά χρόνο και 
τρόπο διάφορο εκείνου που ορίζει ο νόμος.
Οι παραβάσεις της παραγράφου αυτής επισύρουν κατά 
των υπευθύνων πολλαπλό τέλος σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του παρόντα Κώδικα και αν ακόμη ήθελε κριθεί 
αρμοδίως ότι δεν συντρέχουν τα στοιχεία αξιοποίνου 
λαθρεμπορίας.

2. Ως λαθρεμπορία θεωρείται:
α) Η διάθεση στην κατανάλωση, χωρίς έγγραφη άδεια 
της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής και πληρωμή του ει-
σαγωγικού δασμού, φόρου και λοιπών επιβαρύνσεων, 
εμπορευμάτων, τα οποία έχουν εισαχθεί δυνάμει νόμου 
ή σύμβασης, ατελώς ή με μειωμένες επιβαρύνσεις για 
ορισμένες ειδικές χρήσεις ή η χρησιμοποίηση αυτών 
των εμπορευμάτων σε άλλες χρήσεις εκτός των ορισμέ-
νων ειδικών τοιούτων.
β) Η εξαγωγή ή η εισαγωγή εμπορευμάτων των οποί-
ων, κατά νόμο ή με απόφαση της αρμόδιας Αρχής, είναι 
απαγορευμένη η εξαγωγή ή η εισαγωγή, εκτός εάν με 
έγγραφη άδεια επιτράπηκε αυτή κατ’ εξαίρεση της απα-
γόρευσης από την αρμόδια Αρχή… κλπ
Το παραεμπόριο είναι ένα τεράστιο θέμα που δεν μπο-
ρεί να αναλυθεί στα στενά όρια ενός κειμένου.
Η «ελευθερία του εμπορίου» που επικράτησε στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση ερμηνεύτηκε από κάποιους ως ελευθε-
ρία του παραεμπορίου !
Δεν είναι βέβαια φαινόμενο της κρίσης αλλά πολύ πα-
λαιότερο, απλά τώρα κάνει πιο έντονη την εμφάνιση του 
ανάμεσα στη διάλυση των πάντων, διότι ως γνωστόν 
δρυός πεσούσης πας παράνομος ανήρ ξυλεύεται..
Κάποιοι νομίζουν ότι το παραεμπόριο είναι προϊόν μόνο 
των παράνομων μεταναστών, που δρουν παράνομα και 
μάλιστα έχει χρώμα μελαμψό και μαύρο.
Είναι αυτοί που βλέπουν μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι.
Για όσους όμως ερευνήσουν σε βάθος θα δουν ότι 
τα πρόσωπα αλλάζουν συνεχώς αλλά το παραεμπό-
ριο μένει το ίδιο .
Θα διαπιστώσουν ότι το παραεμπόριο είναι μια τε-
ράστια επιχείρηση , που ξεκινάει από την επένδυση 
τεραστίων κεφαλαίων και σταδιακά κατανέμεται σε 
λαθρέμπορους, χονδρέμπορους, μικρέμπορους και 
λιανοπωλητές.
 «Η μικρομεσαία επιχείρηση χρειάζεται περισσότε-
ρο από ποτέ την στήριξη της Πολιτείας.
Η εντεινόμενη γιγάντωση του υπαίθριου παρα-
εμπορίου αφαιρεί τζίρο από το οργανωμένο και 
φορολογούμενο λιανικό εμπόριο, χωρίς παράλλη-
λα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς την 
Εθνική οικονομία (απόδοση ΦΠΑ, φόρου εισοδή-
ματος, ανταποδοτικών τελών, ασφαλιστικών εισφο-
ρών κλπ), δημιουργώντας έτσι συνθήκες αθέμιτου 
ανταγωνισμού απέναντι στις στεγασμένες επιχει-
ρήσεις.», όπως λέει χαρακτηριστικά ένα απόσπα-
σμα της επιστολής του Επιμελητηρίου Καβάλας, 
της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών και του 
Εμπορικού Συλλόγου.
Όσον αφορά λύσεις μπορούν να βρεθούν ! Ορίστε 
μερικές:
-Σύσταση και ενεργοποίηση επί της ουσίας ενός «ει-
δικού τμήματος δίωξης παραεμπορίου» στο ΣΔΟΕ 
(και με την χορήγηση «bonus παραγωγικότητας»).
- Συνεχείς έλεγχοι της δημοτικής αστυνομίας στα 
γνωστά αστέγαστα στέκια του παραεμπορίου.( 
Bonus παραγωγικότητας)
-Πληροφόρηση πολιτών για τη ηθική συναυτουρ-

γία εγκλήματος που διαπράττουν !
Όσον και αν πολλοί θέλουν να εθελοτυφλούν δεν πρό-
κειται για παραυτουργία!
-εφαρμογή της δυνατότητας που θεσπίστηκε λόγω 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, σύμφωνα με την οποία κάθε Δημοτικό 
Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί Επιτροπές για τον έλεγ-
χο των λαϊκών αγορών, χωρίς περιορισμό στην σύνθεσή 
τους και όπου μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές και εκ-
πρόσωποι των τοπικών Εμπορικών Συλλόγων.
-Αποτελεσματικοί έλεγχοι στα τελωνεία με την αγο-
ρά ειδικών αψίδων scanner στις πύλες εισόδου για τα 
containers κ.α.
Σε μια χώρα όπου η Θέμις, αποτελούσε την ανθρωπό-
μορφη προσωποποίηση της φυσικής και της ηθικής τά-
ξης, (η λέξη θέμις παράγεται από το ρήμα τίθημι και δη-
λώνει αυτό που έχει τεθεί, το ισχύον.), σε μια χώρα όπου 
ο ίδιος ο Σωκράτης δέχθηκε να πεθάνει παρά την αδικία 
των συμπολιτών του – μόνο και μόνο επειδή υπάκουε 
και φοβόταν ( σεβόταν) τους νόμους, σε μια χώρα που 
το εμπόριο άνθισε σε όλο της το μήκος και πλάτος και 
υπήρξε δίαυλος πολιτισμού και ανάπτυξης των κοινωνι-
κών μορφών , σε αυτή τη χώρα πιστεύω και ελπίζω πως 
το θέμα της παρανομίας του εμπορίου θα χάνεται μέρα 
με την μέρα, αφού η συμβολή όλων μας και όχι μόνο του 
κρατικού μηχανισμού θα αποτελέσουν την καθοριστική 
πρόληψη και ίαση της αρρώστιας!

Ο αργός θάνατος του Έλληνα εμποράκου



Π
ΕΜ

Π
ΤΗ

 0
6.

12
.2

01
2

23

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

Ενοικιάζεται διαμέρισμα ισόγειο 3άρι, 
με κλιματιστικά και ηλιακό καθώς και 
3αρι με κλιματιστικά αλλά χωρίς ηλιακό 
στον 1ο όροφο 2όροφης κατοικίας στην 
Νέα Κίο. Τηλ: 6944707640

Ενοικιάζεται  δυάρι ισόγειο, πλήρως 
ανακαινισμένο στο παλιό Ναύπλιο επί 
της οδού Φωτομάρα. Τηλ.6944229518

Ενοικιάζεται διαμέρισμα  80,00 τ.μ., δύο 
κύριων χώρων, με τζάκι, κεντρική θέρ-
μανση και boiler, ημιυπόγειο στο Άργος 
(Ηρακλέους αρ. 18). Πληροφορίες στο 
27510-20130 και 27510-67026.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Διαμέρισμα ισόγειο στο 
Άργος, σε ήσυχη περιοχή με καλό κλί-
μα, με 3 υπνοδωμάτια και λοιπούς χώ-
ρους 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 ανακαινισμένο, με 
πολύ λίγα κοινόχρηστα, δίπλα στη στά-
ση αστικής συγκοινωνίας ιδανικό για 
φοιτητές. Πληρ: 6944-729712   &   27510-
26032

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αποθήκη 65 τ.μ. στο Σκα-
φιδάκι, δίπλα στο δημοτικό σχολείο, για 
οποιαδήποτε χρήση. Τηλ. 6944317903

Ενοικιάζεται διώροφο κτίριο, 170τμ. με 
αποθηκευτικό χώρο, στην συμβολή των 
οδών Μεσσηνίας- Αρκαδίας και Καρπε-
τοπούλου στο Άργος. Τηλ. 27510-22843

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εισόγειος χώρος στο Άρ-
γος επι της οδού Δαναού 32, κατάλλη-
λος για γραφείο ή κατάστημα. Πληρο-
φορείς: 6976015480, 6974298144

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 30 τ.μ. στον 
Συνοικισμό του Ναυπλίου, με A/C, αυ-
τόνομη θέρμανση, θέση πάρκινγκ, επι-
πλωμένο. Τηλ. 6948309742

Ναύπλιο - Ενοικιάζεται οικία 70 τμ πίσω 
από το στάδιο Ναυπλίου επί της οδού 
Βασ. Βραχνού 10 ανακαινισμένη με κε-
ντρική θέρμανση σε τιμή 250 ευρώ. Τη-
λέφωνο επικοινωνίας 6977598380

Ναύπλιο - Ενοικιάζεται οικία 50 τμ πίσω 
από το στάδιο Ναυπλίου επί της οδού 
Βασ. Βραχνού 10 επιπλωμένη με κεντρι-
κή θέρμανση στην τιμή των 250 ευρώ. 
Τηλ επικοινωνίας 6977598380 

Ενοικιάζονται παραθαλάσσια δυάρια 
επιπλωμένα διαμερίσματα 60τμ, στους 
Μύλους με AC ηλιακό μεγάλες βεράντες 
χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ. 27510 22843

Ενοικιάζεται επαγγελματικό κτίριο δι-
ώροφο 170 τμ, με αποθηκευτικό χώρο 
στη συμβολή των οδών Καρπετοπού-
λου 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 ευρύ-
χωρο στην Αθήνα – Κυψέλη, οδός Μυτι-
λήνης 40. Κατάλληλο για φοιτητάς. Τιμή 
λογική. Τηλ. 27520 28467

Ενοικιάζεται Γκαρσονιέρα στην Αθήνα-
Κυψέλη, επιπλωμένη, ρετιρέ, μεγάλη 
βεράντα, ήσυχη με εξώπορτα ασφαλεί-
ας, κατάλληλη για φοιτητή-φοιτήτρια 
από την Αργολίδα. Τιμή 280 Ευρώ. Πλη-
ροφορίες 2752025177, 6973676716

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέρισμα σε δι-
ώροφοι κατοικία στη Νέα Κίο 110 τμ με 
2 υπνοδωμάτια σαλοτραπεζαρία, τζάκι, 
κουζίνα και WC  χωρίς  κοινόχρηστα 
με αυτόνομη θέρμανσηκαι κλιματισμό 
λουξ κατασκευή τηλ. 6977215292 .

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα πρώτου ορό-
φου 97 τμ., τεσσάρι Μαρτινείας και Π. 
Πατρών Γερμανού, 350,00 ευρώ. Ναύ-
πλιο. Τηλ. 6932468787

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι στο Ναύπλιο. Τηλ. 
2752028467

Στο Άργος ενοικιάζεται γραφείο 50τμ, 
2ος όροφος κεντρικό Νικηταρά 8, δίπλα 
στον ΟΤΕ. Πληρ. 2751042192

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ισόγειος  χώρος στο πα-
λιό Ναύπλιο (Όθωνος 13) κατάλληλος 
για γραφείο ή και κατάστημα. Πλη-
ροφορίες τηλ. 27520-27847 και 6944-
677607.

Ενοικιάζεται 2αρι επιπλωμένο και εξο-
πλισμένο στο ισόγειο, χωρίς κοινόχρη-
στα, στην περιοχή Κούρτη. Πληροφορί-
ες στο 6973248494, κος Γιώργος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα, στο Ναύ-
πλιο. Τηλ. 2752 0 28467

Ενοικιάζεται 2αρι με αυτόνομη θέρμαν-
ση, ψύξη χωρίς κοινόχρηστα. τηλ 27510 
61710 και 6979029561

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου 
3άρι διαμπερές, με αυτόνομη θέρμανση 
χωρίς κοινόχρηστα. τηλ 27510 61710 και 
6979029561.

Ενοικιάζεται δυάρι επιπλωμένο στην Κυ-
ψέλη, 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 (πρώ-
ην Ωδείο «Δίεσις») 70 τ.μ. με 1 θέση 
στάθμευσης, στο κέντρο του Άργους, 
κατάλληλο για φροντιστήριο, ιατρείο, 
λογ/κό, δικ/κό κ.α. γραφείο. Πληροφο-
ρίες: 27510 21414, 6942 855660

Ενοικιάζεται κατάστημα Tσώκρη 26, Άρ-
γος. Τηλ. 2751068609

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορό-
φου μονοκατοικίας με 2 κρεβατοκά-
μαρες, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, αυ-
τόνομη θέρμανση και κλιματιστικά. 
τηλ. 6944 707640, 27510 51042

Ενοικιάζεται κατάστημα – ευκαιρία δι-
αμορφωμένο και πλήρως εξοπλισμένο 
550 τμ και αποθήκη 150 τμ Ασκληπιού 

133 – Άρια. Ενοίκιο 3.500. Τιμή αποζημί-
ωσης 55.000. Τηλ 6972831710

Ενοικιάζεται χώρος Ισόγειος110 τμ για 
κατάστημα mini Market, φροντιστήριο, 
Φαρμακείο ή για κατοικία σε νεόκτιστη 
οικοδομή στην οδό Ηροδότου έναντι 
πλατείας, στην περιοχή Κούρτη. Τηλ.: 
6984622959

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 3αρι στο 
εμπορικό κέντρο του Άργους, στον 1ο 
όροφο. Τηλέφωνο επικοινωνίας για πε-
ρισσότερες πληροφορίες : 694 8866589 
κος Γιώργος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ μεζονέτες 50 τ.μ. και 
140 τ.μ. αντίστοιχα, στο Τολό, δίπλα στη 
θάλασσα. Τηλ. 6972240183

ΝΑΥΠΛΙΟ - ENOIKIAZETAI  Γκαρσονιέρα 
studios - 42 m3 (υπερυψωμένο ισόγειο) 
εσωτερική - βγαίνει σε κήπο Ασκληπι-
ού 33 και Μπούτου 2 απέναντι από το 
Super Market LIDL. Πλήρως επιπλωμέ-
νη με όλα τα απαραίτητα έπιπλα όπως 
αναδιπλούμενα κρεβάτια για 5 άτομα 
- σαλόνι πολυθρόνες – καρέκλες - βιβλι-
οθήκες – κασέλες - ντουλάπες – φωτι-
στικά κ.ά. Με όλες τις ηλεκτρικές και βο-
ηθητικές συσκευές Με είδη εστίασης και 
είδη οικιακής χρήσης Διαθέτει στοιχεία 
εσωτερικής διακόσμησης όπως πάσο 
(bar) - ξυλεπενδύσεις – ψευδοροφές 
– διακοσμ. πέργκολα, έγχρωμα μαρμά-
ρινα δάπεδα και άλλα στοιχεία. Ενοίκιο: 
Eυρώ 300. κος Σπύρος  6977.452000 + 
6937.847555 κα Πόπη 6947.877160 + 
2752.061659

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος επί 
της οδού Ασκληπιού στην Άρια, εσωτε-
ρικός χώρος 110 τμ και προαύλιος χώ-
ρος 200 τ.μ. Tηλ.:6973436723

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 110 τ.μ. πάροδος 
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 Νοσοκο-
μείο Άργους. Τηλ.: 6947267865

Χ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑ-
ΤΑΣΤΗΜΑ 38 τ.μ. ΝΑΥΠΛΙΟ (οδός 
Αργοναυτών 11 - Ν. Βυζάντιο). ΠΛΗ-
ΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ. (27520)29396 - κινη-

τό 6944842844 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΦ. 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζητούνται νέες / νέοι σερβιτόροι + βο-
ηθός μαγείρου, γλώσσες, δίπλωμα του-
ριστικών επαγγελμάτων, άλλες δεξιό-
τητες, συστάσεις, θα συνυπολογιστούν. 
Βιογραφικό στο evip@lachocolatiere.gr

Κυρία, σοβαρή και ευγενική, αναλαμβά-
νει υπεύθυνα την φροντίδα και φύλαξη 
ηλικιωμένων ατόμων. Τηλέφωνο: Κα 
Μαρία  6945-334592. 

Αναλαμβάνω υπεύθυνα την φύλαξη 
παιδιών μόνο στο Άργος. Κα Δήμητρα. 
Τηλ. 6974010974

Φιλόλογος παραδίδει μαθήματα σε Άρ-
γοσ- Ναύπλιο, με εξειδίκευση στην έκ-
θεση. 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 Ναυπλί-
ου. Τηλ. 6945525435

Τελειόφοιτη οικονομικής σχολής παρα-
δίδει μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού 
– Γυμνασίου 6 ημέρες την εβδομάδα. 8 
ευρώ / ώρα (Δημοτικό), 10 ευρώ / ώρα 
(Γυμνάσιο). 6943993555 κ΄ καθηγήτρια 
φιλόλογος παραδίδει μαθήματα σε παι-
διά Δημοτ – Γυμνασ – Λυκείου κ΄ σε παι-
διά με μαθησιακές δυσκολίες σε προσι-
τές 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. Ιδιαίτερα μαθή-
ματα και βοήθεια στο σπίτι, σε προσιτές 
τιμές, για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασί-
ου, Λυκείου. Τηλ. 6944735600

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΣΚΑΦΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ταχύπλοο «Παλαμήδης» 4,71 
μάκρος με τέντα, τρέιλερ και όλα τα 
εξαρτήματα, μηχανή HONDA 30 ίππους 
καινούργια αντιπροσωπείας, 3 ετών, 
λόγω αναχώρησης. Τηλ. 697 7473600

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 Άρ-
γους, με ή χωρίς το αυτοκίνητο. Τηλ. 
6944243424

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ λόγω  έκτακτης μετα-
κόμισης σε πολύ ελκυστικές τιμές τα 
παρακάτω:
-Καναπές-κρεβάτι μπλε σκούρο με σανί-
δες , πολύ καλό στρώμα κ αποθηκευτικό 
χώρο: 200€
-Συρταρίερα με 4 συρτάρια λευκή :45€
-2 βιβλιοθήκες λευκές μία μεγάλη (5 ρά-
φια)μία μικρή(3 ράφια) σύνολο: 100€
-Βιτρίνα έκθεσης αντικειμένων με σπότ 
(μπαταριών)  γυάλινα ράφια, κ γυάλινη 
πόρτα: 100€
-Βιτρίνα αποθήκευσης  με γυάλινη πόρ-
τα με σχέδια κ ξύλινα ράφια: 90€
-Πλυντήριο ρούχων(esκimo) και ψυγεί-
ο(winson) 250€ και τα δύο!
-Τραπέζι από πεύκο και 2 καρέκλες σετ 
:40€
-2 παπουτσοθήκες από κόντρα πλακέ,  
λευκές με χρώμα ξύλου χωρητικότητας  
10 ζευγαριών η κάθε μια περίπου. 40€ 
και οι 2!
-3 Ντουλάπια κουζίνας  πολύ όμορφα 
και γερή κατασκευή χρώματος μπλε μαζί 
με χρώμα του ξύλου: 50€
-Συρταριέρα πλαστική με 4 κουτιά συρ-
ταρωτά χρώματος λευκού :20€
-Διάφορα είδη κουζίνας πιάτα ποτήρια 
κλπ είναι επίσης διαθέσιμα.
Όλα τα παραπάνω είναι σε καλή κατά-
σταση καθώς χρησιμοποιήθηκαν 2,5 
χρόνια κ οι τιμές τους συζητήσιμες!( τα 
έπιπλα είναι  από το ΙΚΕΑ)Τηλέφωνα 
επικοινωνίας 6946132456, 6984733162.
Προλάβετε!

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξαερισμός τζακιού - 150.00 
ευρώ. Μόνο 12 ώρες λειτουργίας 
(τηλ.6937182686-27520 27789)

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 κόκκι-
νο 30 ευρώ Tηλ: 6946132456.

Αγοράζω παντός τύπου νόμισμα χρυσό. 
Εχεμύθεια. Τηλ. 6972240183

Χάθηκαν στην περιοχή Δαλαμανάρας 
δίπλωμα οδήγησης και άδεια τρακτέρ. 
Όποιος γνωρίζει ας επικοινωνήσει στο 
6972708478.

HIGH FIDELITY. Αγοράζονται δίσκοι βινυ-
λίου 33, 45 και 78 στροφών, μεμονωμένα ή 
ολόκληρες συλλογές. www.highfidelity.
com.gr

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΜΑΣ




