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9% των 
εφήβων της 
Αργολίδας 
πίνουν χασίς

Σελ 8

Η αναμενόμενη 
αποχώρηση 
2 στελεχών του 
ΠΑΣΟΚ στο Άργος 
άναψε φωτιές
Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται στο 
ΠΑΣΟΚ απ την στιγμή που διέρ-
ρευσε πως με την νέα χρονιά δύο 
πρωτοκλασάτα στελέχη της τοπικής 
αυτοδιοίκησης θα εγκαταλείψουν 
οριστικά το κόμμα. Δεν έχει διευκρι-
νιστεί βέβαια το αν η αποχώρησή 
τους απ το ΠΑΣΟΚ συνεπάγεται την 
ένταξή τους σε άλλο πολιτικό φορέα 
ή την εγκατάλειψη της πολιτικής τους 
δραστηριότητας.

Σελ. 3Φλέγεται
το ΠΑΣΟΚ

Το παλιό Δημαρχείο Άργους 
μετατρέπεται σε
Δημοτικό Ιατρείο - Φαρμακείο 

σελ. 17
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21/12/2012  το τέλος του κόσμου, για αυτό ότι φάμε, ότι πιούμε, κι ότι ...Μέσα στα συντρίμμια της κρίσης το όνειρο θα ζει πάντα
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To πυρηνελαιουργείο

ΑΦΟΙ ΚΟΥΦΑΚΗ Α.Β.Ε. 

εύχεται σε όλους 
καλά Χριστούγεννα 

και ευτυχισμένο 
το νέο έτος

Η παρουσία «Λοβερδικών» και οι αποχωρήσεις από το ΠΑΣΟΚ θα σηματοδοτήσουν το 2013

Εκπλήξεις φέρνει ο Άι Βασίλης 
στο Δήμο Άργους- Μυκηνών

Η κατρακύλα του ΠΑΣΟΚ στη 
Αργολίδα φαίνεται δεν έχει στα-
ματημό. Το άλλοτε κραταιό κόμ-
μα μόλις απομακρύνθηκε από 
το καζάνι της εξουσίας άρχισε 
να διαλύεται εις τα εξ ων συνε-
τέθη.
Ήδη ένα μέρος των στελεχών 
του, βλέπει με καλό μάτι την κί-
νηση Λοβέρδου και τα ιδρυτικά 
στελέχη της δεν κρύβουν τον 
ενθουσιασμό τους ότι «Ονόμα-
τα» της τοπικής και της νομαρ-
χιακής αυτοδιοίκησης που πρό-
σκειντο στο ΠΑΣΟΚ βρίσκονται 
ήδη στο κατώφλι της κίνησης 
Λοβέρδου. Όμως δεν είναι μόνο 
η Κίνηση Λοβέρδου που θα δι-
ασπάσει το ΠΑΣΟΚ στον νομό. 
Δύο δημοτικοί σύμβουλοι της 
παράταξης που στηρίχτηκε από 
το ΠΑΣΟΚ στον Δήμο Άργους-
Μυκηνών φέρονται έτοιμοι να 
καταθέσουν την πολιτική τους 
ταυτότητα και να αφήσουν το 
ΠΑΣΟΚ να βουλιάξει ακόμα πε-

ρισσότερο. Το σημερινό ΠΑΣΟΚ 
δεν προσφέρει πλέον καμιά Κυ-

βερνητική προοπτική οπότε το 
μέλλον εκείνων που συνέδεαν 

την παρουσία τους στο κίνημα 
με την κυβερνητική εξουσία, 

φαίνεται πως τελειώνει. Οι εξε-
λίξεις αυτές ασφαλώς ενισχύουν 
την θέση του συνδυασμού του 
κ. Καμπόσου ο οποίος πλέον θα 
έχει να αντιμετωπίσει τον ίδιο 
του τον εαυτό και ενδεχομένως 
την ανεξάρτητη κίνηση που έχει 
στα σκαριά ο Κώστας Γκαρκά-
σουλας. Ο ΣΥΡΙΖΑ στα δημοτι-
κά θέματα με την ανύπαρκτη 
παρουσία του εδώ και χρόνια, 
μάλλον δεν αποτελεί ακόμα 
φόβητρο για κανέναν παρ όλο 
που υπάρχουν σχεδόν 2 χρόνια 
μέχρι τις προσεχείς δημοτικές 
εκλογές. Άγνωστο παραμένει 
ακόμα ποιος θα ηγηθεί της πα-
ράταξης του κ. Σ. Κοτσοβού, 
όπως αβέβαιο είναι και το μέλ-
λον της αφού πρόσκειται στον 
ίδιο πολιτικό χώρο με αυτόν του 
κ. Καμπόσου.
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Ο μετασχηματισμός 
του ΠΑΣΟΚ
Τους τρείς μεγάλους στόχους του ΠΑΣΟΚ 
προσυπογράφει η γραμματεία της Νομαρχιακή 
Οργανωτική Επιτροπή Αργολίδας.
α) Τον μετασχηματισμό του ΠΑΣΟΚ σε ένα 
σύγχρονο, θεσμικό, δημοκρατικό, συλλογικό 
κόμμα.
β) Την δημιουργία ενός ΠΑΣΟΚ-εκφραστή των 
προοδευτικών και δημιουργικών δυνάμεων 
της Ελληνικής κοινωνίας, των δυνάμεων της 
εθνικής προοπτικής και ελπίδας. Ένα ΠΑΣΟΚ 
που θα εκφράζει την σύγχρονη Ευρωπαϊκή 
Σοσιαλδημοκρατία.
γ) Την διατύπωση του νέου Εθνικού Σχεδίου 
Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα, μαζί με 
όλες τις παραγωγικές, κοινωνικές, διανοητικές 
δυνάμεις της χώρας.
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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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του Ακη 
Γκάτζιου

Eνυπογράφως
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Η επανεκκίνηση
Η ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ της οικονομίας 
είναι το ζητούμενο για το 2013, 
που ανατέλλει.
ΤΑ ΜΑΡΤΥΡΙΚΑ για όλους 
απερχόμενα έτη, με τα δεινά 
που έφεραν στην Ελλάδα και 
κυρίως στην Ελληνική κοινωνία, 
δεν υπάρχει περιθώριο να 
επαναληφθούν. Οι μεταρρυθμίσεις 
που εξαγγέλθηκαν αλλά ποτέ 
δεν ολοκληρώθηκαν, οι αντίξοες 
συνθήκες στις οποίες κινήθηκε η 
οικονομία επηρεάζοντας όλους 
τους πολίτες αυτής της χώρας, η 

φορολογική λαίλαπα 
που ισοπέδωσε τα 
πάντα στο πέρασμά 
της, η χιονοστιβάδα 
των δυσάρεστων 
αλλαγών που επήλθαν 
στη ζωή όλων, δεν 

μπορούν να ξανασυμβούν.
…ΛΟΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ έχουν 
ξαναγραφτεί πριν από έναν 
ακριβώς χρόνο.
Η ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ της οικονομίας 
πρέπει να γίνει με κάθε κόστος 
και η χρονιά που έρχεται να 
αποτελέσει την αφετηρία για μια 
νέα αρχή, ώστε να ξεκινήσει να 
φαίνεται κάποιο φως στο τούνελ. 
Ούτε το κράτος αντέχει άλλο 
αυτήν την αβεβαιότητα για το 
αύριο, ούτε η κοινωνία.
Ο ΚΑΘΕΝΑΣ έχει πλέον ανάγκη να 
ακούσει την μαγική φράση: «Τα 
χειρότερα πέρασαν». Και αυτό 
μπορεί να συμβεί είτε μετά από 
μια ολοκληρωτική κατάρρευση, 
είτε μετά την επιτυχία των 
μέτρων που ταλανίζουν τους 
πολίτες τον τελευταίο καιρό. 
Γιατί αν συνεχίσουμε έτσι, θα 
ανακαλύψουμε ότι δεν έχουμε 
πιάσει τον πάτο, αφού το βαρέλι 
θα αποδειχθεί ότι είναι απύθμενο.
ΤΟ 2013 πρέπει να είναι το έτος - 
καταλύτης για αυτήν την εξέλιξη. 
Γιατί αν συνεχιστεί και τη νέα 
χρονιά η πτωτική πορεία χωρίς 
να υπάρξει ανάκαμψη, κανείς δεν 
ξέρει πόσοι ακόμα θα αντέξουν.

15 χρόνια

Συνέπεια

Αξιοπιστία

Γεύματα αγάπης

Αξιέπαινη είναι η προσπάθεια που 
καταβάλλεται από τον Ιερό Ναό 
της Ευαγγελίστριας στο Ναύπλιο, 
που σιτίζει συνανθρώπους μας 
που έχουν ανάγκη.
Εκτός από το Συσσίτιο το   οποίο 
λειτουργεί εδώ και μερικά χρόνια 
και σιτίζει περισσότερους από 140 
συνανθρώπους μας από ολόκλη-

ρη την πόλη του Ναυπλίου, αλλά 
και την «Ιματιοθήκη της Αγάπης» 
που έχει δημιουργηθεί, δίνοντας 
διάφορα ρούχα, πρόσφερε σήμε-
ρα για μία ακόμη φορά σε περισ-
σότερες από 85 οικογένειες τρό-
φιμα.
Το Συσσίτιο λειτουργεί κανονικά 
όλες τις ημέρες των εορτών, ακό-

μα και ανήμερα Πρωτοχρονιάς και 
Θεοφανείων.
Ψυχή της προσπάθειας ο ιερέας 
της ενορίας της Ευαγγελίστριας 
Ναυπλίου π. Ελευθέριος Μίχος και 
φυσικά όλοι οι εθελοντές και εθε-
λόντριες. 
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Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύ-
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σου» δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις 
απόψεις της εφημερίδας. Απαγορεύε-
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κειμένων και φωτογραφιών, ολική ή 
μερική ή περιληπτική, χωρίς την γρα-
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Tαυτότητα

Συλλογική κουζίνα
Ο Δον Κιχώτης αποχαιρετά 
ακόμα μία χρονιά με τον 
τρόπο που αγαπάει: με 2 
από τις αγαπημένες του 
συνήθειες, συλλογική 
κουζίνα και παραμύθια, 
για μικρούς και μεγάλους! 
Συλλογική κουζίνα γιατί 
του αρέσει να μοιράζεται 
με καλή παρέα τις κρύες 
νύχτες του χειμώνα 
και παραμύθια γιατί 
απολαμβάνει να ακούει 
ιστορίες που του θυμίζουν 
τα δικά του κατορθώματα!
Σήμερα 27/12 και ώρα 
8.30 μμ συλλογική 
κουζίνα με γευστικό θέμα 
τις χριστουγεννιάτικες 
συνταγές φυσικά! 
[Προαιρετικά, πάντα, 
μπορείτε να φέρετε μια 
δική σας χριστουγεννιάτικη 
μαγειρική δημιουργία!]
Αύριο 28/12 και ώρα 5.00 
μμ παραμύθια για τους 
μικρούς μας φίλους και 
8.00 μμ για τους μεγάλους 
από την παραμυθού 
Μαρία Παπανικολάου 
και τη μουσικό Κάτια 

Ανδριανάκου.
Επίσης, στο χώρο θα 
βρείτε ημερολόγια 
και χριστουγεννιάτικα 
στολίδια!
Αποχαιρετήστε, 
τέλος, το 2012 με μια 
παραλλαγή των Κάλαντων 

Πρωτοχρονιάς της 
Ζακύνθου, προσδοκώντας 
το 2013 να φέρει υγεία, 
αγάπη και... καλή λευτεριά! 
Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά κι 
αρχή καλός μας χρόνος! 
Υγεία, αγάπη, λευτεριά να 
φέρει ο νέος χρόνος! 

Να ζήσει ο Δον Κιχώτης ο 
καλός, να ζήσει κι η γωνιά 
του! 
Όλα του κόσμου τ᾿ αγαθά 
να έχει η φαμελιά του! 
Να ζήσει κι ο Σάντσο 
Πάντσα που ‘χει καρδιά 
μεγάλη! 

Σ᾿ εμάς και την παρέα μας 
ένα φλουρί νά βάλει... 
Άντε και του χρόνου Δον 
Κιχώτες και να αυξήσετε τις 
δραστηριότητές σας.

ΑΝ

Παγοδρόμιο
Τουπαν να βάλει 
παραδοσιακά τραγούδια 
και εκείνος μάλλον 
κατάλαβε δημοτικά, οπότε 
άρχισαν τα κλαρίνα στο 
Άργος. Τωρα αν ο Κίτσος 
και η Μαρίγω έκαναν 
πατινάζ στην παγομένη 
πρέσπα υπό τους ήχους 
του τραγουδιού «Μπήκαν 
τα γίδια στο μαντρί» θα σας 
γελάσω. Το `μαθαν βέβαια 
στον δήμο και επενέβησαν 
αποκαθιστώντας την 
μουσική με παραδοσιακά 
αλλά και ευρωπαϊκούς 
χριστουγεννιάτικους 
ύμνους.

ΟΝ

Συμβάλλοντας στο πνεύμα των εορτών στόλισαν  ένα φυσικό 
δέντρο στον ίδιο του τον χώρο στέλνοντας ένα διπλό μήνυμα, 
εορταστικό λόγω του 12ημέρου και περιβαλλοντικό εκφρά-
ζοντας την αντίθεσή τους με την «γενοκτονία» χιλιάδων δέ-
ντρων (αυτοφυών και καλλιεργημένων) προκειμένου να χρη-
σιμοποιηθούν διακοσμητικά στις πλατείες των δήμων και στα 
σπίτια και στην συνέχεια να πεταχτούν σαν άχρηστα υλικά.. 
Μετά το τέλος του στολισμού και αφού ευχήθηκαν χρόνια 
πολλά, οι ενήλικες επισκεφτήκαν τους στάβλους του συλλό-
γου «φίλοι ίππων Άργους» στην Νέα Κίο.



Την ώρα που οι υποψήφιοι 
αλωνίζουν τα χωριά και νοιά-
ζονται για την εκλογή τους, την 
ώρα που η οικονομική κρίση 
έχει χτυπήσει την πόρτα και 
του τελευταίου σπιτιού, την 
ώρα που το μέλλον του καθε-
νός διαγράφεται θολό, τα ναρ-
κωτικά εισβάλουν στην ηλικια-
κή ομάδα των εφήβων (15 έως 
19 ετών) όπου καταγράφεται 
μια τρομερή αύξηση. 
Ειδικά σε σχέση με την κάννα-
βη, που είναι η πιο διαδεδομέ-
νη παράνομη ουσία ανάμεσα 
στους εφήβους, η έρευνα κα-
ταγράφει τα υψηλότερα πο-
σοστά σχετικά συστηματικής 
χρήσης (τουλάχιστον μία φορά 
τον τελευταίο μήνα) στην Αρ-
γολίδα, με ποσοστό 9%.
Την έρευνα που διεξήγαγε το 
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό 
Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, 
με επικεφαλής την ομότιμη 
καθηγήτρια Αννα Κοκκέβη, σε 
συνεργασία με τον Οργανισμό 
Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑ-
ΝΑ), παρουσίασε το προηγού-
μενο Σάββατο, η «Espresso» 
(ρεπορτάζ Στ. Δεληγιώργης).  
Έγινε σε δείγμα 37.000 μαθη-
τών ηλικίας 13-19 ετών από 
όλη την επικράτεια.
Οι περιφέρειες Αττικής και 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θρά-
κης καταγράφουν τα υψηλό-
τερα ποσοστά χρήσης ναρ-
κωτικών (κυρίως κάνναβης) 
στους μαθητές ηλικίας 15 έως 
19 ετών, ανεξάρτητα από τη 
συχνότητα χρήσης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
παρουσιάστηκαν στο δημο-

σίευμα, σημαντικός αριθμός 
μαθητών έχει δοκιμάσει και 
άλλα είδη ουσιών. Τα υψηλό-
τερα ποσοστά τουλάχιστον 
μίας χρήσης χαπιών ecstasy 
από μαθητές ηλικίας 13 έως 
19 ετών καταγράφονται στη 
Ροδόπη, τη Λακωνία και τη Ζά-
κυνθο με 4,4%, 3,9% και 3,6% 
αντίστοιχα. Από την άλλη, 
στη Ζάκυνθο διαπιστώνεται 
το υψηλότερο ποσοστό δοκι-
μής υπνωτικών-ηρεμιστικών 
χαπιών (12,8%), ενώ ακολου-
θούν Θεσσαλονίκη και Σέρρες 
με 10,1%. Τέλος, ο Εβρος, η 
Κέρκυρα και η Θεσσαλονίκη 
καταλαμβάνουν τις πρώτες θέ-
σεις στη δοκιμή εισπνεόμενων 
ουσιών (π.χ. κόλλα, βενζίνη), με 
ποσοστά περίπου 13%.
Η Αργολίδα επίσης παρουσιά-
ζει υψηλά ποσοστά και στους 
εφήβους που θεωρούνται βα-
ρείς καπνιστές (πάνω από 11 
τσιγάρα την ημέρα). Το 11% 
ανήκει σε αυτή την κατηγορία. 
Πάντως οι μαθητές στις περι-
φέρειες Ανατολικής Μακεδο-
νίας-Θράκης, Βορείου Αιγαίου 
και Αττικής κατέχουν τα πρω-
τεία στο κάπνισμα. Πιο συγκε-
κριμένα, τουλάχιστον μία φορά 
τον τελευταίο μήνα δηλώνει 
ότι έχει καπνίσει το 23,9% των 
εφήβων ηλικίας 15-19 ετών 
στο Βόρειο Αιγαίο, το 23,6% 
στην Ανατολική Μακεδονία-
Θράκη και το 22,1% στην Αττι-
κή. Στο συστηματικό κάπνισμα 
την πρώτη θέση κατέχουν οι 
μαθητές (13 έως 19 ετών) της 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θρά-
κης με 18,2% και ακολουθούν 

το Βόρειο Αιγαίο και η Αττική 
με 16,6% και 15% αντίστοιχα. 
Στην Ανατολική Μακεδονία-
Θράκη καταγράφονται και οι 
περισσότεροι «θεριακλήδες» 
(όσοι δηλαδή καπνίζουν πε-
ρισσότερα από 11 τσιγάρα την 
ημέρα) με ποσοστό 8,8%, ενώ 
ακολουθούν οι περιφέρειες 
Πελοποννήσου και Κεντρικής 
Μακεδονίας με 7,3% και 6,5%. 
Από το δημοσίευμα απου-
σιάζει η Αργολίδα στην κα-
τανάλωση αλκοόλ από τους 
εφήβους, όπου τα πρωτεία 
καταγράφονται στο Βόρειο Αι-
γαίο, την Κεντρική Μακεδονία 
και την Κρήτη με 67,2%, 65,2% 
και 63,9%. Από την άλλη, τα 
υψηλότερα ποσοστά συχνής 
χρήσης αλκοόλ (τουλάχιστον 
10 φορές μέσα στον τελευταίο 
μήνα) εντοπίζονται σε Κεντρι-
κή, Δυτική και Ανατολική Μα-
κεδονία-Θράκη: 14,4%, 13,9% 
και 13,8%. Σε ό,τι αφορά την 
υπερβολική χρήση αλκοόλ 
(τουλάχιστον πέντε ποτά στη 
σειρά έστω και μία φορά τον 
τελευταίο μήνα), τα μεγαλύτε-
ρα ποσοστά διαπιστώνονται 
στο Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη 
και την Ανατολική Μακεδονία-
Θράκη με 51,5%, 50,6% και 
48,6%. Το Βόρειο Αιγαίο και η 
Κρήτη κατέχουν τα πρωτεία 
και στα ποσοστά μέθης (του-
λάχιστον τρεις φορές στη ζωή 
των μαθητών) με 16,5% και 
16,4%, ενώ από κοντά ακο-
λουθεί η Δυτική Μακεδονία με 
16,2%.

Ευχές
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ έπεισα το εαυτό μου να μην 
γράψει τίποτα κακό, μέρες που έρχονται, 
για τους πεφωτισμένους, τους ηγέτες, 
τους πατερούληδες του λαού, τους 
νάρκισσους της βλακείας.
Μιλώ μέσα από τους στοίχους του Μ. 
Αναγνωστάκη : Μιλώ για τα τελευταία 
σαλπίσματα των νικημένων στρατιωτών 
Για τα τελευταία κουρέλια από τα 
γιορτινά μας φορέματα Για τα παιδιά 

μας που πουλάν τσιγάρα 
στους διαβάτες Μιλώ για τα 
λουλούδια που μαραθήκανε 
στους τάφους και τα σαπίζει 
η βροχή. Για τα σπίτια που 
χάσκουνε δίχως παράθυρα 
σαν κρανία ξεδοντιασμένα Για 

τα κορίτσια που ζητιανεύουνε δείχνοντας 
στα στήθια τις πληγές τους Μιλώ για τις 
ξυπόλητες μάνες που σέρνονται στα 
χαλάσματα Για τις φλεγόμενες πόλεις τα 
σωριασμένα κουφάρια στους δρόμους 
Τους μαστροπούς ποιητές που τρέμουνε 
τις νύχτες στα κατώφλια. Μιλώ για τις 
ατέλειωτες νύχτες όταν το φως λιγοστεύει 
τα ξημερώματα Για τα φορτωμένα 
καμιόνια και τους βηματισμούς στις υγρές 
πλάκες Για τα προαύλια των φυλακών και 
για το δάκρυ των μελλοθανάτων. 
Μα πιο πολύ μιλώ για τους ψαράδες Π’ 
αφήσανε τα δίχτυα τους και πήρανε τα 
βήματά Του. Κι όταν Αυτός κουράστηκε 
αυτοί δεν ξαποστάσαν Κι όταν Αυτός 
τους πρόδωσε αυτοί δεν αρνηθήκαν. Κι 
όταν Αυτός δοξάστηκε αυτοί στρέψαν 
τα μάτια. Κι οι σύντροφοι τούς φτύνανε 
και τους σταυρώναν. Κι αυτοί, γαλήνιοι, 
το δρόμο παίρνουνε π’ άκρη δεν έχει . 
Χωρίς το βλέμμα τους να σκοτεινιάσει ή 
να λυγίσει 
Όρθιοι και μόνοι μες στη φοβερή ερημία 
του πλήθους.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΕΥΤΧΊΑ, ΕΥΔΑΙΜΟΝΊΑ, 
ΕΙΡΗΝΗ  να μας φέρει το νέο έτος
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Τα ναρκωτικά στην ηλικιακή ομάδα των εφήβων (15 έως 19 ετών)

9% των εφήβων της 
Αργολίδας πίνουν χασίς
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TEXNIKO ΓΡΑΦΕΙΟ

Γιάννης Παν. Πούλος
πτυχ. Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός Τ.Ε.

Ενεργειακός Επιθεωρητής

Φείδωνος 31, Άργος
τηλ. 2751101276, κιν. 6977582226
email: giannisppoulos@yahoo.gr

Ο Άτλαντας της Μεσογείου να σηκώσει τα κάστρα της Πελοποννήσου, ζητά η Περιφέρεια

’Marco Polo System’’
Την πόλη της Βενετίας επισκέφτηκε στις 18 
Δεκεμβρίου πελοποννησιακή αντιπροσωπεία 
στα πλαίσια του ευρωπαϊκού οργανισμού 
‘’Marco Polo System’’ και της συνεργασίας με 
το Δήμο Βενετίας στο πρόγραμμα με τίτλο 
’’Ιστορική μνήμη του Δήμου Πύλου-Νέστο-
ρος’’.Η αντιπροσωπεία  αποτελούνταν από τον 
θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου 
κ. Απόστολο Ε. Παπαφωτίου, τον βουλευτή κ. 
Κυριάκο Βιρβιδάκη εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ και 
του Ελληνικού Κοινοβουλίου, από το Δήμαρ-
χο Πύλου – Νέστορος κ. Δημ. Καφαντάρη, τον 
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Παν. 
Πετρόπουλο, το Δημοτικό Σύμβουλο Κων. 
Νικήτα, την κ. Βασιλική Εγγλέζου Διευθύντρια 
του Μανιατακείου Ιδρύματος, τον κ. Andrea 
Nanneti, Σύμβουλο του Δήμου και μέλος του 
Δ.Σ.  του Μανιατακείου Ιδρύματος.

Η επίσκεψη αυτή 
ήταν σε συνέχεια 
σ υ ν α ν τ ή σ ε ω ν 
που είχαν προη-
γηθεί στην Πύλο, 
ανάμεσα στο 
Δήμαρχο κ. Κα-
φαντάρη και το 
Διαχειριστή του 
Ευρωπαϊκού ορ-
γανισμού Marco 
Polo System, 
κ. Pietrangello 
Pεtteno, όπου 

τέθηκαν τα θεμέλια της μεταξύ τους συνερ-
γασίας και της Πελοποννήσου γενικότερα, με 
τον οργανισμό. Όπως τονίζεται μεταξύ άλλων 
στην ανακοίνωση: Το ενδιαφέρον της Βενετί-
ας για την Πελοπόννησο είναι πολύ μεγάλο. 
Υπάρχουν  ιστορικές περίοδοι που συνδέουν 
τους βενετούς  και τους έλληνες. Οι προγραμ-
ματισμένες συναντήσεις τόσο με το Δήμο Βε-
νετίας όσο και με την Περιφέρεια του Βένετο, 
σε υψηλό επίπεδο, υπήρξαν επιτυχημένες. 
Παρουσιάστηκε με καθαρό και ολοκληρωμέ-
νο τρόπο όχι μόνο οι μοναδικές δυνατότητες 
της περιοχής του Δήμου Πύλου – Νέστορος 
αλλά ολόκληρης της Πελοποννήσου.
Τα θέματα της ατζέντας των συζητήσεων 
επικεντρώθηκαν στις πολιτιστικές ανταλλα-
γές των δύο περιοχών,  στην αξιοποίηση των 
υπαρχόντων πολιτιστικών πόρων, του πολιτι-
στικού τουρισμού, της γαστρονομίας και της 
τέχνης. Συγκεκριμένα:1) Ιδιαίτερη έμφαση 
δόθηκε στον τουρισμό, σε συνδυασμό με τη 
γαστρονομία, με σύγχρονη ενεργοποίηση 
της παράδοσης στο χώρο της διατροφής. Η 
συμμετοχή της γαστρονομίας στην διατύπω-
ση του τουριστικού προϊόντος είναι ιδιαίτερα 
επικερδής και προσφιλής. Η Πελοπόννησος 
με τα αγνά προϊόντα και τις ιδιαίτερες γαστρο-
νομικές παραδόσεις είναι ιδιαίτερα ελκυστική 
και δύναται, με κοινές δράσεις, να προσελκύ-
σει μεγάλο αριθμό, με ειδικά ενδιαφέροντα, 
τουριστών. Η Μεσογειακή – Ελληνική διατρο-
φή και η Μεσογειακή – Ελληνική δίαιτα είναι 

σημαντική στοιχεία που καθορίζουν τόπους 
προορισμού. Η Πελοπόννησος είναι η καρδιά 
αυτή της διατροφής. 
2) Θα γίνει πλήρης αξιοποίηση των προγραμ-
μάτων που ήδη βρίσκονται σε ισχύ, από τη 
πλευρά  του Δήμου και της Περιφέρειας, με 
σύγχρονη αύξηση αντικειμένων και δραστη-
ριοτήτων.3) Από την πλευρά της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου κατατέθηκε η πρόταση της 
δημιουργίας Δικτύου Κάστρων Πελοπον-
νήσου και αρχαίων Λιμένων. Στην πρόταση 
αυτή, η οποία είναι σε εξέλιξη, εντάσσονται 
και οι λιμένες και τα κάστρα τα οποία κατα-
σκεύασαν οι Βενετοί στην Πελοπόννησο ή 
ακόμα και τα κάστρα στα οποία υπήρξε Βε-
νετσιάνικη παρουσία. Τα Βενετικά κάστρα 
της Κορώνης και Μεθώνης και τα υπόλοιπα 
Ελληνικά της Πελοποννήσου θα αποτελέσουν 
κέντρα ειδικών διαδρομών με ιστορική και 
αρχαιολογική σημασία.
4) Ο υπάρχον “Άτλαντας” της Μεσογείου πρέ-
πει να περιλάβει και όλα τα κάστρα της Πελο-
ποννήσου.
Η συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννή-
σου και της Περιφέρειας του Βένετο είναι 
πλέον πιο σφυρηλατημένη. Έχουμε κοινό 
σκοπό τη δημιουργία της Μακροπεριφέρειας 
Αδριατικής και Ιουνίου Πελάγους, της οποί-
ας αναμένεται η ολοκλήρωση σύντομα. Εκεί 
εντάσσονται πολλές δράσεις και πολιτικές για 
κοινούς στόχους μεταξύ των δύο Περιφερει-
ών που θα μας φέρουν ακόμα πιο κοντά.
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Καλήν εσπέρα άρχοντες …. 
δεν με νοιάζει ο ορισμός σας….
1.Το απλήρωτο Τ.ΕΒ.Ε
Ο ρωμαίος λεγεωνάριος χτύπησε την θυμωμένη του γροθιά στην ξύλινη πόρτα του 
εργαστηρίου του Ιωσήφ. 
-Παρακαλώ περάστε ( είπε ο Ιωσήφ και του κόπηκαν τα πόδια όταν είδε τον λεγεωνάριο 
να ανοίγει το μακρύ θηκάρι…. Και… ευτυχώς τον είδε να τραβά ένα μακρύ πάπυρο 
από μέσα. ) 
-Κύριε έχετε πέντε μήνες να πληρώσετε τις εισφορές σας στο Ταμείο Εβραίων Επαγγελ-
ματιών (Τ.ΕΒ.Ε) . 
-Μα δεν έχω καθόλου δουλειά εδώ και εφτά μήνες, να κοίτα τι κάνω τώρα επιδιορθώνω 
ξανά τα δικά μου έπιπλα για να μην μένω άπραγος. Που να βρω λεφτά να πληρώσω το 
Τ.ΕΒ.Ε ; 
-Κύριε λυπάμαι, με καταλαβαίνεται και μένα υπάλληλος είμαι ( αλλά για σιγουριά χάι-
δεψε και το άλλο θηκάρι με το σπαθί και σαφώς ο Ιωσήφ έπιασε το υπονοούμενο της 
εξουσίας). Θα γίνει διακοπή των ασφαλιστικών σας καλύψεων και θα πρέπει να σας 
υποβάλλω και μήνυση.
-Μα τι λες (  ο Ιωσήφ ύψωσε αυτή την φορά την φωνή του ) η Μαρία είναι ετοιμόγεννη 
που θα γεννήσει; 
-Λυπάμαι κύριε από σήμερα και εμπρός δεν έχετε κανένα 
δικαίωμα σε κανένα δημόσιο νοσοκομείο .( Αυτή την φορά 
δεν χάιδεψε αλλά έπιασε με κανονική λαβή το σπαθί χωρίς 
να το βγάλει από το θηκάρι  και αμέσως παρέδωσε την μή-
νυση στον Ιωσήφ για να υπογράψει. Ο Ιωσήφ υπόγραψε με 
μηχανικές κινήσεις και τα μάτια του είχαν γεμίσει απελπισία.)
-Και που θα γεννήσει; 
-Τόσοι στάβλοι είναι εδώ γύρω , κάπου θα βρείτε έναν άδειο 
και για κούνια βάλτε μια φάτνη ( του είπε ειρωνικά  και απο-
χώρησε ο λεγεωνάριος). 
2. Η φάτνη. 
Τρίβοντας τα χέρια του για να ζεσταθεί μπήκε στον στάβλο 
ο βοσκός. Ήταν τσουχτερό το χειμωνιάτικο κρύο. Έπρεπε να 
φροντίσει τα ζώα του να τους αλλάξει νερό να τους βάλει 
τροφή. 
Όταν πήγε να ρίξει τροφή στην φάτνη των αλόγων θυμήθη-
κε το βραδινό του όνειρο.
Αυτή η συγκεκριμένη φάτνη των αλόγων φθαρμένη από το 
χρόνο ξαφνικά την διαπερνούσε ένα έντονο κιτρινωπό φώς 
και γινόταν ένας ολόχρυσος θρόνος και μέσα καθόταν ένα 
λαμπερό μωρό πιο λαμπρό και από την χρυσή φάτνη.
Σαν ψίθυρος προσευχής από όλα τα ζώα ακουγόταν , ωσανά 
βασιλεύς των βασιλέων. 
-Οι οικονομικές δυσκολίες με κάνουν και ονειρεύομαι χρυ-
σάφια και βασιλιάδες 
( μονολόγησε, δεν πρόλαβε να τελειώσει την φράση του και άκουσε χτυπήματα στην 
πόρτα, έριξε τροφή στα άλογα και βρήκε έξω). 
Έξω τον περίμενε ένας υπάλληλος της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, βλοσυρός αγέ-
ρωχος κρατούσε στα χέρια του ένα φάκελο σαν στιλέτο έτοιμο να του το μπήξει στην 
καρδιά.  Από ένστικτο ο βοσκός έκανε ένα βήμα πίσω, παίρνοντας μια αμυντική θέση 
και υπάλληλος ξεκίνησε την κατά ριπάς επίθεση. 
-Κύριε  έγινε ανώνυμη καταγγελία στην υπηρεσία μας ότι ο στάβλος σας είναι παράνο-
μος και εμπίπτει στις διαδικασίες και τα πλαίσια του νόμου περί ημιυπαίθριων χώρων. 
Ο βοσκός με τα μάτια του διέγραψε ένα οπτικό ημικύκλιο, γύρω τους δεκάδες στάβλοι 
ίδιοι με τον δικό του, το ίδιο παράνομοι. Κοίταξε με θυμωμένη απορία τον εξουσιαστή 
γραφειοκράτη ο οποίος είχε αποκωδικοποιήσει το μήνυμα.
-Κύριε εμάς μας ενδιαφέρει μόνο ο στάβλος για τον οποίο έχει γίνει καταγγελία .
-Α μάλιστα είναι αυτό που λέμε ότι η δικαιοσύνη είναι τυφλή. ( Καμία εξουσία δεν κα-
ταλαβαίνει από χιούμορ πολύ δε περισσότερο οι έμμισθοι λακέδες της. Ο εξουσιαστής 
γραφειοκράτης θύμωσε και ο τόνος της φωνής του σφυριά δικαστή που ανακοινώνει 
την καταδικαστική απόφαση.)
- Η θα πληρώσετε τα πρόστιμα όπως ορίζει ο νόμος ή θα κατεδαφίσετε το οίκημα με 
δικά σας έξοδα. 
-Μα είναι χειμώνας, τι θα γίνουν τα ζώα; 
- Δεν γνωρίζω κύριε. (και χάιδεψε  τον κόμπο της γραβάτας , οι κινήσεις του πρόδωσαν 
τις βαθύτερες σκέψεις του γιατί κατά βάθος εννοούσε , να πας να κόψεις το λαιμό σου.) 
- Το είδα εγώ το όνειρο η φάτνη των αλόγων χρυσός θρόνος…
- Τι είπατε κύριε; 
- Τίποτα , έχει δυσκολέψει πολύ η κατάσταση. 
- Σκεφτείτε ότι άλλοι έχουν να πληρώσουν και περαίωση εκτός από ημιυπαίθριους ( 
από την τσάντα του έβγαλε τον επόμενο φάκελο στιλέτο και ξεκίνησε για το επόμενο 
θύμα του με τον άκαμπτο ξύλινο βηματισμό του) .

3. Η περαίωση. 
Ο μελαμψός Βαλτάσαρ βγήκε έξω από την τεράστια βιβλιοθήκη 
των μάγων όταν άκουσε τα χαρακτηριστικά χλάπ χλαπ των ταχυ-
δρομικών σάκων  πάνω στην καμπούρα της καμήλας. 
Ο πρώτος φάκελος ήταν αυτός με το κρατικό λογότυπο. Στα τρία 
δάκτυλα με τα οποία έπιασε τον φάκελο ένοιωσε ένα μούδιασμα. 
Σαν μάγος που ήταν κατάλαβε ότι το κορμί του έστελνε μηνύ-
ματα για κακά μαντάτα. Δεν μπορούσε να ξέρει τι είχε μέσα ο 
φάκελος αλλά ένοιωσε ένα συννέφιασμα μέσα του και αυτό τον 
ανησύχησε. 
Άφησε του υπόλοιπους φακέλους στο μεγάλο μακρόστενο τραπέζι της βιβλιοθήκης 
και άνοιξε τον κρατικό φάκελο. 
-Ε δεν είναι δυνατόν !!! (Φώναξε δυνατά και θυμωμένα. Άκουσε από τον διάδρομο τα 
χτυπήματα της μαγκούρας του γέροντα Μελχιόρ και τον είδε να περνά την μεγάλη σκα-
λιστή πόρτα. ) 
- Τι έπαθες Βαλτάσαρ; 
-Έχουν τρελαθεί τελείως στο υπουργείο οικονομικών.
-Δεν θα το πιστέψεις τι ζητάνε με την νέα περαίωση ; 
-Τι ; 

Δεν πρόλαβε να πει τίποτα άλλο, γιατί μπήκε μέσα τρέχοντας ο νεαρός Γασπάρ, 
 οι κόρες των ματιών του σε διαστολή πανηγυρικού ενθουσιασμού .

-Μάγοι το άστρο , το άστρο είναι αλήθεια, ο βασιλιάς των 
βασιλέων γεννιέται σε λίγο. Ελάτε να δείτε. ( Και ήδη είχε 
στρέψει το μεγάλο τηλεσκόπιο στον ουρανό. Πρώτος κοί-
ταξε ο γέροντας Μελχιόρ.) 
- Δόξα σοι ο Θεός θα προλάβω να ολοκληρώσω την απο-
στολή μου ( από τα ρυτιδιασμένα  μάτια του έτρεχαν δά-
κρυα). Έλα Βαλτάσαρ κοίτα  ( Ο Βαλτάσαρ έβαλε το μάτι του 
στο σκόπευτρο χωρίς να αφήσει το χαρτί που κρατούσε.)
- Δεν γίνεται ( γυρίζει και τους λέει με ένα παγερό βλέμμα) .
-Τι δεν γίνεται τόσα χρόνια αυτό περίμενα , είναι σίγουρα το 
αστέρι… ( είπε ο Μελχιόρ που δεν είχε ακόμα συνέλθει από 
την συγκίνηση) 
-Δεν γίνεται να πάμε…
-Γιατί δεν γίνεται να πάμε ; ( Του είπαν και οι δύο μαζί , ενώ 
η μαγκούρα του Μελχιόρ είχε αρχίσει να αιωρείται με επιθε-
τικές διαθέσεις.)
-Ήρθε η περαίωση ( και πρόταξε το χαρτί σαν ασπίδα για να 
γλιτώσει την πιθανή μαγκουριά του γέροντα) , ο χρυσός  η 
σμύρνα και το λιβάνι αλλάζουν συντελεστή ΦΠΑ  κατά δέκα 
μονάδες . 
-Εντάξει θα το πληρώσουμε ( Είπε ο Μελχιόρ που κατέβασε 
την μαγκούρα του για να στηριχτεί).
-Δεν καταλάβατε καλά ζητάνε αύξηση κατά δέκα μονάδες 
και για δέκα χρόνια αναδρομικά . 

-Όχι δεν είναι δυνατόν ( Η μαγκούρα έφυγε από τα χέρια του Μελχιόρ και σωριάστηκε 
αναίσθητος στο πάτωμα. Ο Γασπάρ από πάνω του άρχισε να του δίνει χαστούκια για να 
τον συνεφέρει. ) 

-Ρε γυναίκα τι βαράς;  ( Φώναξε ο αλαφιασμένος Γιάννης καθώς τον χαστούκιζε η γυ-
ναίκα του στο κρεβάτι τους). 
-Είσαι καλά; ( Του είπε φανερά ανήσυχη) Εδώ και μισή ώρα φωνάζεις στον ύπνο σου 
-Τ.ΕΒ,Ε, ημιυπαίθριοι , περαίωση είναι δυνατόν; (Μιμούμενη με την φωνή της τα λόγια 
του εφιάλτη που έβλεπε ο άντρας της).
-Και αμέσως ξανά το ίδιο σαν παλιός δίσκος που κόλλησε στο πικ απ. ( Ο Γιάννης τα είχε 
ακόμα χαμένα, μόλις τώρα άρχισε να συνειδητοποιεί ότι ξυπνούσε από ένα αγχωμένο 
χριστουγεννιάτικο όνειρο. Ακούστηκαν τα μεταλλικά τρίγωνα των παιδιών του, κατά 
την οικογενειακή παράδοση ήθελαν να του πουν πρώτα από όλους τα κάλαντα 
-Έχουμε χριστούγεννα . Θα γίνουν και φέτος Χριστούγεννα; ΤΈΒΕ  περαίωση ημιυπαί-
θριοι.  
Μουρμούρισε σε μια προσπάθεια να φρεσκάρει τις εικόνες του ονείρου. Αλλά η απειλη-
τική παλάμη της γυναίκα του τον ξύπνησε οριστικά. 
Πετάγεται απάνω παίρνει αγκαλιά την γυναίκα του και τα παιδία τους.  Τους αναγκά-
ζει με αγκαλιαστό κυκλικό ρυθμό να λένε τα κάλαντα . Στην αλυσίδα των χεριών της 
οικογένειας του βρήκε την λύτρωση από τον εφιάλτη του ονείρου, ίσως και από την 
πραγματικότητα που έπλασε τις ονειρικές εικόνες . 
Με βροντερή φωνή λες και τραγουδούσε κανένα αντάρτικο αντιστασιακό τραγούδι 
παράφρασε λίγο τα λόγια. 
-Καλήν εσπέρα άρχοντας / δεν με νοιάζει ο ορισμός σας/Χριστού του θεία γέννη-
ση θα πω / θα αντισταθώ στο κλεμμένο αρχοντικό σας/ αρνούμαι να μαι θύμα στο 
επόμενο το φονικό σας…

10

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

Βίος αβίωτος;
Για όσα δεν πρόφτασα να πω, λυπάμαι

Για όσα δεν άντεξα να δω, φοβάμαι
Φραγκίσκη Σταυράκη, Για όσα

Η ατομική αυτοκτονία σε μια κοινωνία 
χωρίς κανόνες, σε βαθιά κρίση 
θεσμών και σχέσεων, πέραν του 

προσωπικού συμβολισμού 
εμπεριέχει και 
επικοινωνιακά μηνύματα 
ζωής και θανάτου.
Η αναζήτηση «του δικού 
σου θανάτου» συχνά 
κρύβει μια επίκληση 
ζωής που αντεστράφη, 

διότι κανείς δεν ήταν σε θέση να την 
αποκωδικοποιήσει ή να την ακούσει. 
Το νόημα της πράξης στη διαδρομή 
αυτο-θανάτωσης δεν κρύβεται στο 
«πώς» αλλά στο «γιατί».
Ο πρωταγωνιστής συγκεντρώνει και 
τις τρεις κρίσιμες ιδιότητες (δικαστής 
– δήμιος – θύμα) και με το διάβημά 
του σηματοδοτεί την αδιόρατη 
γραμμή ανάμεσα στο δικαίωμα για μια 
καλύτερη ζωή και στο δικαίωμα στον 
αξιοπρεπή θάνατο.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
σεβόμαστε την αυτο-θυσιαστική 
του ενέργεια, που δεν είναι άλλωστε 
τόσο συνηθισμένη στο σύγχρονο 
κόσμο των σκληρών κι επιτυχημένων 
(τάχατες αθώων και ανεύθυνων) 
ανθρώπων του χρήματος, του 
πνεύματος και της πολιτικής.

Στόχος της τροχαίας η 
μείωση των ατυχημάτων

Το Τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου 
προσυπέγραψε την Ευρωπαϊ-
κή Χάρτα  Οδικής Ασφάλειας 
(Εuropean Road Safety Charter). 
Εκτιμώντας, ότι ο αριθμός θυμά-
των τροχαίων ατυχημάτων στην 
Ευρώπη βρίσκεται επί του παρό-
ντος σε ανεπίτρεπτα επίπεδα και 
ότι πρέπει να ληφθούν τα πλέον 
αποτελεσματικά μέτρα, το Τμή-
μα Τροχαίας Ναυπλίου δεσμεύ-
τηκε  την μείωση  των θανάτων 
από τροχαία ατυχήματα τουλά-
χιστον κατά 50%, στόχος που 
έχει τεθεί από την  Ευρωπαϊκή 
Χάρτα Οδικής Ασφάλειας.
Συγκεκριμένα, περιεχόμενο της 
δέσμευσης είναι η πραγματο-
ποίηση  εκπαιδευτικών δράσε-
ων για τα επόμενα τρία χρόνια 
με απώτερο σκοπό  την ενημέ-
ρωση του κοινού για το μείζον 
θέμα της οδικής ασφάλειας  και 
κατά συνέπεια την  μείωση των 
τροχαίων ατυχημάτων, αφού 
κάθε χρόνο στους δρόμους  της 
Ευρώπης θρηνούνται 30.000-
35.000 ανθρώπινες ζωές εξαιτί-
ας τροχαίων ατυχημάτων.
Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής 
Ασφάλειας είναι μια Ευρωπαϊκή 
συμμετοχική πλατφόρμα που 
ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και  αποτελείται  από 
εταιρίες, συλλόγους, τοπικές 
και  δημόσιες αρχές, σχολεία 
και ερευνητικές ομάδες. ¨Όλοι 
αυτοί  αναλαμβάνουν να πραγ-
ματοποιήσουν συγκεκριμένες 
δράσεις και μοιράζονται τις 
πρακτικές τους, με στόχο να επι-
λύσουν τα προβλήματα οδικής 
ασφάλειας που αντιμετωπίζουν 
στο καθημερινό τους περιβάλ-
λον και συνεπώς   να βοηθήσουν  
στη μείωση των θυμάτων των 
τροχαίων ατυχημάτων.

Πινακίδες
Εντωμεταξύ, με Απόφαση του 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη Νικό-
λαου Δένδια, επιστρέφονται οι 
άδειες οδήγησης, καθώς οι πινα-
κίδες και οι άδειες κυκλοφορίας 
των οχημάτων (αυτοκινήτων, 
μοτοσικλετών και μοτοποδη-
λάτων), προκειμένου να διευ-
κολυνθούν οι πολίτες στη μετα-
κίνησή τους για τις εορτές των 
Χριστουγέννων και της Πρωτο-
χρονιάς. 
Η Απόφαση αφορά στα στοιχεία 
οδήγησης και κυκλοφορίας που 
έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί 
στις Αστυνομικές Αρχές μέχρι 

και την 20.12.2012. 
Επίσης, στο πλαίσιο της ίδιας 
Απόφασης, δεν θα εκτελεστούν 
οι εκκρεμείς διοικητικές απο-
φάσεις, επιδοθείσες ή μη, που 
εκδόθηκαν κατ΄ εφαρμογή του 
άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ. «επιβολή 
διοικητικών μέτρων», για τρο-
χαίες παραβάσεις που βεβαιώ-
θηκαν μέχρι και την 20.12.2012. 
Από την παραπάνω Απόφαση 
εξαιρούνται και δεν επιστρέφο-
νται τα στοιχεία οδήγησης και 
κυκλοφορίας οχημάτων, που 
αφορούν στις εξής παραβάσεις: 
Οδήγηση υπό την επήρεια οινο-
πνεύματος 
Οδήγηση με ταχύτητα πέραν της 
επιτρεπόμενης 
Παραβίαση της ένδειξης ερυ-
θρού σηματοδότη 
Κυκλοφορία ανασφάλιστων 
οχημάτων 
Μη καταβολή τέλους διοδίων
Οι αποφάσεις, που έχουν εκδο-
θεί από Δικαστικές ή άλλες Αρ-
χές, εκτελούνται κανονικά. 
Επισημαίνεται ότι για την επι-
στροφή των παραπάνω στοιχεί-
ων οδήγησης και κυκλοφορίας 
θα πρέπει προηγουμένως να 
καταβληθεί το προβλεπόμενο 
διοικητικό πρόστιμο.
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Γραμματικόπουλος – Κωστούρος για το θέμα του κολυμβητηρίου και των ευπαθών ομάδων

Συμβούλιο με ουσία
Θετική έκβαση είχε η τελευταία 
συνεδρίαση του δηματικού 
συμβουλίου Ναυπλίου, από την 
οποία δρομολογήθηκαν να ακο-
λουθήσουν θετικές αποφάσεις.
Το θέμα του κολυμβητηρίου και 
το θέμα των δημοτικών τελών 
στις ευπαθείς ομάδες βρίκσο-
νται σε καλό δρόμο.
Παρέμβαση πραγματοποίησε 
στο χθεσινό δημοτικό συμβού-
λιο ο επικεφαλής της ελάσσο-
νος αντιπολίτευσης κ. Χρήστος 
Γραμμματικόπουλος αναφορικά 
με το κολυμβητήριο και τους 
τριτέκνους.

Πιο συγκεκριμένα, για το κολυμ-
βητήριο ο κ. Γραμματικόπουλος 
επισήμανε ότι για μία ακόμα 
χρονιά, δυστυχώς, το κολυμβη-
τήριο παραμένει κλειστό, ανα-
γνωρίζοντας όμως τη δυσκολία 
της φετινής χρονιάς, λόγω της 
τιμής του πετρελαίου. Υπογράμ-
μισε ότι η λειτουργία του κολυμ-
βητηρίου δεν αποτελεί μόνο 
πηγή άθλησης και ψυχαγωγίας 
αλλά και πηγή αισιοδοξίας για 
τους πολίτες. Προκειμένου να 
υπάρξει μείωση του κόστους 
θέρμανσης, πρότεινε τη χρήση 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας 
(φωτοβολταϊκά) και παράλληλα, 
τη σύνταξη μελέτης μετατροπής 

του κολυμβητηρίου σε κλειστό 
και, την εν συνεχεία προσπάθεια 
χρηματοδότησής της. 
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος 
Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστού-
ρος ανακοίνωσε ότι ο Δήμος 
έχει ήδη επεξεργασθεί πρόταση 
με την οποία θα απεξαρτηθεί  το 
κολυμβητήριο από το πετρέλαιο 
θέρμανσης σε ποσοστό 80% με 
την μέθοδο της αβαθούς γεω-
θερμίας.
Στο πλαίσιο αυτό αναζητείται η 
καλύτερη μορφή χρηματοδότη-
σης έτσι ώστε το έργο να ολο-
κληρωθεί μέσα στο 2013.

Ευπαθείς ομάδες
Ο κος Γραμματικόπουλος ανα-
φερόμενος στους τριτέκνους, 
αφού επισήμανε τη συμβολή 
τους στο δημογραφικό πρόβλη-
μα της χώρας και το γεγονός ότι 
οι μισές οικογένειες τριτέκνων 
βρίσκονται κάτω από το όριο 
της φτώχειας (ειδικά για αυτές 
τις οικογένειες τριτέκνων), πρό-
τεινε την απαλλαγή τους από τα 
τροφεία σε παιδικούς και βρε-
φονηπιακούς σταθμούς καθώς 
και την αύξηση της (ήδη υπάρ-
χουσας) έκπτωσης στους λογα-
ριασμούς του νερού.
Αντίστοιχα, η πρόταση του Δη-
μάρχου Ναυπλιέων Δημήτρη 

Κωστούρου, για απαλλαγή από 
τα δημοτικά τέλη για ένα χρόνο, 
των απόρων δημοτών, των πο-
λύτεκνων, των τριτέκνων αλλά 
και των νέων επιχειρηματιών, 
θα συζητηθεί στην επόμενη συ-
νεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου του Δήμου Ναυπλιέων 
σύμφωνα με ανακοίνωση του 
Δημάρχου κατά την διάρκεια 

της αποψινής συνεδρίασης του 
Δ,Σ.
«Ως γνωστόν, η οικονομική κρί-
ση, η ανεργία που μαστίζει σή-
μερα την Ελλάδα ,η τεράστια 
αύξηση του κόστους διαβίωσης, 
από τις τιμές των βασικών κατα-
ναλωτικών αγαθών,  η υπέρογκη 
φορολογία, καθίστα επιτακτική 
την ανάγκη   να υποστηριχθούν 

οι κατηγορίες πολιτών του Δή-

μου μας που ανέφερα, ως ελά-

χιστο, με την απαλλαγή τους 

100% από την καταβολή των 

δημοτικών τελών, τουλάχιστον 

για έναν χρόνο» δήλωσε χαρα-

κτηριστικά ο κ. Κωστούρος.

Μανόλης Κορρές (5/5/1922- 6/2/1998)
Του Αντώνη Σιούτου
Γεννήθηκε στη Σίφνο όπου και πέρασε τα 
παιδικά του χρόνια. Σπούδασε οικονομικά. 
Στο θέατρο εμφανίστηκε το 1950 με την 
κωμωδία «Παπαδόπουλος & Σια» που ανέ-
βασαν οι Βασίλης Αργυρόπουλος και Γιώτα 
Λάσκαρη με τον θίασο τους. Η παρουσία 
του Μανόλη Κορρέ στο ελληνικό θέατρο 
χωρίζεται σε δυο περιόδους: 1948-1951: Ο 
Βασίλης Αργυρόπουλος ανέβασε τρία έργα 
του. 1952-1976: Εγκατέλειψε το θέατρο και 
για μεγάλο διάστημα υπήρξε πρόεδρος της 
Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέων βοηθώ-
ντας σημαντικά στην προώθηση του ελλη-
νικού έργου. Εκεί όμως που δόθηκε ψυχή 
και σώματι ήταν το Θεατρικό Μουσείο, 
όπου διετέλεσε για 20 χρόνια διευθυντής 
του. Συνεχώς πάλευε γι’ αυτό το «ναό μνή-
μης» όπως το έλεγε, προσπαθώντας να το 
οργανώσει όσο το δυνατόν καλύτερα. Τα 
καθήκοντα του αυτά άσκησε μέχρι το θά-
νατο του, το 1998.
Συνδυάζοντας τη σάτιρα με τη συγκίνηση, 
χρησιμοποιώντας μια γλώσσα απλή καθη-

μερινή, ο Μανόλης Κορρές δημιουργούσε 
αληθινούς ήρωες και καταστάσεις αντλώ-
ντας από το διπλανό του περίγυρο. Τον 
τρόπο γραφής του τον είχαν εύστοχα χαρα-
κτηρίσει «θεατρικό αντιρεπορτάζ».
Ο Νίκος Κούρκουλος, ως Διευθυντής του 
Εθνικού Θεάτρου είχε πει για τον Μανόλη 
Κορρέ ότι υπήρξε «υποστηρικτής του θε-
άτρου που υπηρετούσε με το γέλιο τα κοι-
νωνικά δράματα και ζητήματα που ορίζουν 
τη ζωή του Έλληνα πολίτη τα τελευταία 
χρόνια». Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, στις 
11/2/1998 έγραψε στα ΝΕΑ. « Ο Μανόλης 
Κορρές, ήταν μια αξιοσημείωτη παρουσία 
στο νεοελληνικό μεταπολεμικό θέατρο. 
Όπως μου δόθηκε συχνά η ευκαιρία να το 
διατυπώσω, είχε μια ξέχωρη σταδιοδρομία 
όπου παρατηρούσε κανείς εμφανώς δύο 
φάσεις• ανάμεσα τους μεσολαβούσε ένα 
συγγραφικό κενό ενός τετάρτου αιώνος. Ο 
Κορρές άρχισε την καριέρα του δίπλα στον 
Αργυρόπουλο και ευδοκίμησε σε έργα από 
αυτά που ονομάζουμε φαρσοκωμωδίες. Σ’ 
αυτό το είδος οι μαστόροι διακρίνονται για 

τους καταιγιστικούς ρυθμούς, τη γλωσσική 
ακρίβεια της καθημερινής λαλιάς και την 
εύστοχη ατάκα. Από την άλλη, η δομή των 
έργων ανάγεται στην επιθεώρηση, είναι ένα 
νούμερο αναπτυγμένο ή συρραφή νούμε-
ρων. Μετά την αγρανάπαυση, ο Κορρές 
μας αιφνιδίασε με έργα που τα ονομάσαμε 
«καταγγελίες και ρεπορτάζ». Εκκινούσε από 
ένα εμφανές κοινωνικό πρόβλημα (τους οί-
κους ευγηρίας, τα νοσοκομεία, τον τζόγο, 
την περίθαλψη των ψυχασθενών κ.λπ.) και 
με τη μαεστρία του παλιού είδους, τη γορ-
γή γραφή και τους αδρούς χαρακτήρες δη-
μιουργούσε έργα κοινωνικής κριτικής και 
καταγγελίας των θεσμών. Ο Κορρές ευδοκί-
μησε σ’ αυτό το είδος και είδε τα έργα του 
να επαναλαμβάνονται και να παίζονται στο 
εξωτερικό. Βαθύς γνώστης των ηθών και 
της γλωσσικής περιουσίας της γενέθλιας 
γης του, της Σίφνου, έγραφε στον Τύπο του 
νησιού γλαφυρές, λαογραφικές, πιπερά-
τες και ηθογραφικότατες ιστορίες γεμάτες 
χιούμορ και γλωσσικό πλούτο».
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Μαζί θα συνεχίσουμε 
την ιστορία του ελληνικού έθνους

Της Simone Le Baron, Γλωσσολό-
γος – Καθηγήτρια της γαλλικής 
γλώσσας, Διπλωματούχος της 
Alliance Française de Paris

Το τελευταίο γράμμα μου την πρώτη 
Ιουνίου το τελείωνα ως εξής: «A προ-
πό, έχουμε αφήσει μια συζήτηση στη 
μέση και θέλω να πάω να την συνεχί-
σω, ένας λαός με περιμένει!» Στις 27 
Ιουνίου έφτασα στην Ελλάδα: Το είπα, 
το έκανα, σας βρήκα. Βρήκα τον Ελ-
ληνικό λαό, τους φίλους, τους συμπα-
τριώτες της Ελληνικής Οικουμένης, 
τους συγγενείς του Ελληνικού γένους. 
Για δεύτερη φορά σε σημαντική κα-
μπή της Ελληνικής ιστορίας μου ανοί-
ξατε τα σπίτια σας, την αγκαλιά σας, 
την καρδιά σας.
Συζητήσεις; Κάθε στιγμή, με τον κα-
θένα, παντού, στο τρένο, στα κατα-
στήματα, στις υπηρεσίες, με τους 
φίλους, δεν αφήνω καμιά ευκαιρία 
να πάει χαμένη. Έχει γίνει καθημερινό 
μου καθήκον και αν πρέπει να περπα-
τήσω σε όλη την Ελλάδα, να μιλήσω 
στον καθένα από εσάς, θα το κάνω. 
Θα μιλήσω στους νεόπλουτους και 
θα τους πω: «Προτού να γίνετε νεό-
φτωχοι, πουλήστε εκείνη την σπιτα-
ρόνα, την βίλα που χτίσατε με δάνειο, 
πάρτε πίσω τα λεφτά που δώσατε 
μέχρι τώρα και πηγαίνετε στο χωριό 
που σας περιμένει το ταπεινό σπιτάκι 
που γεννηθήκατε με ένα περιβόλι να 
σας ταΐζει». Ή ακόμα καλύτερα γκρε-
μίστε την! Αυτές οι βίλες δεν ανήκουν 
στην ελληνική κουλτούρα, παραμορ-
φώνουν την αέναη ακτογραμμή της 
Ελλάδος, προσβάλουν τους ναούς, 
τις κολόνες του Παρθενώνα. Ξέρου-
με ότι ο Έλληνας από την Αρχαιότητα 
θέλει εστία, οίκο, να έχει «δυο κερα-
μίδια πάνω από το κεφάλι του», αλλά 
είπαμε «κεραμίδια». Κεραμίδια να 
σας προστατεύουν από το κρύο, την 
βροχή, τον ήλιο το καλοκαίρι. Μόνο 
τα απαραίτητα, όχι τα περιττά: είναι 
το θεμέλιο του Ελληνισμού.

Ανακάλυψα ένα νέο χαρακτηριστικό 
σας το οποίο δεν είχα καταλάβει ως 
τώρα: η αυτοκριτική, ο αυτοσαρκα-
σμός. Νέοι, ηλικιωμένοι, μορφωμένοι 
και μη, άντρες, γυναίκες, χωριάτες, 
αστοί, πλούσιοι, φτωχοί, η συζήτηση 
εξακολουθητικά τελειώνει ως εξής: 
«Είμαστε παλιολαός, εμείς φταίμε, 
εμείς τους ψηφίσαμε, εμείς τα πή-
ραμε τα δάνεια, δεν μας υποχρέωσε 
κανείς, θέλαμε σπίτια, αυτοκίνητα, 
ταξίδια, πολυτέλεια. Τέρμα, δεν σω-
ζόμαστε, μέχρι εδώ ήτανε, η Ελλάς 
πεθαίνει». Και εγώ απαντώ εξακολου-
θητικά: «Μήπως το ξέρανε οι Γάλλοι, 
όλοι οι πολίτες που ζουν υπό καθε-
στώς κομματοκρατίας; Στην Γαλλία 
το κακό έγινε πριν 20 χρόνια αλλά 
ποιός το ομολογεί; Ποιός θέλει να το 
αντιμετωπίσει; Πόσο καιρό θέλατε 
εσείς για να το καταλάβετε; Μόλις σας 
βρήκε το κακό, αμέσως αντιδράσατε. 
Και μάλιστα είσαστε παλιολαός, και 
εγώ μαζί σας, είμαστε παλιάνθρωποι! 
Άλλωστε, δεν με είχαν προειδοποιή-
σει οι Γάλλοι; Οι Έλληνες είναι απα-
τεώνες, τεμπέληδες και κλέφτες μου 
είπαν οι «αψεγάδιαστοι» Γάλλοι. Είμαι 
και εγώ έτσι τους απήντησα για αυτό 
πηγαίνω να τους βρω και σας απο-
χαιρετώ, δεν αντέχω άλλο την τέλεια 
ηθική σας. Πάω να τεμπελιάσω μαζί 
τους εγώ που προτιμώ την ταβέρνα, 
την παρέα, το καλαμπούρι από την 
δουλειά. Το ωραίο είναι ότι οι Έλλη-
νες δουλεύουν δυο φορές περισσό-
τερο από εσάς και προλαβαίνουν 
να διασκεδάσουν κιόλας, αυτή είναι 
μεγάλη απατεωνιά, το παραδέχομαι! 
Κλέφτες; Ναι, κλέβουν ότι πιο ωραίο 
βρίσκουν στην ζωή και στην φύση. 
Όταν όμως θέλησα να τους κλέψω 
ένα κομμάτι της Ελληνικής ψυχής, 
μου την χαρίσανε ολάκερη...
 Η έννοια του λαού είναι συγχρονική, 
η έννοια του έθνους είναι διαχρονι-
κή. Από την Αρχαιότητα ο Ελληνικός 
λαός περνάει από μια κατοχή σε μια 
άλλη. Σήμερα είναι η Αμερικανικό-
Ευρωπαϊκή κατοχή. Θα περάσει και 
αυτή, όπως πάντα. Από την στιγμή 
που αρχίζει μια κατοχή είναι θέμα 
χρόνου μόνο για να τελειώσει. Τούτη 
δεν θα κρατήσει 400 χρόνια! Το Ελ-
ληνικό έθνος όμως ήταν, είναι και θα 
είναι ελεύθερο. Αυτό το έθνος γράφει 
την ιστορία του για περισσότερο από 
3000 χρόνια με την ίδια γλώσσα, στο 
ίδιο έδαφος. Και σε ποιόν οφείλεται 
αυτό το θαύμα; Στους ανθρώπους 
που κατοικούν σε αυτό το έδαφος 
από αμνημονεύτων χρόνων μιλώ-
ντας αυτή την υπέροχη γλώσσα, όχη-
μα της Ελληνικής σκέψεως. Σε όλα 
τα σχολεία του κόσμου μαθαίνουν 

την ιστορία του Ελληνικού έθνους, 
μόνο που την σταματάνε στην Ελλη-
νική επανάσταση. Σκόπιμα; Μάλλον. 
Έχουνε βαρεθεί οι «άλλοι» να βλέ-
πουν μια χούφτα αντιστασιακών με 
το χαμόγελο στα χείλη και την σπί-
θα στο μάτι να βιώνουν ελεύθερα 
στο πιο στρατηγικό μέρος της Γης 
σαν να μην συνέβη τίποτα. Έστω και 
μόνη μου, χιλιόμετρα να κάνω στο 
ελληνικό έδαφος, στα χωριά, στο 
κάθε σπίτι, θα έρθω να σας βρω για 
να σας πω ποιοί είσαστε διότι τελευ-
ταία σας έχουν μπερδέψει. Θέλω να 
σας πω τι είναι ο Ελληνισμός: απλώς 
μια μεγάλη, άπειρη συζήτηση μεταξύ 
σας! Τίποτε άλλο. Ακόμα και τα βουνά 
σας μιλάνε, το ένα απαντά στο άλλο 
με την ηχώ. Είναι ο ήχος του Ελληνι-
σμού. Πείτε μου ποιός κατακτητής 
μπορεί να απαγορεύσει στα βουνά 
να μιλάνε…
Μια ημέρα που την γνωρίζουν μόνον 
τα βουνά, ένας πρώτος άνθρωπος 
έκανε μια ερώτηση στα Ελληνικά σε 
έναν άλλον, και ακόμα ψάχνουμε την 
απάντηση. Άρα θα μου πείτε ότι την 
ημέρα που θα την βρούμε την απά-
ντηση θα πεθάνει ο Ελληνισμός; Όχι 
βέβαια, διότι την έχετε βρει εδώ και 
χιλιάδες χρόνια, απλώς σας αρέσει να 
κάνετε το κορόιδο. Στα τρίσβαθα της 
Ελληνικής ψυχής την έχετε κρύψει. 
Κάνω και εγώ τώρα το κορόιδο… Ο 
Ελληνισμός λοιπόν θα ζήσει! 
Θέλω τώρα να σας διηγηθώ μια κοι-
νή ημέρα Ελληνισμού, το καλοκαίρι 
που μας πέρασε: Καθώς περίμενα 
το τρένο στην Κόρινθο για να πάω 
Αθήνα, με πλησίασε ένας παππούς 
και μου είπε: «Κορίτσι μου, δεν ταξι-
δεύω εγώ συνήθως αλλά πρέπει να 
πάω στην Αθήνα να δω την γυναίκα 
μου που της κάνουν εξετάσεις στο 
νοσοκομείο. Μπορώ να κάτσω δίπλα 
σου για να μην χαθώ;» Άλλο που δεν 
ήθελα εγώ. Αρχίσαμε την συζήτηση. 
Του μίλησα για το «καθήκον» μου. Με 
ευχαρίστησε. Θυμάμαι και θα θυμά-
μαι το βλέμμα του, θαλασσί. Το χα-
μογέλιο του, ελληνικό. «Ξέρεις εμείς 
στο χωριό, δεν τους έχουμε ανάγκη 
τους πολιτικούς. Αυτοί θα μας πουν τι 
να κάνουμε στο χωριό μας; Τι ξέρουν; 
Όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα στο 
καφενείο το συζητάμε. Όλα περνάνε 
από το καφενείο. Το καφενείο είναι η 
μικρή Βουλή και το κάθε χωριό, έχει 
την δική του Βουλή. Έτσι είναι κορίτσι 
μου: το χωριό μας το αγαπάμε.»
Πέρασα την ημέρα με την Χριστίνα, 
κόρη μου της Ελληνικής Οικουμένης. 
Η Χριστίνα είναι 36 χρονών. Όταν 
έχασε την μάνα της ήταν μόλις 11. 
Παντρεύτηκε, έκανε δυο παιδιά, αγό-

Συνεχίζονται κάθε Σάβ-
βατο και Κυριακή στις 
8.30μμ οι παραστάσεις 
της θεατρικής ομάδας 
του συλλόγου μας, της 
κωμωδίας του Μανώλη 
Κορρέ ‘’Το Λουμπάγκο’’ 
στο θέατρο της οδού 
Ατρέως (Γεφύρια-Άργος).
‘’Το Λουμπάγκο’’ είναι μια δροσερή, ευ-
χάριστη και καλοδουλεμένη κωμωδία, 
με γνήσια ελληνική, με έξυπνα ευρήμα-
τα, κωμικές καταστάσεις και γρήγορους 
ρυθμούς. Σ’ ένα αστικό σπίτι της Αθή-
νας, το ζευγάρι (ο Νίκος και η Μαίρη) 
βιώνουν τις συνέπειες ενός λουμπάγκο, 
που καθηλώνει στο κρεβάτι το Νίκο, 
έναν αλαζόνα και φαλλοκράτη χρεοκο-
πημένο επιχειρηματία, και ανατρέπει τις 
συνήθειες και τις δήθεν ισορροπίες του 
σπιτιού και της δουλειάς. Στη ζωή του 
ζευγαριού εισβάλλει η θεία Όλγα απ’ 
το χωριό, που παρεμβαίνει παντού και 
λειτουργεί ως Νέμεσις δημιουργώντας 
σπαρταριστές καταστάσεις. Η ως τότε 
καταπιεσμένη, αδιάφορη και περιθω-
ριοποιημένη απ’ το σύζυγο της Μαίρη 
δραστηριοποιείται, ανακαλύπτει τις 
υπνώτουσσες δυνατότητες της και κα-
ταφέρνει όχι απλώς να ξελασπώσει το 
χρεοκοπημένο σύζυγο, αλλά να ξανα-
στήσει σε γερές βάσεις την επιχείρηση 
του. Έτσι ακόμα μια φορά αποδεικνύ-
εται η γυναικεία πονηριά και γοητεία, 
το θηλυκό μυαλό, που βάζουν κάτω τις 
όποιες στρατηγικές των αντρών. Τα πιο 
πάνω πρόσωπα συμπληρώνονται με τη 
Ρένα (φίλη της Μαίρης) και τον Παυλίδη 
(υπάλληλο και έμπιστο του Νίκου, πρό-
θυμο για όλες τις δουλειές).
Το έργο έχει σαφήνεια στην αφήγηση, 
ομαλή ανάπτυξη χαρακτήρων και, 
κυρίως, τύπων, λογική δομή και ηθικό 
επιμύθιο.
«Η γραφή» σημειώνει ο θεατρικός 
κριτικός Κ. Γεωργουσόπουλος, «είναι 
παιγνιώδης, οι σχέσεις των προσώ-
πων καλορυθμισμένες, οι ισορροπίες 
φυσικές. Το λαϊκό χιούμορ, η τρέχουσα 
γλώσσα με τους χυμούς της, οι ευανά-
γνωστες φιγούρες δημιουργούν ευά-
ρεστη διάθεση. Ο Κορρές έγραψε μια 
κωμωδία ηθών, που δεν έχει να ζηλέψει 
πολλά απ’ τα έργα των παλαιότερων 
συναδέλφων του».
Η θεατρική ομάδα του Συλλόγου με την 
διδασκαλία του καλλιτεχνικού διευ-
θυντή του Νικόλα Ταρατόρη δούλεψε 
με ζήλο και συνέπεια ευελπιστώντας 
ακόμα μια φορά ότι θα κερδίσει το 
χειροκρότημα του κοινού.
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Οι Ελαιουργικές Επιχειρήσεις 

ΕΛΣΑΠ ΑΒΕΤΕ 
εύχονται καλές γιορτές 
κι ευτυχισμένο το 2013

Οι Μάγοι 
στο Φουγάρο

ρια, και ο άντρας της την άφησε για 
μιαν άλλη όταν το τελευταίο παιδί 
ήτανε ακόμα μηνών. Και όταν ο 
πατέρας της, 65 χρονών, το έμαθε, 
πέθανε. Η Χριστίνα είναι όμορφη, 
έξυπνη, μορφωμένη, αξιοπρεπής 
αλλά αυτό δεν είναι τίποτα: Καλύ-
τερη μάνα δεν έχω ξαναδεί. Αφού 
ο άντρας της δεν της δίνει δεκάρα, 
συντηρεί μόνη την οικογένεια δου-
λεύοντας ως μεταφράστρια την νύ-
χτα όταν κοιμόνται τα παιδιά. Ποτέ 
δεν παραπονιέται. Εκείνη την ημέ-
ρα υποσχέθηκα στον Κωνσταντίνο, 
τον μεγάλο, 5 χρονών, να τον πάρω 
μαζί μου ένα απόγευμα στο σπί-
τι μου όταν θα έχω εγκατασταθεί 
πλέον στην Αθήνα και θα του κάνω 
κρέπες όπως το συνηθίζουν στην 
Βρετάνη. Αρέσουν πολύ στα παι-
δάκια. Με ένα πολύ σοβαρό ύφος ο 
Κωνσταντίνος μου απάντησε: «Εγώ 
θέλω τραχανά. Σαν αυτό που μας 
έκανε η μαμά το μεσημέρι, αγαπώ 
πάρα πολύ τον τραχανά!»
 Στην επιστροφή καθόταν απέναντι 
μου μια γιαγιά. Tα είπαμε. Πάλι και 
εκείνη με ευχαρίστησε. Μου είπε 
την απλή ζωή της μεταξύ Αθήνας 
και χωριού. Έχει δυο κόρες. Η μια 
πέθανε στην ηλικία 37 ετών και 
από τότε φροντίζει τα δυο παιδιά 
της που είναι τώρα 22 και 20 χρο-
νών αλλά που έχουν ανάγκη την 
αγάπη της γιαγιάς. «Ξέρεις, όταν το 

καλοκαίρι, πρωί-πρωί πριν να αρ-
χίσει ο ήλιος να καίει, πηγαίνω στο 
περιβόλι να μαζέψω μελιτζάνες, 
κολοκύθια και διάφορα χορταρικά, 
ανοίγει η ψυχή μου. Τα βάζω μέσα 
στην ποδιά μου και μετά επάνω στο 
τραπέζι της κουζίνας που θα καθί-
σουν για πρωινό και περιμένω την 
στιγμή που θα πω στα εγγόνια μου: 
Τι θέλετε να σας μαγειρέψω σήμε-
ρα; Δεν έχω πάει σχολείο, έμαθα 
από το σχολείο της ζωής ό,τι ξέρω 
και από την θρησκεία μας που κά-
νει καλούς ανθρώπους. Αγαπώ την 
θρησκεία μας». 
Τροφή για να βιώνει το σώμα, θρη-
σκεία για να βιώνει η ψυχή και πο-
λιτεία για την συμβίωση. Τόσο δύ-
σκολο είναι; Και αφού ο παππούς 
του εικοστού πρώτου αιώνα αγαπά 
την πολιτεία, η γιαγιά του εικοστού 
πρώτου αιώνα αγαπά την θρησκεία 
και το Ελληνόπουλο του εικοστού 
πρώτου αιώνα αγαπά τον τραχα-
νά, το ελληνικό έθνος θα ζήσει! 
Και αφού οι Φιλέλληνες ανήκουν 
στο Ελληνικό έθνος θεωρώ μεγάλη 
τιμή να συνεχίσω μαζί σας αυτή την 
εξαιρετική ιστορία.
Η ΕΛΛΑΣ ΖΕΙ!

Σύμφωνα με έγκυρες πλη-
ροφορίες, φέτος οι Μάγοι 
δεν θα πάνε στη Βηθλεέμ, θα 
έρθουν στο Φουγάρο!!
Θέλουν να επικοινωνήσουν 
μαζί μας για να ανακαλύ-
ψουν τι δώρα επιθυμούν οι 
Έλληνες για το 2013...
Οι πηγές αναφέρουν ότι θα 
φθάσουν στο Φουγάρο την 
Κυριακή 
23 Δεκεμβρίου γύρω στις 9 
το βράδυ!!

Μέχρι τότε ελάτε όλοι στο 
Café, προφθάστε να ρίξτε 
την ευχή σας στην κάλπη 
του Φουγάρου που ανοίγει 
την Πέμπτη και σας περιμέ-
νουμε όλους  
την Κυριακή, για να σχεδιά-
σουμε μαζί τα όνειρα που θα 
κάνουμε  
για την καινούργια χρονιά, 
συμμετέχοντας σ’ ένα μονα-
δικό θέαμα!!!
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Η λογική του “πατερούλη” κράτους,  η βασική 
παθογένεια της ελληνικής οικονομίας 

Του Πέτρου Τατούλη, 
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

Η παθογένεια της χώρας, η βασικότερη συ-
νιστώσα που δημιούργησε τη μεγάλη κρί-
ση στη χώρα, για την οποία ευθύνη έχουμε 
όλοι και ιδιαιτέρως εμείς που διατελέσαμε 
για πολλά χρόνια στην κεντρική πολιτική 
σκηνή, ήταν το γεγονός ότι είχαμε εγκατα-
λείψει ιδεολογικά τη χώρα σε μια λογική 
σοβιετοποίησης της χώρας, όπου το σύνο-
λο των πολιτικών δυνάμεων της χώρας είχε 
αγκιστρωθεί και εγκλωβιστεί σε αντιλήψεις 
και ιδέες, που δεν απελευθέρωναν τη δημι-
ουργικότητα του πολίτη, που δέσμευαν τη 
φοιτητική νεολαία, τα πανεπιστήμια και τις 
παραγωγικές δυνάμεις στην εξαιρετικά επι-
ζήμια αντίληψη για τη χώρα. 
Η λογική του «πατερούλη» κράτους, του 
κράτους δηλαδή που θα ευνοούσε την 
οποιαδήποτε δραστηριότητα, αυτή η κρα-
τικοδίαιτη αντίληψη ήταν η βασική παθο-
γένεια, η οποία οδήγησε τη χώρα εδώ. 
Αυτή η αντίληψη δημιούργησε όλες τις 
στρεβλώσεις στην οικονομία, μια αλλοθι-
κή ευδαιμονία, έναν αλλοθικό πλουτισμό, 
που ευθύνεται για το μεγάλο ζήτημα της 
διαφθοράς της χώρας και ως μεγάλο βαρίδι 
κράτησε τη χώρα στην υπανάπτυξη. 
Το σημαντικότερο είναι ότι όλοι μας προ-
σπαθούσαμε να ενταχθούμε στις απόψεις 
ενός καθωσπρεπισμού, ο οποίος δεν ήταν 
ανατρεπτικός, δεν βοηθούσε την κοινωνία 
διαλεκτικά να προσεγγίσει το μέλλον της. 
Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι η στρέβλωση, 
δεν ήταν στρέβλωση μόνο της δημόσιας οι-
κονομίας, αλλά και της ιδιωτικής οικονομί-
ας. Όλα αυτά τα χρόνια του ευδαιμονισμού 
και της επίτευξης των μεγάλων στόχων για 
τη χώρα, ο ιδιωτικός τομέας, η ιδιωτική επι-
χειρηματικότητα ήταν κατεξοχήν κρατικο-
δίαιτη, εγκλωβισμένη σε στρεβλώσεις, σε 
δυσαρμονίες, σε δυσκαμψίες. Αυτό  κατά 
τη γνώμη μου ήταν η γέννηση του μεγάλου 
θεριού της γραφειοκρατίας στη χώρα και 
αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα το οποίο σαφέ-
στατα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. 
Η χώρας μας σήμερα είναι μια χώρα, όπου 
το δημόσιο χρέος της ξεπερνά το 178 %. 
Όταν εμείς αντιδρούσαμε στην πορεία 
αύξησης του δημόσιου χρέους, χαρακτη-
ρίζοντάς το ως το μεγάλο θεριό που θα 
κατασπαράξει τη χώρα, δυστυχώς δεν ει-
σακουόμασταν. Η χώρας μας είναι αυτή τη 
στιγμή η χώρα που επαναφέρει τον κίνδυ-
νο του στασιμοπληθωρισμού, μετά από 30 
χρόνια εξάλειψης του φαινομένου στη  Ευ-
ρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. 
Δεν είναι μόνο το δημοσιονομικό πρόβλη-
μα, δεν είναι μόνο το μεγάλο δημόσιο χρέ-
ος, το ζήτημα είναι κυρίως το γεγονός ότι η 
χώρα μας βρίσκεται σε διαρκή μεγάλη ύφε-
ση, όταν φέτος θα υπάρχει υστέρηση 8%.           

Προοπτικές για το Πανεπιστήμιο Πελο-
ποννήσου

Χωρίς τους φοιτητές η συζήτηση για το 
μέλλον του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
θα είναι ατέρμονη και ανεπιτυχής. 

Εκτίμησή μου είναι ότι το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου πρέπει να είναι ένα δυναμι-
κό Πανεπιστήμιο, όπως εξαρχής το είχαμε 
προσδιορίσει και δυστυχώς από αστοχίες 
δεν έγινε πραγματικότητα 
Ένα Πανεπιστήμιο που θα πρέπει να επεν-
δύσει στη δημιουργία τεχνογνωσίας για το 
σχεδιασμό των Πανεπιστημίων του μέλλο-
ντος. Δεν είχε κανένα άλλο νόημα να δη-
μιουργηθεί ένα ακόμα νέο Πανεπιστήμιο 
χωρίς αυτή την κατεύθυνση.
Είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή θα πρέ-
πει να βρούμε κοινές δράσεις που θα δώ-
σουν ζωή στο Πανεπιστήμιο της Πελοπον-
νήσου.
Ήδη η Περιφέρεια Πελοποννήσου επενδύει 
στην καινοτομία και σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και προσπα-
θεί να δημιουργήσει δομές ερευνητικών 
κέντρων, για να μπορούν να παράξουν νέες 
ιδέες, νέες σκέψεις, νέες γνώσεις πάνω στον 
τομέα της καινοτομίας και της έξυπνης εξει-
δίκευσης. 
Εμείς στηρίζουμε τους πολίτες και τις δημι-
ουργικές δυνάμεις, γιατί μόνο όταν πατούν 
σταθερά στα πόδια τους, έχουν και σταθε-
ρό βηματισμό και γιατί αυτοί αποτελούν 
την ελπίδα ∙ μεσσίες και σωτήρες δεν υπάρ-
χουν. 

Νέα Δεδομένα στη Νέα Προγραμματική 
Περίοδο 2014-2020

Το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ θα έχει ως 
κατεύθυνση την καινοτομία και την έξυπνη 
εξειδίκευση. Καταρρέει έτσι λοιπόν ο μύθος 
του φοβερού συντηρητισμού, ο οποίος μας 
κρατούσε όλα αυτά τα χρόνια πίσω. 
Απευθυνόμενος σε νέους ανθρώπους θέλω 
να επισημάνω ότι το μέλλον ανήκει στις 
ελεύθερες κοινωνίες, με ελεύθερη τη δι-
ακίνηση των ιδεών, της γνώσης. Μόνο οι 
ανοιχτές κοινωνίες μπορούν να δεχθούν τα 
επιτεύγματα της παγκοσμιοποίησης. 

Περιφέρεια Πελοποννήσου και ασφαλές 
επενδυτικό περιβάλλον

Συνθήκες αναπτυξιακής προσαρμογής, 
αυτή ήταν εξαρχής η φιλοσοφία της προ-
σπάθειας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
αλλά και των θεσμών που συνεργαστήκα-
με, όπως με όλα τα επιμελητήρια και τους 
παραγωγικούς φορείς, με χαρακτηριστικό 
παράδειγμα το επιμελητήριο Αρκαδίας, 
στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε 
ένα ασφαλές περιβάλλον για τις επενδύ-
σεις. 
Τα προβλήματα της οικονομίας και της 
ανεργίας δεν πρόκειται να λυθούν με μίζε-
ρες προσεγγίσεις και με τους πολίτες από-
ντες. Τα προβλήματα αυτά θα λυθούν με 
ενεργητικούς και εθελοντές πολίτες, που 
δεν θα δειλιάσουν και δεν θα κιοτέψουν. Για 
το λόγο αυτό από την πρώτη στιγμή το τρί-
πτυχό μας θα είναι ξεκάθαρο. «Επενδύσεις, 
επενδύσεις, επενδύσεις». 
Για την εφαρμογή μιας πολιτικής επενδύ-
σεων, ωστόσο, δεν θα πρέπει να σταθούμε 
στη μιζέρια που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το 

επόμενο τρίπτυχο είναι «εξωστρέφεια, εξω-
στρέφεια, εξωστρέφεια». Όλο αυτό το χρο-
νικό διάστημα προσπαθήσαμε να ανεβά-
σουμε το πολιτικό προφίλ της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου σε όλους τους διεθνείς ορ-
γανισμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην 
ευχάριστη θέση να πούμε ότι η Πελοπόν-
νησος είναι αναγνωρίσιμη σε όλους τους 
Ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οι επαφές μας και 
οι συνεργασίες μας με άλλες Περιφέρειες 
της Γερμανίας, της Ρωσίας, της Γαλλίας, της 
Ιταλίας και του Ισραήλ είναι σε πολύ υψηλό 
επίπεδο και μας βοηθούν πάρα πολύ στην 
εμπέδωση σε όλες τις διεθνείς αγορές του 
ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
Υπάρχουν ωστόσο προβλήματα. Δεν μπο-
ρούμε να λειτουργήσουμε αν δεν υπάρ-
ξουν fast track διαδικασίες για τις αδειοδο-
τήσεις των επενδύσεων. Δεν έχουμε αυτή 
τη στιγμή δικαίωμα να χαθεί ούτε ένα ευρώ. 

Ανατροπή του face loss από τις αιρετές 
Περιφέρειες

Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των τελευταί-
ων ετών ο Καλλικράτης συντέλεσε στη δη-
μιουργία ενός εξαιρετικού ανταγωνιστικού 
περιβάλλοντος μεταξύ των αιρετών Περι-
φερειών και όχι με την κεντρική κυβέρνη-
ση. Οι Περιφέρειες με την εμπιστοσύνη που 
τις περιβάλλουν οι πολίτες, με την αξιοπι-
στία, τη συνέπεια και τη σοβαρότητά τους, 
μπορούν να αναστρέψουν τη σημαντικό-
τερη παράπλευρη απώλεια της χώρας, την 
κατάπτωση της δημόσιας εικόνας της. 
Η μνημονιακή πολιτική είναι μια λογιστική 
προσέγγιση, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. 
Δίνει κατευθύνσεις, αλλά δεν προσφέρει 
λύσεις για το στόχο της ανάπτυξης και την 
αλλαγή της νοοτροπίας, που απαιτείται όσο 
ποτέ. 

Απ’ την άλλη πλευρά, το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα της χώρας παρουσιάζει αγκυλώ-
σεις και στρεβλώσεις, οι οποίες το απειλούν 
με κατάρρευση. Η ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών δεν θα αποτελέσει λύση, αν δεν 
υιοθετηθούν νέες ιδέες και νέες προσεγγί-
σεις. 

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Πελοποννήσου για το Πανε-

πιστήμιο Πελοποννήσου

Προτείνω τη σύγκληση ενός Περιφερεια-
κού Συμβουλίου με τη συμμετοχή και την 
τοποθέτηση όλων των φοιτητών και των 
φοιτητικών παρατάξεων πάνω σε δύο άξο-
νες: ποιες οι απόψεις τους για το μέλλον του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η κατά-
θεση προτάσεων συγκεκριμένων σχεδίων 
(project) για τη διαμόρφωση της Περιφε-
ρειακής μας οικονομίας. 

Οι ζωντανές παραγωγικές δυνάμεις 
εγγύηση εξόδου από την κρίση

Οι ζωντανές παραγωγικές δυνάμεις πλήττο-
νται αναμφίβολα από την κρίση, μπορούν 
ωστόσο, να εγγυηθούν την έξοδο από την 
κρίση. 
Μόνο  η δική σας δυναμική παρουσία μπο-
ρεί να ανατρέψει εν τοις πράγμασι αυτή 
την οδυνηρή κατάσταση, μόνο η δική σας 
παρουσία μπορεί να εγγυηθεί για μια χώρα 
καινούργια, για μια Νέα Ελλάδα. Μόνο η 
Νέα Ελλάδα μπορεί να ενώσει το σύνολο 
των πολιτών αυτής της χώρας. 

*Ομιλία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 
κ. Πέτρου Τατούλη στο σεμινάριο «Καινοτο-
μία και επιχειρηματικότητα» που οργάνωσε 
η ΔΑΠ – ΝΔΦΚ στο Πανεπιστήμιο Πελοπον-
νήσου, 4/12/2012. 
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Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Κρίση
Στα 3,6 δισ. ευρώ αναμένεται να ανέλθει η συνεισφορά του Διαδικτύου στην 
ελληνική οικονομία το 2015. Εάν, μάλιστα, η χώρα μας προχωρήσει σε γενναί-
ες επενδύσεις στο Ίντερνετ, υπολογίζεται ότι η συνεισφορά του κλάδου στην 
οικονομία θα φτάσει τα 6,5 δισ. ευρώ. 
Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας, το 2010 το Διαδίκτυο συνεισέφερε 2,7 δισ. 

ευρώ στην ελληνική οικονομία, φτάνο-
ντας το 1,2% του ΑΕΠ.
Πρόκειται, όμως, για ένα από τα μι-
κρότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Είναι, 
μάλιστα, χαμηλότερο από τον μέσο όρο 
των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ο οποίος ανέρχεται στο 3,8%.

Δεν αξιοποιεί το Ίντερνετ η Ελλάδα
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η χώρα 
μας δεν έχει αξιοποιήσει το Διαδίκτυο 

στον βαθμό που αυτό έχει γίνει σε άλλες χώρες.
Σύμφωνα με την έρευνα, αν γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες - τόσο από την 
Πολιτεία όσο και από τους ιδιώτες - το Ίντερνετ μπορεί να συνεισφέρει 6,5 δισ. 
ευρώ στην ελληνική οικονομία το 2015 και να μετατραπεί σε «μοχλό για την 
επιτάχυνση της ανάκαμψης της οικονομίας».
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι Έλληνες προτιμούν να κάνουν τις 
αγορές τους σε «φυσικά» καταστήματα και όχι σε ηλεκτρονικά.
Εκείνοι, όμως, που κάνουν αγορές στο Ίντερνετ, στρέφονται προς ξένους ιστό-
τοπους, καθώς οι ελληνικοί δεν τους ικανοποιούν.

«Στοίχημα» η επένδυση στην ψηφιακή οικονομία
Το «στοίχημα» των επόμενων ετών είναι η επένδυση των επιχειρήσεων στο 
Ίντερνετ, το οποίο για την Ελλάδα αποτελεί «ανεκμετάλλευτο χωράφι».
Το Διαδίκτυο φαίνεται να αυξάνει τα κέρδη των εταιρειών, ακόμη και εν μέσω 
κρίσης. 

Προτάσεις για την ώθηση της e-οικονομίας
Η έρευνα κατέληξε σε συγκεκριμένες προτάσεις για την ώθηση της ελληνικής 
διαδικτυακής οικονομίας σε πέντε βασικούς άξονες:
Ενθάρρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να στραφούν στο Διαδίκτυο, με 
περιορισμό της γραφειοκρατίας, αλλά και με επιτάχυνση της εκταμίευσης των 
επιδοτήσεων
Βελτίωση των υποδομών, με την παροχή κινήτρων και τη διαμόρφωση πλαισί-
ου ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας μέσω νέων επενδύσεων
Εδραίωση της εμπιστοσύνης στις διαδικτυακές αγορές με εκστρατείες ενημέ-
ρωσης από το Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα προς τους καταναλωτές
Μεταφορά δραστηριοτήτων της δημόσιας διοίκησης στο Διαδίκτυο 
(e-government) με την υποχρεωτική χρήση online υπηρεσιών
Επένδυση στην εκπαίδευση για τη χρήση ψηφιακών μέσων, την εξοικείωση με 
την τεχνολογία και την ανάπτυξη της γνώσης και της εμπιστοσύνης στα νέα 
μέσα.

LINKER IT Team

Δημοτικό Ιατρείο - Φαρμακείο στο δήμο 
Άργους Μυκηνών στο «Δημαρχείο» 

 Έτοιμα για στέγαση

Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η ίδρυ-
ση κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου 
στον δήμο Άργους Μυκηνών μετά από 
τις σαφείς οδηγίες του Δημάρχου Άρ-
γους Μυκηνών κ. Δημήτρη Καμπόσου. 
Στο τελευταίο συμβούλιο λήφθηκε από-
φαση για την ίδρυσή του και ψηφίστηκε 
ο κανονισμός λειτουργίας του. Το Δη-
μοτικό Ιατρείο- Φαρμακείο, θα στεγα-
στεί στο παλαιό κτήριο του Δημαρχείου 
 Ο εισηγητής του θέματος ο Αντιδήμαρχος  
Δημήτριος Κρίγγος ο οποίος αφού ευχαρί-
στησε θερμά τον Ιατρικό Σύλλογο Αργο-
λίδας, τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αργο-
λίδας και την πρόεδρό του καθώς και τον 
πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου κ. Κώστα 
Παναγιωτόπουλο, είπε τα εξής: 
«Η Οικονομική κρίση η οποία μαστίζει τη 
χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει οδη-
γήσει εκατοντάδες συμπολίτες μας στην 
ανεργία και  κατ’ επέκταση στην έλλειψη 
Ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.
Η στήριξη και η παροχή υπηρεσιών πε-
ρίθαλψης στους ανασφάλιστους συ-
νανθρώπους μας, οι οποίοι στερούνται 
Πρωτοβάθμιας Ιατροφαρμακευτικής Πε-
ρίθαλψης ή και αντιμετωπίζουν Προβλή-
ματα Υγείας θεωρείται πλέον αναγκαία 

όσο ποτέ άλλοτε .
Μετά τα παραπάνω κρίνεται απαραίτη-
τη η ενεργοποίηση της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, ως ζωντανού κυττάρου της 
τοπικής κοινωνίας με στόχο την ποι-
οτική βελτίωση του κοινωνικού κρά-
τους και την αντιμετώπιση της φτώ-
χιας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 
 Ιδιαίτερα σήμερα και  δεδομένης και της 
σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης  οι  Δή-
μοι μπορούν να οργανώνουν  υποστηρι-
κτικές  δράσεις  για τους παραπάνω δημό-
τες. Σημαντική δε είναι η εκπεφρασμένη 
πρόθεση όλων των φορέων υγείας της 
πόλης μας να συνδράμουν σε αυτή την 
προσπάθεια καθόσον χωρίς την δική τους 
στήριξη η επίτευξη του στόχου δεν θα εί-
ναι δυνατή. Έχουν δε ήδη εκδηλώσει την 
επιθυμία τους να συμμετάσχουν σε αυτή 
την προσπάθεια ο Ιατρικός Σύλλογος, ο 
Φαρμακευτικός Σύλλογος, το προσωπι-
κό ιατρικό και νοσηλευτικό του Νοσοκο-
μείου της πόλης του Άργους, ο Ερυθρός 
Σταυρός (Παράρτημα Άργους) καθώς και 
πολλοί άλλοι φορείς» . 
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Μήνυμα ποδηλατών προς 
κάθε οδηγό μηχανοκίνητου 

Φίλε οδηγέ, 
ήμουνα παρών / παρούσα τη στιγμή που πέ-

ρασες τελικά ανάμεσα από τα ποδήλατα για να 
συνεχίσεις το δρόμο σου, εκθέτοντας σε κίνδυνο 

την σωματική μας ακεραιότητα. 
 

Σου φάνηκε απίθανο να σε σταματούν ποδηλάτες 
ενώ είχες προτεραιότητα σύμφωνα με το φανάρι. 

Όταν βγαίνουμε σ’ αυτή τη βόλτα μπορεί να 
είμαστε από μερικές δεκάδες έως και μερικές 
χιλιάδες ποδηλάτες κάνοντας ένα κομβόι και 

προσπαθώντας να το κρατήσουμε ενιαίο χωρίς 
κενά για την προστασία μας ακριβώς από κινού-

μενα οχήματα, μηχανές και αυτοκίνητα. 
 

Περνάμε με κόκκινο όταν χρειαστεί, με διαρκή ροή 
ποδηλατών, με φωτάκια να αναβοσβήνουν, με 

ποδηλάτες να τρέχουν πάνω κάτω να προλάβουν 
να ‘’κόψουν’’ τους κάθετους δρόμους για να μην 

κοπεί η ποδηλατοπορεία στη μέση. 
 

Για τους οδηγούς είναι μια μικρή καθυστέρηση 
να μας περιμένουν και για όλους τους ποδηλάτες 
μία βασική συνθήκη για την ασφάλεια τους, ώστε 

να μπορούν να ποδηλατούν σε δρόμους που 
έχουν φτιαχτεί μόνο για αυτοκίνητα ... 

 
Αλλά ζούμε και εμείς ‘’ακόμα’’ σ’ αυτή την πόλη 
και σε μαζικές Ποδηλατοπορείες μικρές ή μεγά-
λες, καλό είναι αυτοκίνητα και μηχανές να μπο-
ρούν να συνυπάρχουν με ποδηλάτες δίνοντας 
τους προτεραιότητα και δείχνοντας κατανόηση 
στα μέτρα που παίρνουμε, με γνώμονα πάντα 

την ασφάλεια μας στους δρόμους. 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 41 του ΚΟΚ, δεν έχεις το 
δικαίωμα να διακόπτεις πομπές, ακόμα και αν ο 
σηματοδότης σου είναι πράσινος. Ο ΚΟΚ ανα-
φέρεται σαφώς και δίνει τα παραδείγματα της 
«στρατιωτικής φάλαγγας» και των «μαθητικών 

στοίχων». 
Με αυτήν τη λογική, η ποδηλατοπομπή έχει 

προτεραιότητα και δεν μπορείς να τη διακόψεις, 
από τη στιγμή που η κεφαλή της έχει διασχίσει 

τη διασταύρωση με πράσινο. 

*** 

Καλούμε τους φίλους ποδηλάτες και τις φίλες 
ποδηλάτισσες ανά την Ελλάδα να αναρτήσουν 
στο προφίλ τους το παραπάνω κείμενο με μια 
ποδηλατική φωτογραφία της αρεσκείας τους. 

 
Στόχος μας ο σεβασμός των ποδηλατών από τα 

μηχανοκίνητα οχήματα. 
 

Επιθυμούμε την ευρεία αποδοχή και σεβασμό της 
ελληνικής κοινωνίας. 

 
Καλές βόλτες να έχουμε ! 
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Του Άγγελου 
Τράκα, Λογο-
θεραπευτής, 
Επιστημονικός 
Συνεργάτης 
Κέντρου Έρευ-
νας και Εφαρμο-
γής Σύγχρονων 
Προγραμμάτων 
Ειδικών Θερα-
πειών

Σ’ αυτή την ηλικία το καλύτερο πράμα, 
που μπορείς να κάνεις είναι να περνάς 
χρόνο με τα μωρά – κοιτάζοντας τα, 
χαμογελώντας, αγκαλιάζοντας και μι-
λώντας μαζί τους.
Τα παιδιά διασκεδάζουν τους ανθρώ-
πους και αγαπούν να βλέπουν τις αλ-
λαγές στις εκφράσεις τους και ακούγο-
ντας τις ποικίλες φωνές τους.
Μίλα ή τραγούδα με ευχάριστη φωνή 
για οτιδήποτε σου αρέσει – ενώ, του 
κάνεις μπάνιο, το ταϊζεις, κ.λ.π. 
Όταν τα μωρά φλυαρούν και μουρ-
μουρίζουν μπορείς επίσης να περάσεις 
λίγο χρόνο φτιάχνοντας ηχητικά παι-
χνίδια, ακολουθώντας το παράδειγμά 
τους.
Οι κουδουνίστρες και τα παιχνίδια που 
κάνουν ήχο, θα βοηθήσουν τα μωρά 
να συνδυάζουν εικόνες και ήχους, που 
πάνε μαζί.
Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων 
μηνών, μπορούμε να δώσουμε στο 
βρέφος τα εξής ερεθίσματα: 
ερεθίσματα για τη αφή: Ενώ το μωρό 
βρίσκεται ανάσκελα, σπρώχνουμε τα 
πόδια του προς τα πάνω, λυγίζουμε τα 
γόνατα και τα επαναφέρουμε πάλι στη 
θέση τους.
ερεθίσματα για την όραση: Σε ηλικία 1 
– 1,5 μηνών μπορούμε να κρεμάσουμε 
φανταχτερά παιχνίδια σε απόσταση 

60 – 70 cm, από το κρεβάτι, πάνω από 
το στήθος για 30 – 40 λεπτά. Επίσης 
μπορούμε να βάλουμε το μωρό σε μια 
άλλη μεριά του κρεβατιού μετά το τά-
ϊσμα, ώστε το φως να ερεθίζει και τα 
δυο του μάτια.
ερεθίσματα για την ακοή: μπορούμε 
να δέσουμε στα καλτσάκια του μωρού 
κουδουνάκια, έτσι ώστε να ακούει τον 
ήχο καθώς κουνάει τα πόδια του. Επί-
σης μπορούμε να χτυπάμε κουδούνια 
από διάφορα μέρη του δωματίου, χω-
ρίς να μας βλέπει το μωρό και να γυρί-
ζει προς το μέρος από όπου προέρχε-
ται ο ήχος.

ΜΙΜΗΣΗ = ΑΡΧΗ ΟΜΙΛΙΑΣ

Το παιδί μιμείται κινήσεις και ήχους. 
Λέμε διάφορους ήχους στο παιδί και 
περιμένουμε να μας μιμηθεί. Πρέπει 
να λέμε έναν ήχο κάθε φορά και όχι 
πολλούς μαζί. Μπορούμε να έχουμε 
το μωρό καθιστό ή ξαπλωμένο. Το 
πλησιάζουμε χαμογελώντας και του 
λέμε έναν ήχο, που έχουμε ακούσει να 
κάνει το ίδιο, π.χ. «γκ» ή «αου». Περιμέ-
νουμε λίγο να μας μιμηθεί, με χαρού-
μενο ύφος. Αν  δοκιμάσουμε μερικούς 
ήχους και δεν μας μιμείται, σταματάμε 
και δοκιμάζουμε μια άλλη φορά.
Όταν βάζουμε το μωρό στο μπάνιο, 
του λέμε «μπάνιο» και όταν το ταΐζουμε  
του λέμε «φαΐ». Επίσης ένα άλλο παι-
χνίδι ερέθισμα, με το οποίο μπορούμε 
να προωθήσουμε την μίμηση και την 
ομιλία, είναι το τηλέφωνο – παιχνίδι, 
που το σηκώνουμε, λέμε «εμπρός» και 
παρακινούμε το παιδί να κάνει το ίδιο.,

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

Τα τελευταία 
χρόνια ο αριθμός 
των ατόμων που 
προσπαθούν να  
αποκτήσουν το 

υγιές ή ιδανικό τους 
βάρος έχει αυξηθεί σημαντικά είτε 
λόγω της σύνδεσης της παχυσαρκίας 
με σοβαρά προβλήματα υγείας, είτε 
λόγω της  τάσης να συμβαδίζουν με 
τα μοντέρνα πρότυπα αισθητικής που 
θέλουν τα άτομα να έχουν χαμηλό 
βάρος. 
Η τάση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα  
να υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον 
για οτιδήποτε μπορεί να συμβάλει 
στην απώλεια βάρους. Έτσι, παρου-
σιάζονται κατά καιρούς , μέθοδοι ή 
σκευάσματα  που στόχο έχουν να  
παρασύρουν  τα υπέρβαρα άτομα με 
ελκυστικές και πολλές φορές παρα-
πλανητικές διαφημίσεις. 
Προβληματιστείτε πριν ακολουθήσε-
τε κάποια μέθοδο αδυνατίσματος 
Προϊόντα που πρέπει να προσέχετε 
Στην αγορά διαφημίζονται ή προω-
θούνται χάπια (απο ανανά, γκρέιπ-
φρουτ, μηλόξυδο κλπ), τσάγια και 
σκόνη σαν υποκατάστατο γευμάτων , 
καφές που συστήνεται γα αδυνάτισμα 
κλπ και πολύ συχνά συνοδεύονται 
απο συμβουλές για τη δίαιτα που 
πρέπει το άτομο να ακολουθεί.
Η αποτελεσματικότητα όλων των πιο 
πάνω προϊόντων βασίζεται στη μειω-
μένη  πρόσληψη θερμίδων (δηλαδή 
του φαγητού) και το αποτέλεσμα θα 
ήταν το ίδιο αν η μείωση αυτή συνο-
δευόταν απο τα συγκεκριμένα  προϊ-
όντα ή όχι. Επιπλέον οι διαιτολογικές 
συμβουλές που συνοδεύουν αυτά τα 
προϊόντα συνήθως είναι λανθασμένες 
και δεν προέρχονται απο αξιόπιστη 
πηγή. 

Το να αξιολογήσει κάποιος ένα 
διαιτολόγιο ή μια μέθοδο που του 
προτείνεται σε σχέση με την απώλεια 
βάρους δεν είναι εύκολο και πολλές 
φορές είναι αδύνατο να γίνει χωρίς τη 
συμβουλή ειδικού. 
Οι νόμιμοι πτυχιούχοι Διαιτολόγοι 
- Διατροφολόγοι, με βάση την κατά-
σταση της υγείας του κάθε ατόμου 
αξιολογούν το σωματικό βάρος 
χρησιμοποιώντας ανθρωπομετρικές 
μετρήσεις και αναλύουν το συνηθι-
σμένο διαιτολόγιο του ατόμου. 
  
Η Ορθόδοξη Μέθοδος 
Η ορθόδοξη μέθοδος της μειωμένης 
λήψης θερμίδων στα πλαίσια μιας 
υγιεινής, πλήρους και ισορροπημέ-
νης διατροφής, ταυτόχρονα με την 
αύξηση της σωματικής άσκησης και 
την εκπαίδευση και αλλαγή συμπερι-
φοράς σε σχέση με το φαγητό είναι ο 
πιο σωστός τρόπος για απόκτηση του 
ιδανικού βάρους.  Στη μέθοδο αυτή 
δεν συστήνεται οτιδήποτε μπορεί να 
προκαλέσει ελλείψεις ή προβλήματα 
υγείας στον οργανισμό είτε στο άμεσο 
είτε στο πιο μακρυνό μέλλον και 
αποθαρρύνεται η εμμονή με τη δίαιτα 
σαν αυτοσκοπό που μπορεί απο μόνη 
της να δημιουργήσει σωματικά και 
ψυχολογικά προβλήματα. 
Η απώλεια βάρους που θεωρείται φυ-
σιολογική κυμαίνεται απο μισό μέχρι 
ένα κιλό λίπους την εβδομάδα . Αυτό 
επιτυγχάνεται με  θερμίδες που να 
μην είναι λιγότερες απο 1200 ημερη-
σίως και σε καμιά περίπτωση λιγότε-
ρες απο 900 που θεωρείται το σημείο 
κάτω απο το οποίο ο οργανισμός 
υποσιτίζεται σε επικίνδυνο βαθμό. 

Ανορθόδοξοι   μέθοδοι   
αδυνατίσματος

Δραστηριότητες για την παρακίνηση της 
γλωσσικής εξέλιξης στην ηλικία των 0-3 μη-
νών

19
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Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε. σας εύχονται    

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

info@ktel-argolidas.gr
www.ktel-argolidas.gr

Τα λεωφορεία της Πελοποννήσου στην Αθήνα 
θα αλλάξουν προορισμό 

Στον Ελαιώνα το ΚΤΕΛ, 
αντί Κηφισού

Η εξαγγελία του υπουργού Ανά-
πτυξης και Υποδομών για την 
δημιουργία νέου Κεντρικού 
Σταθμού Υπεραστικών Λεωφο-
ρείων στον Ελαιώνα, αποτελεί 
την αρχή του τέλους της λει-
τουργίας του ιστορικού σταθ-
μού του ΚΤΕΛ Πελοποννήσου 
στον Κηφισό.
Ο Κωστής Χατζηδάκης μίλησε 
για κατασκευή του νέου ενιαίου 
για την Αθήνα ΚΣΥΛ με ΣΔΙΤ, με 
σύμπραξη του Δημοσίου, των 
Υπεραστικών Λεωφορείων και 
τρίτου επενδυτή.
Αν δεν σκαλώσει αυτή τη φορά 
το έργο, όπως είχε συμβεί στο 
παρελθόν, τότε σε λίγα χρόνια ο 
σταθμός λεωφορείων του ΚΤΕΛ 
στον Κηφισό θα αποτελεί ανά-
μνηση για όσους επί σειρά ετών 
χρησιμοποιούσαν το λεωφορείο 
για τις μετακινήσεις τους στην 
Αθήνα. Ο προϋπολογισμός του 
έργου ανέρχεται σε 90 εκατομ-
μύρια ευρώ, ενώ ο νέος σταθμός 
θα κατασκευαστεί πάνω από το 
αμαξοστάσιο του Μετρό στην 
περιοχή και κοντά στον σταθμό 
«Ελαιώνας».
Στο νέο σταθμό προβλέπεται η 

μεταφορά των ΚΤΕΛ Κηφισού 
και Λιοσίων σε μια έκταση 90 
στρεμμάτων.  Ο νέος σταθμός θα 
κατασκευαστεί σε 22 στρέμμα-
τα, ενώ τα υπόλοιπα 23 στρέμ-
ματα θα χρησιμοποιηθούν για 
εμπορικές χρήσεις (ξενοδοχείο, 
τράπεζες, καταστήματα, φαρμα-
κεία, σουπερμάρκετ).
Ο σταθμός θα συνδυάζει υπερα-
στικές και αστικές συγκοινωνίες, 
μέσα σταθερής τροχιάς και χώ-
ρους στάθμευσης με 480 θέσεις 
παρκινγκ.
Το έργο εκτιμάται ότι μπορεί να 
δοθεί σε λειτουργία εντός δύο 
ετών από την έναρξη της κατα-
σκευής του.
Όπως έχει γραφτεί στον τύπο 
το Δημόσιο θα συμβάλει με την 
παραχώρηση της γης, ο δε επεν-
δυτής μαζί με τα ΚΤΕΛ θα ανα-
λάβουν τη χρηματοδότηση της 
κατασκευής και της λειτουργίας 
του σταθμού.
Στο επόμενο διάστημα αναμέ-
νεται να ανακοινωθούν περισ-
σότερες λεπτομέρειες, σχετικά 
με τη μορφή ΣΔΙΤ, τους φορείς 
υλοποίησης και τα χρονοδια-
γράμματα του έργου. 
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Μέρες που έρχονται και είναι 
αφιερωμένες στα παιδιά, τα «απρο» 
δεν θα μπορούσαν να το αγνοήσουν. 
Έψαξαν και βρήκαν απαντήσεις για την 
ζωή, βγαλμένες μέσα απ το μυαλουδάκι 
των παιδιών επιβεβαιώνοντας ότι μόνο 
«από μικρό κι από τρελό μαθαίνεις την 
αλήθεια»

Απαντήσεις παιδιών 
 
-Πως αποφασίζεις ποιά θα 
παντρευτείς; 
-Πρέπει να είναι κάποια που 
της αρέσει ότι και σε σένα. Αν 
σου αρέσει το ποδόσφαιρο 
θα πρέπει να... 
αρέσει και σε εκείνη και να 
σου φέρνει πατατάκια και 
αναψυκτικά όταν βλέπεις 
έναν αγώνα.. 
Γιάννης,10 ετών. 
 
-Σε ποιά ηλικία πρέπει να 
παντρεύεται κανείς; 
-Στα 23 γιατί μέχρι τότε θα 
έχουν περάσει πολλά χρόνια και θα ξέρεις 
καλά το αγόρι που θα παντρευτείς.. 
Σοφία,9 ετών. 
 
-Πως καταλαβαίνεις ότι ένας άντρας και 
μιά γυναίκα είναι παντρεμένοι; 
-Το καταλαβαίνεις όταν στην παιδική 
χαρά μαλώνουν και οι δύο το ίδιο 
παιδί. Άρα είναι δικό τους, άρα είναι 
παντρεμένοι.. 
Λευτέρης,7 ετών. 
 
 
-Τι κοινά έχουν ο μπαμπάς και η μαμά 
σου; 

-Και οι δύο δε θέλουν να μου κάνουν 
αδερφάκι γιατί μ’ εμένα μου λένε είναι 
σαν έχουν 3 παιδιά.. 
Νικόλας, 6 ετών. 
 
-Τι κάνουν οι άνθρωποι όταν βγαίνουν 
ραντεβού; 
-Λένε διάφορα ψέματα ο ένας στον άλλο 
και αν τα πιστέψουν βγαίνουν ξανά 
ραντεβού την επόμενη μέρα.. 
Θανάσης,10 ετών. 

 
-Πότε επιτρέπεται να 
φιλήσεις κάποιον; 
-Όταν είναι πολύ πλούσιος.. 
Νεφέλη,7 ετών. 
 
-Όταν γίνει 18 χρόνων γιατί 
αλλιώς θα πας φυλακή.. 
Μιχάλης,7 ετών. 
-Δεν ξέρω αλλά αν φιλήσεις 
κάποια πρέπει να την 
παντρευτείς και να κάνετε 
παιδιά μετά.. 
Πάνος, 6 ετών. 
 

 
Είναι καλύτερα να είσαι ελεύθερος ή 
παντρεμένος; 
-Για τα κορίτσια είναι καλύτερα να μην 
είναι παντρεμένα για τα αγόρια όμως 
είναι απαραίτητο γιατί χρειάζονται 
κάποιον να τους βοηθάει να πλένονται 
και να ντύνονται.. 
Λίνα, 9 ετών. 
 
Πώς μπορεί ένας γάμος να πετύχει; 
-Αν λες στη γυναίκα σου συνέχεια πόσο 
όμορφη είναι κι ας μοιάζει με τον Οβελίξ.. 
Θωμάς, 9 ετών.

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Αυτά είναι δώρα

Μη σπάσει πιάτο

Ο Τοτός κάνει πάρτυ στο σπίτι 
του για τα γενέθλια του. Η μη-
τέρα του είναι στην κουζίνα και 
ετοιμάζει λιχουδιές για τα παιδιά. 
Εκείνη την ώρα έρχεται ο πατέ-
ρας του Τοτού από τη δουλειά 
και λέει στη γυναίκα του.
- Γυναίκα έχω ορμές και θέλω να 
κάνουμε έρωτα τώρα αμέσως.
- Μα αντρούλη, έχουμε πάρτυ, 
καλεσμένους και θα γίνουμε 
ρεζίλι.
- Δεν αντέχω ούτε λεπτό και 
πρέπει να κάνουμε κάτι για να τα 
βολέψουμε.
- Δηλαδή σαν τι;
- Να, εσύ θα κοπείς λίγο με το 
μαχαίρι, θα σπάσουμε και ένα 
πιάτο και θα πούμε ότι έσπασε 
ένα πιάτο και κόπηκες όταν 
μάζευες τα σπασμένα και ότι θα 
πάμε πάνω για να στο δέσω.
Πράγματι κόβεται λίγο η μητέρα 
του Τοτού, πετάνε και ένα πιάτο 
κάτω για να σπάσει. Ακούει ο 

Τοτός το θόρυβο και τρέχει στην 
κουζίνα.
- Τι έγινε;
- Τίποτα σημαντικό, απαντάει ο 
πατέρας του, έσπασε ένα πιάτο η 
μαμά σου και κόπηκε
όταν τα μάζευε και θα πάμε πάνω 
να το δέσουμε.
- Καλά, λέει ο Τοτός και ξαναγυ-
ρίζει στους φίλους του, ενώ οι 
γονείς του πήγανε επάνω.
Η ώρα περνούσε, οπότε ο Τοτός 
ανησύχησε και πήγε επάνω να 
τι γίνεται. Περνώντας έξω από 
την κρεβατοκάμαρα των γονιών 
άκουσε βογκητά. Σκύβει και 
βλέπει τους γονείς του να κάνουν 
έρωτα. Αμέσως αλλάζει χρώμα 
και γίνεται άσπρος, κατεβαίνει με 
τα τέσσερα τα σκαλοπάτια, τρέχει 
κλείνει τη μουσική και γυρίζει 
προς τους φίλους του και τους 
λέει:
- Μην τολμήσει κανένας να σπά-
σει πιάτο γιατί θα τον μαμήσει ο 
πατέρας μου.
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ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4288 / 
1863
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
71-73 - ΑΘΗΝΑ 106 78
ΤΗΛ. 210/38 14 623 

ΑΘΗΝΑ 20η Δεκεμβρίου 
2012

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ. συνήλθε 
έκτακτα μετά τη θλιβερή είδη-
ση για το θάνατο της ΕΛΕΝΗΣ 
ΣΑΒΒΙΔΗΣ (74 ετών), η οποία 
υπήρξε εκλεκτό μέλος της από 
το 1990 μέχρι το 2007 ως Εκ-
δότρια της εφημερίδας «ΝΕΟΙ 
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» με έδρα τα Γιαν-
νιτσά, και αποφάσισε τα εξής:
1.Να εκφραστούν τα θερμά 
συλλυπητήρια του Δ.Σ. στην 
οικογένεια της μεταστάντος.
2.Να χορηγηθεί το ποσό των 
200 € στα «Γεύματα Αγάπης 
του Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου 
Γιαννιτσών» στη μνήμη της.
3.Να δημοσιευτεί το παρόν 
ψήφισμα αδαπάνως σε όλες 
τις εφημερίδες της Ένωσης.

Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΑΝΗΣ ΖΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΤΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
Nομός Αργολίδας              
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Ναυπλίου.                

Αρ. πρωτ 707

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Ναυπλίου σύμφωνα με την υπ 
αριθ. 170/2012 πράξη του Δ/Σ 
και το αριθ.29720/3149/12 έγ-
γραφο    Γ.Γ.Απ.Δ/σης Πελ/σου 
– Δυτικής Ελλάδας- Ιονίου    ( 
νομιμότητα) διακηρύττει ότι:
Στις 21 Ιανουαρίου 2013 ημέ-
ρα Δευτέρα  και ώρα 11η πρω-
ινή ώρα λήξης κατάθεσης 
δικαιολογητικών συμμετοχής 
και έναρξης της δημοπρασίας 
εκτίθεται σε δημόσιο προ-
φορικό πλειοδοτικό διαγωνι-
σμό η παραχωρηση    χρήσης 
του καταστήματος εμβαδού 
110τ.μ.με τον περιξ αυτού 
χώρο εκτάσεως 150 τ.μ  που 
βρίσκεται στη χερσαία ζώνη 

λιμένα Ναυπλίου κάτω από το 
ξενοδοχείο ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορί-
ζεται για πέντε (5) έτη και θα 
αρχίζει από την ημερομηνία 
έγκρισης της απόφασης παρα-
χώρησης από τον Γ.Γ. Αποκ. Δ/
σης  Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί 
ενώπιον τριμελούς Επιτροπής 
του Δημοτικού Λιμενικού Τα-
μείου Ναυπλίου στα γραφεία 
του - Ηρακλέους 4- Ναύπλιο. 
Ως ελάχιστο όριο εκκινήσεως 
ορίζονται τα 50.000,00 ευρώ ( 
ετησίως).
Για την συμμετοχή στην δη-
μοπρασία πρέπει να κατατε-
θούν στην Επιτροπή μέχρι την 
11η πρωινή της 21/1/2013 :
-  Υπεύθυνη Δήλωση του προ-
σφέροντος ότι έλαβε γνώση 
των όρων της παρούσας Δια-
κήρυξης τους οποίους αποδέ-
χεται πλήρως και ανεπιφυλά-
κτως
-  Πιστοποιητικό Φορολογικής 
και ασφαλιστικής ενημερότη-
τας    του φυσικού προσώπου 
ή προκειμένου περί εταιρείας 
και του νομίμου εκπροσώπου 
της ή δήλωση που προβλέπε-
ται από τον Ν. 1599/86 ‘’ περί 
του ότι κατέθεσε αίτηση ενώ-
πιον της αρμόδιας αρχής για 
την έκδοση του και ότι θα το 
προσκομίσει στην Υπηρεσία 
πριν από την κατακύρωση του 
αποτελέσματος του διαγωνι-
σμού, εφόσον πλειοδοτήσει». 
Εξυπακούεται ότι πρέπει να 
προσκομίσει τα πιστοποιητικά 
πριν την κατακύρωση, δια-
φορετικά και αν ακόμα πλειο-
δοτήσει δεν θα γίνει κατακύ-
ρωση στο όνομα του. Επίσης, 
εφόσον πρόκειται για εταιρία, 
πιστοποιητικό περί μη πτω-
χεύσεως και εάν πρόκειται για 
κοινοπραξία το πιστοποιητικό 
θα αφορά όλες τις επιμέρους 
εταιρίες που συναπαρτίζουν 
την κοινοπραξία.
-Βεβαίωση από την ταμειακή 
Υπηρεσία του Δ.Λ. Τ.Ναυπλίου 
ότι δεν έχει καμία οφειλή  προς 
το ΔΛΤΝαυπλίου. Σε περίπτω-
ση που ο ενδιαφερόμενος έχει 
χώρο που του έχει παραχωρη-
θεί από το ΔΛΤΝ η οφειλή του 
δεν θα ξεπερνά την οφειλή 
ενός μηνός ήτοι του τρέχο-

ντος μηνός που διεξάγεται ο 
διαγωνισμός. Σε αντίθετη πε-
ρίπτωση αποκλείεται από τον 
δημοπρασία .
-Βεβαίωση από την ταμειακή 
Υπηρεσία του Δήμου Ναυπλι-
έων  ότι δεν έχει οφειλές προς 
το Δήμο είτε με την σημερινή 
του Νομική μορφή ( Δήμος 
Ναυπλιέων),είτε με την παλαι-
ότερη( Δήμος Ναυπλίου)  ουτε 
και στους τέως    δήμους που 
απαρτίζουν τον σημερινό 
Δήμο Ναυπλιέων ( Ασίνης 
Νέας Τίρυνθας, Μηδέας),.
-Σε περίπτωση εταιρείας, το 
καταστατικό της όπως δημο-
σιεύτηκε και εγκρίθηκε αρμο-
δίως.
-Εγγύηση συμμετοχής ποσού 
5000,00 € σε ανεπιφύλακτη 
εγγυητική επιστολή αναγνωρι-
σμένης στην Ελλάδα Τράπεζας 
ή σε Γραμμάτιο Παρακατά-
θεσης του Ταμείου Παρακα-
ταθηκών και Δανείων για την 
καλή εκπλήρωση των όρων 
συμμετοχής στον διαγωνισμό, 
εξαμήνου τουλάχιστον ισχύος. 
Επίσης είναι δυνατή η προσκό-
μιση εγγυητικής επιστολής σε 
ευρώ από αλλοδαπή Τράπεζα 
αναγνωρισμένη από την Ε.Ε.
-Διευκρινίζεται ότι εκείνοι οι 
οποίοι δεν θα υποβάλλουν 
πλήρη δικαιολογητικά απο-
κλείονται από τον διαγωνισμό. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται 
δεκτές.
-Σε περίπτωση συμμετοχής 
στο διαγωνισμό νομικών προ-
σώπων, θα υποβάλλεται από 
αυτά, εκτός από το αντίγραφο 
του εταιρικού τους, και πλήρης 
σειρά επίσημων εγγράφων, 
από τα οποία θα αποδεικνύ-
εται η νόμιμη σύσταση και 
λειτουργία τους όπως: (α) για 
τους διαχειριστές, στις περι-
πτώσεις των εταιρειών περιο-
ρισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
των προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόε-
δρο και διευθύνοντα σύμβου-
λο για τις ανώνυμες εταιρείες 
(Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού 
μητρώου ή άλλο ισοδύναμο 
έγγραφο αρμόδιας διοικητι-
κής ή δικαστικής αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι τα 
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 
καταδικαστεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση και (β) 

πιστοποιητικά της τελευταίας 
εκκαθάρισής τους από την αρ-
μόδια διοικητική ή δικαστική 
αρχή.
 
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται 
δεκτοί:
α)      Όσοι έχουν αποκλεισθεί 
από διαγωνισμούς του Δημο-
σίου και ΝΠΔΔ.
β) Όσοι έχουν υποπέσει σε 
σοβαρό παράπτωμα κατά την 
άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας.
γ)    Όσοι αποκλείστηκαν τε-
λεσίδικα (έκπτωση, κλπ) από 
Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ., 
γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμ-
βατικές τους υποχρεώσεις.
δ) Όσοι είναι ασυνεπείς στην 
εκπλήρωση τόσο των συμβα-
τικών τους υποχρεώσεων όσο 
και των υποχρεώσεών τους 
εν γένει προς το Δημόσιο και 
Ν.Π.Δ.Δ..
ε) Όσοι έχουν κάνει ψευδείς ή 
ανακριβείς δηλώσεις κατά την 
παροχή πληροφοριών που ζη-
τούνται από την Υπηρεσία.
ζ)   Όσα φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα του εξωτερικού έχουν 
υποστεί αντίστοιχες με τις πα-
ραπάνω κυρώσεις.
η)Εταιρείες , φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή και μέλη αυτών 
και γενικά    όσοι είναι οφειλέ-
τες του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Ναυπλίου ή έχουν 
δικαστικές εκκρεμότητες από 
παλιότερες παραχωρήσεις 
τόσο με το ΔΛΤΝ όσο και με το 
Δήμο Ναυπλιέων ή οι ωφειλές 
τους έχουν βεβαιωθεί στις αρ-
μόδιες Δ.Ο.Υ.
Σε περίπτωση που δεν εμφανι-
στεί πλειοδότης ή η προσφορά 
κριθεί ασύμφορη η δημοπρα-
σία επαναλαμβάνεται στις 28 
Ιανουαρίου 2013 ημέρα Δευ-
τέρα  στον ίδιο τόπο, ίδια ώρα 
και με τους αρχικούς όρους.
Οι σχετικοί όροι προς παρα-
χώρηση    χώρων είναι κατα-
τεθειμένοι στο γραφείο του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Ναυπλίου, όπου οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν 
γνώση κάθε εργάσιμη ημέρα 
και ώρα.

ΝΑΥΠΛΙΟ 20/12/2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

«Άδειασαν» την βίλα Αμαλίας μετά από 24χρόνια δημιουργικής κατάληψης

 Όποιος σπέρνει φόβο θερίζει την οργή… 
Το πρωί της περασμένης Πέ-
μπτης, κατά τις 07:00, με 
πρόσχημα μια… «ανώνυμη 
καταγγελία για διακίνηση ναρ-
κωτικών», η αστυνομία πραγμα-
τοποίησε εισβολή στην υπό κα-
τάληψη Villa Amalias. Δυνάμεις 
των ΜΑΤ με την συνοδεία εισαγ-
γελέα μπήκαν για έρευνα στην 
ιστορική κατάληψη και προσή-
γαγαν οκτώ άτομα τα οποία βρί-
σκονταν εκείνη την ώρα μέσα 
στο κτίριο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που 
εξέδωσε η αναρχοσυνδικαλι-
στική πρωτοβουλία «Ροσινά-

ντε»που κυκλοφόρησε και στην 
Αργολίδα τονίζεται μεταξύ άλ-
λων ότι:
«Είναι προφανές πως η εξήγηση 
της αστυνομίας για καταγγελία 
περί ναρκωτικών δεν μπορεί 
να γίνει πιστευτή ούτε από μι-
κρά παιδιά. Ο αγώνας της Villa 
Amalias και η κοινωνική της 
παρέμβαση στις γύρω περιοχές 
είναι, ξεκάθαρα και πέρα από 
κάθε αμφιβολία, ο λόγος της 
κρατικής στοχοποίησης της εν 
λόγω κατάληψης.
Η πλατεία Βικτωρίας, κοντά 
στην οποία στεγάζεται το εγχεί-

ρημα της Villa Amalias, είναι μια 

περιοχή με υψηλή μεταναστευ-

τικότητα και για τον λόγο αυτό 

οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής 
την είχαν βάλει εδώ και καιρό 
στο μάτι στοχεύοντας στο να 

την κάνουν «δεύτερο 
Άγιο Παντελεήμονα».
Οι κοινωνικές δυνάμεις 
της περιοχής, δηλαδή 
η Villa Amalias, η Κα-
τάληψη Πατησίων και 
Σκαραμαγκά και η Λαϊ-
κή Συνέλευση Πλατείας 
Βικτωρίας, έχουν δώσει 
εδώ και καιρό πολύ με-
γάλη μάχη προκειμένου 
να μην γίνει η περιοχή 
τους τσιφλίκι των φασι-
στών και τα έχουν κα-
ταφέρει με εξαιρετικά 
αποτελέσματα.
Η πλατεία Βικτωρίας όχι 
μόνο δεν έχει γίνει προ-
σβάσιμη για τους φασί-
στες της Χρυσής Αυγής 
αλλά αποτελεί ταυτό-
χρονα και το έμπρακτο 
επιχείρημα αποδόμη-
σης της ακροδεξιάς ρη-
τορικής πως οι μετανά-
στες είναι συνώνυμο της 
εγκληματικότητας και 
των ναρκωτικών. Η κοι-
νωνική αλληλεγγύη που 
έχει αναπτυχθεί στην 

περιοχή από τους Έλληνες και 
τους μετανάστες κατοίκους έχει 
αποβάλει κάθε φαινόμενο ρα-
τσιστικής συμπεριφοράς και το 
έδαφος μόνο εύπορο δεν είναι 
για τους φασίστες παρά τις περί 
αντιθέτου προσδοκίες τους.
Η επίθεση στην Villa Amalias 
δεν μπορεί να αποκοπεί από 
όλη αυτή την πραγματικότητα. 
Είναι αποτέλεσμα της ολοκλη-
ρωτικής στροφής του Κράτους 
και στοχεύει στο να ανοίξει τον 
δρόμο στα φασιστικά τάγματα 
εφόδου της Χρυσής Αυγής. Η 
Villa Amalias είναι προπύργιο 
αντίστασης στις κρατικές αυτές 
μεθοδεύσεις και η έμπρακτη 
αλληλεγγύη στους αγωνιστές 
της είναι όχι μόνο συντροφικό 
καθήκον αλλά και αναγκαιότητα 
μέσα στην μάχη έναντια στον 
φασισμό και τον σύγχρονο ολο-
κληρωτισμό. Κόντρα στις κρατι-
κές μεθοδεύσεις, η Villa Amalias, 
όπως και κάθε κοινωνικός χώ-
ρος αντίστασης, θα μείνει εκεί 
που είναι…
-Αλληλεγγύη στην Villa Amalias 
και κάθε στοχοποιημένο αγωνι-
στή του Κράτους»
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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




