Δεν τον
ξέχασαν
Σύμφωνα με δημοσίευμα ο γενικός διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών
Νίκος Μιχαλίτσης, από
τον Δ. Σαραβάκο, πρώην
νομάρχη Αργολίδας της
Ν.Δ. Αν και με στοιχεία ο
Ν. Μιχαλίτσης εξοικονόμησε 1,3 εκατ. ευρώ για
την ΕΡΤ από τη μεταφορά του δορυφορικού
προγράμματος.
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Ένα καράβι βαυαροί ποδηλάτες «εισέβαλαν» στην Αργολίδα

Προφεστιβάλ ΚΝΕ
Ολοκληρώνονται οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις της
ΚΝΕ στην Αργολίδα με βολές κατά της “τρικομματικής”
κυβέρνησης και εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ
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Τουριστικοί
Πρεσβευτές

Ως μεγαλύτερη στήριξη απ τα οικονομικά πακέτα, χαρακτήρισε εν
μέσω χειροκροτημάτων, ο δήμαρχος
Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος

Γλύτωσε
η ΔΕΠΟΣ

«Τρωάδες» του Ευριπίδη σε Emergency Landing
Αύριο, Παρασκευή στο Αρχαίο Θέατρο Άργους
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Διασφαλίζεται απόλυτα το
ακίνητο ιδιοκτησίας ΔΕΠΟΣ
στο Πόρτο Χέλι («Αεροδρόμιο») από την πρόσφατη
δικαστική διεκδίκηση πλειστηριασμού του, σύμφωνα
με σχετική απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα.
Σελ 13

την παρουσία 400 και πλέον Βαυαρών στην πόλη του Ναυπλίου. Χτες
240 περίπου Βαυαροί επισκεφτήκαν
με τα ποδήλατά τους τις Μυκήνες,

όπου τους υποδέχτηκε ο δήμος Άργους- Μυκηνών και ο σύλλογος «Ορθοπεταλιές».
Σελ. 18
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Τι όντα να κατοικούν σ αυτά τα κουτιά;

Αυγάτισαν τις τάξεις

Φέτος το Δημοτικό Σχολείο Κεφαλαρίου μετά τη συγχώνευση
με το Δημοτικό Σχολείο Ελληνικού λειτούργησε ως 4/θέσιο, με
4 δασκάλους καθώς χωρίστηκε
η Α’ και Β’ τάξη, αλλά και με επιπλέον ειδικότητες γεγονός που
συντέλεσε στην αναβάθμιση
της ποιότητας εκπαίδευσης των
μαθητών. Πέρσι ο αριθμός των
μαθητών μετά την συγχώνευση
ανήλθε στα 70, έναντι 40 παιδιών πριν, ενώ φέτος έφτασε τα
84 παιδιά και μετατράπηκε σε
5θέσιο.
Ήδη για του χρόνου υπολογίζεται πως ο αριθμός των μαθητών
θα ανέλθει στα 95-100, οπότε
καθίσταται αναγκαία μια ακόμα
αίθουσα διδασκαλίας καθώς και
μια αίθουσα για τους εκπαιδευτικούς που κάθονται ήδη «εκ περιτροπής» στην ήδη πολύ μικρή
υπάρχουσα.
Το αρνητικό κλίμα που υπήρχε
στην αρχή της σχολικής χρονιάς, ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, άλλαξε ευθύς αμέσως
αφενός μεν λόγω της αγαστής
συνεργασίας εκπαιδευτικών-γονέων, αφετέρου δε λόγω του ύψιστου βαθμού ευελιξίας και ανοιχτής σκέψης, που χαρακτηρίζει
την τοπική κοινωνία.
Η άψογη έμπρακτη συνεργασία εκπαιδευτικών-γονέων και
Συλλόγου, άλλαξε ριζικά την
εξωτερική εμφάνιση του σχολείου αλλά και την εσωτερική
λειτουργία του. Με εθελοντική
προσφορά οι μητέρες μαζί με
τις δασκάλες και τα παιδιά καθάρισαν και φύτεψαν λουλούδια
στα παρτέρια του σχολείου τα
οποία φρόντιζαν και περιποιούνταν καθόλη τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς. Πατεράδες
αποκατέστησαν άμεσες ανάγκες
με ξυλουργικές και ηλεκτρολογικές εργασίες στο σχολείο και

δύο μέλη του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων έκοψαν τα χόρτα
με δικά τους χορτοκοπτικά. Γονείς κι εκπαιδευτικοί έβαψαν την
πρόσοψη του σχολείου, δίνοντας
του μια χαρούμενη και ζωντανή
εικόνα που ενθουσίασε τους μαθητές.
Παράλληλα η συνεργασία της
Διεύθυνσης του Σχολείου με το
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων,
είχε ως αποτέλεσμα την έγκριση
μεταφοράς λυόμενης αίθουσας,
καθώς έχουν ήδη γίνει οι απαραίτητες ενέργειες ώστε το σχολείο
να λειτουργήσει τη νέα σχολική
χρονιά ως 5/θέσιο με Ολοήμερο
Τμήμα και τάξη υποδοχής.
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει
στην εθελοντική προσφορά του
Αντιπροέδρου και του Προέδρου
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, όπου στα μέσα του Αυγούστου, μόνοι τους με δικά τους
οχήματα και έξοδα κι έπειτα από
πολλές ώρες εργασίας , ξέστησαν, μετέφεραν και έστησαν στο
Κεφαλάρι τη λυόμενη αίθουσα
με τη βοήθεια του Δήμου και με
την υποστήριξη του Προέδρου
της Σχολικής Επιτροπής.
Το κοινό όραμα όλων για ένα
νέο σχολείο, τους στηρίζει και
τους ωθεί στην ανάληψη δράσεων για την επίτευξη του στόχου
τους. Δάσκαλοι-Γονείς -Μαθητές
αναμένουν με ανυπομονησία
την έναρξη της σχολικής χρονιάς
στο αναβαθμισμένο, χάρη στις
προσπάθειες όλων τους, 5/θέσιο
Δημοτικό Σχολείο Κεφαλαρίου.
Όμως τα αισιόδοξα μηνύματα
δεν επαρκούν για να θεραπεύσουν τις ανάγκες, αφού οι ελλείψεις είναι σημαντικές. Ίσως πρόκειται για το μοναδικό σχολείο
χωρίς κυλικείο, ενώ οι μόλις 3
τουαλέτες δεν επαρκούν για 85
παιδιά!
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‘Όχι στο στρατόπεδο της Κορίνθου και να βρεθεί χώρος Αποδεκτός,
ζητά ο Τατούλης

Γενικός διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΡΤ
ο Σαραβάκος

Ανθρώπινες συνθήκες

Δεν τον ξέχασαν

Λύση στο πρόβλημα που προέκυψε στην τοπική κοινωνία
της Κορίνθου με τη μεταφορά
μεταναστών στο στρατόπεδο
του 6ου Συντάγματος Πεζικού
προσφέρει ο Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης με πρόταση του που έγινε
αποδεκτή από την πλειοψηφία
του ΠΕΣΥ Πελοποννήσου.
«Κανείς από την κεντρική
κυβέρνηση δεν μπορεί να αποφασίζει ερήμην της αιρετής
Περιφέρειας και των θεσμών
της» επανέλαβε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ.
Πέτρος Τατούλης, αναφερόμενος στο ζήτημα της αιφνίδιας
μεταφοράς μεταναστών στο
6ο Σύνταγμα Πεζικού στην
Κόρινθο, το οποίο τέθηκε ως
εκτός ημερησίας διάταξης στη
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου τη Δευτέρα 27 Αυγούστου.
Ο κ. Τατούλης κάλεσε το
Υπουργείο Προστασίας του

Πολίτη, όπως άλλωστε έγινε
στην επιστολή του και στην
τηλεφωνική τους επικοινωνίας,
να απεγκλωβιστεί από το 6ο
Σύνταγμα Πεζικού στην Κόρινθο και από κοινού να βρεθεί
άλλος χώρος καταλληλότερος.
Ζήτησε επίσης ο Περιφερειάρχης από τον Δήμαρχο Κορινθίων να μεριμνήσει για την αποκατάσταση της υδροδότησης
γιατί «είμαστε υποχρεωμένοι
να εξασφαλίσουμε την καλή
διαβίωση των μεταναστών»
και για την αποκομιδή των
σκουπιδιών, προκειμένου να
αποφευχθούν και φαινόμενα
ακροτήτων.
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου τόνισε επίσης την ανάγκη
να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι διεθνείς
συμβάσεις, ακόμη και για
όσους βρίσκονται παράνομα
στη χώρα, αλλά ταυτόχρονα
να δηλώσει προς το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη ρητά

ότι δεν θα γίνει η Περιφέρεια
Πελοποννήσου αποθήκη των
παρανόμως ευρισκομένων στη
χώρα μας μεταναστών.
Ολοκληρώνοντας τις προτάσεις του, οι οποίες υπερψηφίστηκαν με ευρεία πλειοψηφία
του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου τόνισε ότι δεν
θα επιτρέψει σε κανένα την εκδήλωση ακραίων φαινομένων,
«πλανόνται πλάνην οικτράν
όσοι νομίζουν ότι με τον υπερτονισμό των ακραίων φαινομένων θα τα τιθασεύσουν. Αυτό
που απαιτείται είναι ξεκάθαρες
πολιτικές με σταθερή προσήλωση ενάντια σε κάθε εκδήλωση βίας και παρανομίας, απ’
όπου και αν προέρχεται».

Αν και κατά πολλούς υπήρξε “ένας ακόμα αποτυχημένος νομάρχης” ο πρώτος
αιρετός Νομάρχης Αργολίδας που μόλις και κατόπιν
συμπτώσεων κατάφερε να
εκλεγεί περιφερειακός σύμβουλος, ο Δημήτρης Σαραβάκος αποτελεί και πάλι
το “πουλέν” της ΝΔ στην
ανανέωση του πολιτικού
δυναμικού της και φυσικά
στην επάνδρωση δημοσίων
θέσεων. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ‘Αυγής’“ο γενικός
διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Νίκος Μιχαλίτσης, από τον Δ. Σαραβάκο, πρώην νομάρχη
Αργολίδας της Ν.Δ., που διατηρεί φιλία με την οικογένεια Σαμαρά.
Αν και με στοιχεία ο Ν. Μιχαλίτσης εξοικονόμησε 1,3 εκατ. ευρώ
για την ΕΡΤ από τη μεταφορά του δορυφορικού προγράμματος,
αντικαθίσταται από μια θέση που, θεωρητικά, δεν έχει πολιτικό ενδιαφέρον”.
Άσχετα βέβαια με τα όσα υπαινίσσεται η εφημερίδα της αριστεράς, ο τέως Νομάρχης Αργολίδας και στο παρελθόν είχε υπηρετήσει την ΕΡΤ από παρόμοιο πόστο πριν εκλεγεί Νομάρχης, οπότε
και θεωρείται προφανώς απ την ΝΔ ως γνώστης της κατάστασης
που επικρατεί στην ΕΡΤ.
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Eνυπογράφως
Τι τους εμποδίζει
να σταματήσουν
την αφισορρύπανση;

Επίθεση Ευκαλύπτων

ιχνηλασίες

Για πολλοστή φορά το «Μουσείο
αυτοκινήτου» στην αρχ. Τίρυνθα
γίνεται στόχος των κλαριών και
των κορμών των ευκαλύπτων.
Κι αυτή την φορά ευτυχώς δεν
υπήρξε τραυματισμός αφού από
τύχη και μόνο οι κορμοί προσγειώθηκαν στο παρακείμενο κτήριο

gatziosakis@yahoo.gr

ΡΩΤΟΥΣΑΜΕ στην αρχή του καλοκαιριού,
πότε επιβλήθηκε τελευταία φορά πρόστιμο από δήμο ή άλλο φορέα, για την
αφισορρύπανση; Και πότε εισπράχθηκε
τελευταία φορά πρόστιμο; Εφαρμόζεται η
νομοθεσία και οι αποφάσεις ή γίνονται τα
…στραβά μάτια υπέρ αυτών που παρανομούν;
ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΠΗΚΕ στον …κόπο να
απαντήσει. Ούτε οι δήμοι, ούτε οποιοσδήποτε άλλος φορέας. Έκαναν την στρουθοκάμηλο και κρύφτηκαν πίσω από το
δάκτυλό τους αφήνοντας
την χαρτούρα να κρύψει
δέντρα, τοίχους και ο,τιδήποτε άλλο μπορούσε να
φανταστούν οι προβαλλότου Ακη
μενοι των αφισών.
Γκάτζιου
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ξεχνιόμαστε
επαναλαμβάνουμε: Το
φαινόμενο με την αφισοκόλληση πανηγυριών, και κάθε λογής εκδηλώσεων, ξεπέρασε κάθε όριο ανοχής και αντοχής στο
Ναύπλιο, και σε όλη την Αργολίδα. Το ίδιο
γίνεται και σε περιοχές εκτός των αστικών
ορίων, στους επαρχιακούς δρόμους, αλλά
και στις εθνικές οδούς. Τοίχοι ακόμα και
ιστορικών κτηρίων, προσόψεις δημοσίων
και ιδιωτικών ιδιοκτησιών, μάντρες, περιφράξεις, κολώνες φωτισμού και σήμανσης, αλλά και δέντρα, εξαφανίζονται πίσω
από τις φωτογραφίες λαϊκών τραγουδιστών, θιάσων, κλόουν και προσκλήσεων
εγκαινίων και κάθε λογής εκδηλώσεων.
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ σεβασμό στο
περιβάλλον και την εικόνα της κάθε περιοχής, πανηγυρτζήδες και επαγγελματίες
της αρπαχτής, αλλά και φορείς του Πολιτισμού (που πρώτοι θα έπρεπε να διδάσκουν τους υπολοίπους), κολλάνε αφίσες,
βάζουν πανό, βρωμίζουν τον τόπο!
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ προβληματική, λόγω της
κρίσης, τουριστική περίοδο είναι ό,τι
χειρότερο για τους τουρίστες και τους
επισκέπτες, να επικρατεί η ρυπαρή και
τριτοκοσμική εικόνα της βρωμιάς και
της αναρχίας στους δημόσιους κυρίως
χώρους. Σε μια περίοδο που οι πόλεις θα
έπρεπε να έχουν φορέσει τα …καλά τους
για να υποδεχθούν τους επισκέπτες τους,
οι αφισοκολλητές οργίασαν ανενόχλητοι,
γεμίζοντας τον τόπο με παράνομες υπαίθριες διαφημίσεις.
ΚΑΙ του χρόνου…

και όχι στα κεφάλια περαστικών.
Μπορεί το δρομάκι από την Τίρυνθα μέχρι την θάλασσα να φαντάζει
τους ρομαντικούς περιπάτους της
Αμαλίας, όμως για λόγους ρεαλισμού ένα κλαδεματάκι θα ξαναπρασίνιζε τα δέντρα και θα μείωνε
τους κινδύνους ατυχήματος. Κλα-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
38 τ.μ. ΝΑΥΠΛΙΟ (οδός Αργοναυτών 11 - Ν. Βυζάντιο).
ΝΕΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ (οδός Χαρμαντά
11 - Ν. Βυζάντιο)
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:

δεματάκι κι όχι ξεπάστρεμα… για
να ξηγιόμαστε, γιατί κάποιοι σκέπτονται αμέσως την «γενοκτονία»
των πανέμορφων Ευκαλύπτων
στην Άργους-Ναυπλίου!

1/Διαμέρισμα 88 τμ Τριάρι (2 υ/δ)
2/Διαμέρισμα 53 τμ Δυάρι (1 υ/δ)
3/Διαμερισμα 55 τμ Δυάρι (1 υ/δ)
4/Διαμέρισμα 57 τμ Δυάρι (1 υ/δ)
Όλα με θέση στάθμευσης στην πυλωτή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ. (27520)29396 - κινητό 6944842844
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 13 - ΝΑΥΠΛΙΟ

ΑΝ.

ντές σε 186 χώρες. ο Ερυθρός

Υποψήφιοι
βουλευτές

Σταυρός, παντού στον κόσμο
και στην Ελλάδα, είναι ένας ορ-

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν
μαθητές της Β΄τάξης των Λυκείων, όλων των τύπων (δημόσιων,
ιδιωτικών, ημερησίων, απογευματινών, εσπερινών, ειδικών, εκκλησιαστικών), οι μαθητές της
Β΄τάξης του α΄κύκλου όλων των
τύπων (δημόσιων, ιδιωτικών,
ημερησίων,
απογευματινών,
εσπερινών) των ΤΕΕ της χώρας,
οι μαθητές της αντίστοιχης τάξης των Ελληνικών Λυκείων της
Αλλοδαπής και, τέλος, οι μαθητές της Β΄ τάξης των Λυκείων και
των Τεχνικών Σχολών της Κύπρου, όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας
τους.
Από σχολεία της Αργολίδας
συμμετέχουν τρεις μαθητές, ο
Λεωνίδας Κουτρουμάνος από
το Πρώτο Γενικό Λύκειο Άργους
(επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων), η Σοφία Τριμπόνια από
το ιδιωτικό Γενικό Λύκειο «Νέο
Σχολείο» (Οικονομικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου)
και ο Θεοδοσίος Μερμίγκης από
το Γενικό Λύκειο Αγίας Τριάδας
(Οικονομικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου).
Αναπληρωματικοί έφηβοι βουλευτές για την Αργολίδα είναι

γανισμός που δημιουργήθηκε
με απόλυτο σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής.
Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Μπαίνοντας στο site www.samarites.
gr κάνετε κλίκ στο μπάνερ «
ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ « ώστε να κατεβάσετε τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης.
Τα αντικείμενα εκπαίδευσης είναι η βασική και προχωρημένη
παροχή Πρώτων Βοηθειών, οι
Βασικές Αρχές Διάσωσης και η
Αντιμετώπιση και Διαχείριση
Καταστροφών. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και
οι Κωνσταντίνος Λυκουρέντζος
από το πρώτο Γενικό Λύκειο
Ναυπλίου, η Μαρία Ιωάννα
Μπελεσιώτη από το Γενικό Λύκειο Ερμιόνης και ο Ανδρέας
Αθανάσιος Καραργύρης από
το Δεύτερο Γενικό Λύκειο Ναυπλίου. Η ΙΖ Σύνοδος της βουλής
ήταν προγραμματισμένη για τα

τέλη Ιουλίου αλλά με την αναβολή που υπήρξε οι εργασίες
ξεκίνησαν την 31η Αυγούστου.
Έχουμε κάθε λόγο να ελπίζουμε
πως θα τα καταφέρουν καλλίτερα από τους… κανονικούς βουλευτές μας.
ΟΝ.

Ενημέρωση
για φόλες
Μια πού ενδιαφέρουσα πρόταση κατέθεσε ο Μπάμπης
Αντωνιάδης μέσω της ιστοσελίδες της «Άλλης Πρότασης».
Σύμφωνα με τον πρώην επικεφαλής του συνδυασμού:
«κάποιοι σκόρπισαν φόλες
στην οδό Αιγίου! Αποτέλεσμα
ήταν δύο σκυλιά να σωθούν
την τελευταία στιγμή. Θύματα
αρκετές γάτες.
Ελπίζω και πιστεύω ότι αυτή
η δημοτική αρχή να μην συνεχίζει το έργο προηγούμενων δημοτικών αρχών που η αντιμετώπιση των
αδέσποτων ήταν το φόλιασμα. Τυχαία μπροστά
έπεφταν οι φόλες και σε λίγο πέρναγε το απορριμματοφόρο.
Είναι ανάγκη όμως να ξεκινήσει μια καμπάνια
με την δημοτική αρχή και τον πολύ ενεργό Φιλοζωικό Σύλλογο Ναυπλίου για την ενημέρωση
του κόσμου σε σχέση με την εγκληματική ενέρ-

Έξυπνες Λύσεις;
Σύμφωνα με δελτίο τύπου της
Περιφέρειας
Πελοποννήσου
«στο διεθνή σχεδιασμό για τους
προορισμούς
κρουαζιέρας
εντάσσονται επίσημα πλέον τα
λιμάνια της Περιφέρειας Πελοποννήσου μετά τη συμφωνία
μεταξύ του Προέδρου της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος κ. Γεωργίου Ανωμερίτη με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο
Τατούλη κατά τη συνάντησή
τους στην έδρα της Περιφέρειας την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012». Τι να σημαίνει αυτό
άραγε; Θα τα σχεδιάσουμε εμείς
με διεθνείς προδιαγραφές ή θα
τα σχεδιάσουν για παραχώρηση
μέσω διεθνών προδιαγραφών
των διαγωνισμών;
ΟΦ.

έπειτα από εξετάσεις ο Σαμαρείτης είναι έτοιμος να παρέχει
τις υπηρεσίες του οι οποίες σε
καιρό ηρεμίας αφορούν την
υγειονομική κάλυψη αθλητικών
και πολιτιστικών εκδηλώσεων
της περιοχής και υπηρεσιών σε
ζητήματα πρώτων βοηθειών
και διαχείρισης κινδύνου και
κρίσεων και σε πολλές άλλες
δράσεις που αποσκοπούν στην
βελτίωση της ετοιμότητας του
γενικού πληθυσμού σε καταστάσεις κρίσεων. Είναι αναγνωρισμένο από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με
αριθμό πιστοποίησης 022/2001
και ενταγμένο στον σχεδιασμό.
Για Πληροφορίες στα τηλέφωνα

γεια του φολιάσματος αδέσποτων. Και δεν φθάνει
μόνο μια ανακοίνωση καταδίκης των γεγονότων.
Πρέπει πόρτα πόρτα να ενημερωθούν όλοι οι πολίτες. Οι λογαριασμοί της ΔΕΥΑΝ είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να κοινοποιήσουμε το πόσο
εγκληματική είναι η ενέργεια του φολιάσματος
των ζώων».
ΟΝ.

Η Επιλογή είναι δική
σου. Εθελοντής ή θεατής;

6936692747 και 6987880646
Σ` αυτές τις δύσκολες εποχές
που ζούμε το να ξέρεις να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου,

Όποιος εντάσσεται στο Σώμα,
αυτόματα εντάσσεται στον μεγαλύτερο και παλαιότερο ανθρωπιστικό οργανισμό, το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού
και Ερυθράς Ημισελήνου με
πάνω από 100.000.000 εθελο-

είναι εξαιρετικά σημαντικό μα
προπάντων ανθρώπινο και δεν
στοιχίζει παρά λίγο απ τον ελεύθερο χρόνο σου.
ΑΝ.

Tαυτότητα
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα
Αρ. Σήματος: 159481
Δικαιούχος Σήματος:
Α. Γκάτζιος, Μ. Κ. Ντάνος,
Μ. Πετρόπουλος Ο.Ε.
Μέλος Ε.Ι.Ε.Τ.

Αρχισυντάκτης:
Άκης Ντάνος

Κωδ. Εντύπου: 4126
Αριθμός φύλλου: 726
Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 06.09.12
Ιδιοκτησία: ΕΝΘΕSIS Α. Γκάτζιος –
Μ. Κ. Ντάνος – Μ. Πετρόπουλος Ο.Ε.

Συντάκτες:
Άκης Γκάτζιος, Άκης Ντάνος

Εκδότης – Δ/ντής:
Άκης Γκάτζιος

Σχεδιασμός:
ΕΝΘΕSIS

Εκτύπωση:
«ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ» ΚΙΑΤΟ
Διανομή: ΕΛΤΑ, Πρακτορείο ΑΡΓΟΣ
ΕΔΡΑ: ΝAYΠΛΙΟ, Βελλίνη 5
Τηλ. 2752 0 22257 Fax. 2752 1 10728
κιν. 697 6511108, 693 7577471
anagnostispe@hotmail.com
www.anagnostispe.blogspot.com

Τιμή: 0,70 ευρώ
Συνδρομές (με ΦΠΑ): Ετήσια ιδιωτών
35,00 ευρώ Ετήσια Οργανισμών, ΟΤΑ,
ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ 300,00 ευρώ.
Ετήσια Τραπεζών, φορέων επιχειρήσεων: 150,00 ευρώ

Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύονται στον «Αναγνώστη Πελοποννήσου» δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις
απόψεις της εφημερίδας. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή
κειμένων και φωτογραφιών, ολική ή
μερική ή περιληπτική, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη (Ν.2121/1993).
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ απαρχή του εκκλησιαστικού έτους
για όσους σκέπτονται να σώσουν την ψυχή τους
και μήνας των πολιτικών εξελίξεων από την 3η
Σεπτέμβρη του Καλλέργη έως τις μέρες μας, για
όσους σκέπτονται να ζήσουν αξιοπρεπώς την ζωή
τους. Η επιστροφή απ τις διακοπές και απ τα ευκαιριακά μεροκάματα του καλοκαιριού στην ανεργία
και τα απάνθρωπα μέτρα του Κυβερνητικού σχηματισμού των τρωικανών δορυφόρων οδηγεί αναπόφευκτα σε κοινωνικές συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις βίας.
Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ των καθεστωτικών ΜΜΕ θα ξανανθίσει επισημαίνοντάς μας πως για όλα θα φταίνε οι “κουκουλοφόροι”. Αναφερόμενος σε αυτά
πριν λίγα χρόνια ο αγωνιστής Σάββας Μετοικίδης, ο 44χρονος δάσκαλος που αυτοκτόνησε για πολιτικούς
λόγους αφήνοντας πίσω μεγάλο ιδιόχειρο σημείωμα, έγραφε:
«ΒΙΑ είναι να δουλεύεις 40 χρόνια
του Άκη
για ψίχουλα και να αναρωτιέσαι αν
Nτάνου
ποτέ θα βγεις στη σύνταξη.
ΒΙΑ είναι τα ομόλογα, τα κλεμμένα
ασφαλιστικά ταμεία, η χρηματιστηριακή απάτη.
ΒΙΑ είναι να αναγκάζεσαι να παίρνεις ένα στεγαστικό δάνειο που τελικά το πληρώνεις χρυσό.
ΒΙΑ είναι το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη να
σε απολύει όποια στιγμή θέλει.
ΒΙΑ είναι η ανεργία, η προσωρινότητα, τα 700 ευρώ
με ή χωρίς ένσημα.
ΒΙΑ είναι τα εργατικά «ατυχήματα», επειδή τα αφεντικά περιορίζουν τα έξοδά τους εις βάρος της
ασφάλειας των εργαζομένων.
ΒΙΑ είναι να παίρνεις ψυχοφάρμακα και βιταμίνες
για να ανταπεξέλθεις στα εξαντλητικά ωράρια.
ΒΙΑ είναι να είσαι μετανάστρια, να ζεις με το φόβο
ότι θα σε πετάξουν ανά πάσα στιγμή έξω από τη
χώρα και να βιώνεις μια διαρκή ανασφάλεια.
ΒΙΑ είναι να είσαι ταυτόχρονα μισθωτή, νοικοκυρά
και μάνα.
ΒΙΑ είναι να σου πιάνουν το κώλο στη δουλειά και
να σου λένε «Χαμογέλα ρε τι σου ζητάμε;»
Αυτό που ζήσαμε εγώ το ονομάζω εξέγερση. Κι
όπως κάθε εξέγερση μοιάζει με πρόβα εμφυλίου,
μυρίζει καπνιά, δακρυγόνα και αίμα. Δεν τιθασεύεται εύκολα και δεν καπελώνεται. Πυρπολεί
συνειδήσεις, αναδεικνύει και πολώνει αντιθέσεις,
υπόσχεται στιγμές, έστω, συντροφικότητας και αλληλεγγύης. Ιχνηλατεί ατραπούς για την κοινωνική
απελευθέρωση.
Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στις μητροπόλεις
του χάους! Βάλτε πόρτες ασφαλείας και συστήματα συναγερμού στα σπίτια σας, ανοίξτε την tv και
απολαύστε το θέαμα. Η επόμενη εξέγερση θα είναι
σίγουρα σφοδρότερη, όσο θα προχωράει η σαπίλα αυτής της κοινωνίας… Ή βγείτε στους δρόμους
δίπλα στα παιδιά σας, απεργήστε, τολμήστε να διεκδικήσετε τη ζωή που σας κλέβουν, να θυμηθείτε
ότι κάποτε υπήρξατε νέοι που θελήσατε ν’ αλλάξετε τον κόσμο».

oikoargos@yahoo.gr

Μα ποιοι είναι, επιτέλους, οι κουκουλοφόροι;

ρεπορτάζ

ΠΕΜΠΤΗ 06.09.12

Vita Civilis

Η αγανάκτηση οδήγησε τους κατοίκους των Διδύμων στα δικαστήρια

Των σκουπιδιών
το ανάθεμα
Με ανοιχτή επιστολή ενημέρωσης και έκφρασης αγωνίας
η “ομάδα πολιτών Φούρνοι-Δίδυμα” απευθύνεται τους κατοίκους της περιοχής και αυτούς
που ασχολούνται με την την
διαχείριση των απορριμμάτων
στη νέα ανεξέλεγκτη χωματερή ΧΑΔΑ που έχει δημιουργηθεί μέσα και έξω από το χώρο
του δεματοποιητή. Μεταξύ άλλων η ομάδα τονίζει:
“Η ομάδα πολιτών ΦούρνοιΔίδυμα είναι η παλιά Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα η
οποία βλέποντας που πηγαίνει
η διαχείριση των απορριμμάτων στη θέση “Σταυρός- Δίδυμα”, σας ανακοινώσαμε την
κατάσταση και ζητήσαμε τις
υπογραφές σας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην
σωστή λύση. Ξεκινήσαμε με
παρουσίες μας στα δύο δημοτικά συμβούλια του Δήμου Ερμιονίδας αρνούμενοι την τεχνική μελέτη (αποκατάσταση του
πατήματος των σκουπιδιών).
Από τότε μέχρι και σήμερα στα
διάφορα ιστολόγια ανεβαίνουνε- κατεβαίνουνε ανακοινώσεις ότι δεν ανήκουμε στην παράταξη του δημάρχου και ότι
ανήκουμε στην αντιπολίτευση.
Εμείς δηλώνουμε ότι σε αυτές
τις κοκορομαχίες, δεν ανήκουμε σε κανένα, ανήκουμε στα
δύο χωριά Φούρνοι-Δίδυμα,
που είναι κοντά “στο Ανάθεμα” που αποκαλεί η δημοτική
αρχή του Δήμου Ερμιονίδας.
Και πάνω από όλα: Λέμε και εκφράζουμε τα πράγματα με το
όνομά τους και με ονοματεπώνυμο, γιατί θέλουμε να λυθεί
το καυτό πρόβλημα που έχει
όλη η Ερμιονίδα. Συνεχίσαμε
με ενημέρωση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου προβάλλοντας βίντεο στις: 16 Ιανουαρίου 2012 για την κατάσταση
που επικρατούσε στην χωματερή <τα πέντε μέτρα ύψος
χύμα σκουπίδι και τα 18.000
δέματα με κίνδυνο να γεμίσει
όλος ο χώρος του δεματοποιητή(όπως τώρα έχει γεμίσει).
Έτσι ενημερώσαμε όλα τα κόμματα, υπηρεσίες και την Ευρωβουλή για την σοβαρότητα του
προβλήματος. Τρέξιμο- τρέξιμο να ενημερώνουμε όλους
τους υπεύθυνους που έχουν
σχέση με την διαχείριση των
σκουπιδιών”.

Στα έδρανα του δικαστηρίου
Αφού οι προσπάθειες ανατροπής της κατάστασης έπεσαν
στο κενό, καλούνται πλέον
τα δικαστήρια να δόσουν την
λύση. Όπως μας ενημερώνει
η ομάδα πολιτών ΦούρνοιΔίδυμα”, “φτάσαμε πλέον στα
ασφαλιστικά μέτρα -όπου το
δικαστήριο Ναυπλίου όρισε
στις: 26 Σεπτεμβρίου 2012 να
γίνει η δίκη. Κάναμε την προσφυγή μας στο δικαστήριο
διότι τα σκουπίδια περάσανε
τα οκτώ μέτρα και τα δέματα
τις 30.000 η μόλυνση περιβάλλοντος γύρω από τον δεματοποιητή παντού σκουπίδια από
ανακυκλώσιμα μέχρι ψόφια
πρόβατα-παντού βρώμα-ανυπόφορες μυρωδιές να φτάνουν μέχρι τα γύρω χωριάκαι όλα αυτά πιστοποιημένα
από τις υπεύθυνες κρατικές
υπηρεσίες. Τότε μια νταλίκα
άρχισε να έρχεται την ημέρα
να παίρνει τα χύμα σκουπίδια
(Εννοείται ένα δρομολόγιο).Τα
σκουπίδια όμως που μπαίνανε μέσα στον χώρο του δεματοποιητή ήτανε περισσότερα
από αυτά που φεύγανε. Έτσι
άτομα από την ομάδα πολιτών
προσφύγαμε στην δικαιοσύνη
για το μπάχαλο που επικρατούσε, διότι μέσα σε όλο αυτό
το πρόβλημα άρχισε να γεμίζει
και ο έξω δασικός χώρος από
τα σκουπίδια. Τότε η εισαγγελία διέταξε κλείσιμο της ανεξέλεγκτης χωματερής που είχε
δημιουργηθεί μέσα στον χώρο
του δεματοποιητή. Για την κατάσταση αυτή εμείς ενημερώσαμε όλες τις υπεύθυνες και
αρμόδιες υπηρεσίες ζητώντας
την προστασία του περιβάλλο-

ντος χώρου, και του χώρου του
δεματοποιητή διότι αφορά την
υγεία των κατοίκων (όχι μόνο
των Φούρνων και του Διδύμου, αλλά όλης της Επαρχίας
Ερμιονίδας). Όλοι μας γνωρίζουμε τι σημαίνει: Λειτουργία
ανεξέλεγκτης χωματερής. Με
σοβαρή συνείδηση και υπευθυνότητα ζητήσαμε από το δικαστήριο στα ασφαλιστικά μέτρα να σταματήσει ο χώρος να
δέχεται τα χύμα σκουπίδια ,και
τα ημερήσια χύμα να πάνε εκεί
που θα ορίσουν οι υπεύθυνοι
(όπως τώρα πάει ένα μέρος αυτών; Πού θα μπορούσε να πηγαίνανε όλα), και ο δεματοποιητής να συνεχίζει ασταμάτητα
να δένει τα δέματα ή δυνατόν
να έφευγε και ποσότητα από
το συσσωρευμένο σκουπίδι!
Εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε οι
μόνοι που βοηθάμε τον Δήμο
Ερμιονίδας σε αυτό το σοβαρό
πρόβλημα και κοντεύει να παρεξηγηθούμε. Γιαυτό Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες
με αυτή την ανακοίνωση: “της
ομάδας πολιτών Φούρνοι-Δίδυμα” επιθυμούμε και επιδιώκουμε την σωστή ενημέρωση
σε όλους τους συνδημότες
μας και όλο τον κόσμο του
λαού του Δήμου Ερμιονίδας .
Διότι αυτά που ανακοινώνουν
δεν μας αγγίζουν εμείς θέλουμε μια σωστή διαχείριση των
απορριμμάτων και προστασία
του περιβάλλοντος που αφορά
την υγεία των κατοίκων και ειδικά των νέων ανθρώπων που
θα αφήσουμε κληρονομιά”.

Αντιδρούν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα
Λάβρος κατά των κυβερνητικών
επιλογών στο θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων
στους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ ΟΤΑ), αντιτίθεται στις κυβερνητικές και
Περιφερειακές επιλογές με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού
Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)
Με ανακοίνωσή της η ΠΟΕ ΟΤΑ
τονίζει μεταξύ άλλων ότι “η τρικομματική μνημονιακή συγκυβέρνηση, συνεχίζει με κάθε τρόπο την προσπάθειά της για το
ξεπούλημα ΟΛΩΝ των υπηρεσιών Δημόσιου και Κοινωνικού
χαρακτήρα, με πρώτη προτεραιότητα τις μονάδες επεξεργασίας
των απορριμμάτων σε όλη τη
χώρα.
Στις 9 Αυγούστου 2012 σε συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Σ.Δ.Ι.Τ. δόθηκε το «πράσινο» φως για να προχωρήσουν
η κατασκευή των εργοστασίων
επεξεργασίας απορριμμάτων σε
διάφορες περιοχές της χώρας”.
Μεταξύ των περιοχών αυτών
που συμπεριλαμβάνονται τα
εργοστάσια επεξεργασίας είναι

και η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Οι άλλες περιοχές είναι η
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και οι Νομοί Αχαΐας, Ηλείας,
Αιτωλοακαρνανίας και Σερρών.
Όπως τονίζει η ΠΟΕ ΟΤΑ, “η τρικομματική, μνημονιακή συγκυβέρνηση κάτω από την πίεση
και της τρόικα έχει επιλέξει την
κατασκευή των εργοστασίων
επεξεργασίας απορριμμάτων
μέσω Σ.Δ.Ι.Τ., επιλογές που είναι
πανάκριβες και σε βάρος του
περιβάλλοντος και με μοναδικό
στόχο να εκχωρηθούν στα μεγάλα οικονομικά-επιχειρηματικά
συμφέροντα βασικοί τομείς που
έχουν να κάνουν με τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της
Ομοσπονδίας στο πλαίσιο της
συνολικής της αντίδρασης για
την υπεράσπιση του Δημόσιου
και Κοινωνικού χαρακτήρα της
διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων και σε συνεργασία με
τους Συλλόγους-Μέλη της σε
κάθε Νομό ή Περιφέρεια, θα οργανώσει τους τρόπους αντίδρασης για την αποτροπή με κάθε
τρόπο της προσπάθειας αυτής.

Γ ι α
τ η ν
κα λύ τερη
προετοιμασία
τ η ς
αντίδρασ ή ς
μ α ς
είναι
άμεσα
αναγκαίο
η ανάληψη
πρωτ ο βουλιών και
α π ό
τους
τοπικούς συλλόγους ΟΧΙ μόνο για
την ενημέρωση της Ομοσπονδίας αλλά και των συναδέλφων,
των πολιτών και των τοπικών
Μ.Μ.Ε. για τις επιπτώσεις στο
περιβάλλον και στην τσέπη μας

από την εφαρμογή αυτών των
αποφάσεων.
Η συνολική προγραμματισμένη
και οργανωμένη αντίδραση του
συνόλου των εργαζομένων στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση και των
πολιτών είναι η μόνη απάντηση

στις επιλογές της τρικομματικής,
μνημονιακής

συγκυβέρνησης

και της Τρόικας και είναι πλέον
στο χέρι μας να τους τις ανατρέψουμε”.
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Σε πανάκριβες και μονοπωλιακές επιλογές οδηγεί η Κυβέρνηση τη λύση για τα σκουπίδια
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Η απέναντι όχθη

Βάλαμε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα…
Κυριακή πρωί ο μπάρμπα Γιώργης μαζί με την γυναίκα του και τον γιο του τον Τάκη έφτασαν στο σπίτι της κόρης του της Νίτσας, θα τους έκανε το τραπέζι. Ήταν ακόμα η εποχή που
το κυριακάτικο τραπέζι ήταν γεγονός συνάντησης αντάμωμα.
Ο Θάνος, ο γαμπρός του μπάρμπα Γιώργη είχε ετοιμάσει τους καφέδες για τους άντρες, να
τον πιούνε στο μικρό μπαλκόνι στον ακάλυπτο , χώρος που πρόσφερε δροσιά και ησυχία.
-Τάκαρε όταν πιούμε το καφεδάκι μας θα πάμε στου Βαρέλα να φέρουμε κρασί. (Είπε ο
Θάνος) . Όλα τα άλλα τα έχει ετοιμάσει η αδελφή σου.
Ήπιανε τον καφέ τους, ο Τάκης πήγε να πάρει το σακάκι του και ο μπάρμπα Γιώργης επιθεωρούσε με ύφος στρατηγού το ιταλικού τύπου μουστάκι του σε ένα ολόσωμο καθρέφτη
κοντά στην πόρτα εισόδου του διαμερίσματος. Το μουστάκι μιας γραμμής που άφηνε σημαντικό περιθώριο μεταξύ πάνω χείλους και κάτω άκρου της μύτης και τα δίχρωμα καλογυαλισμένα παπούτσια ήταν τα σήματα κατατεθέντα του κυρ Γιώργη.
-Τι έγινε ομορφόπαιδο ξέφυγε καμιά τριχούλα από την πρωινή αναφορά (τον ρώτησε η
κυρά Άννα η γυναίκα του), δεν μου λες που πάνε τα παιδιά;
-Θα πάνε να φέρουνε κρασί από του Βαρέλα , έχει ένα βαρέλι κρασί νέκταρ.
-Ποιος ξέρει τι παραμύθια θα σας πουλάει ο ταβερνιάρης. Τέλος πάντων. Γιατί δεν πας και
εσύ μαζί με τα παιδιά μην μπλέξουν με τίποτα παρέες και αργήσουν. (Η κυρά ‘Αννα ήξερε
τον γιό της αλλά είχε μάθει και τον γαμπρό της , άμα βρίσκανε παρέα θα αργούσαν να γυρίσουν. Άμα δεν ταιριάζανε δεν θα συμπεθεριάζανε.)
-Καλά λες (είπε ο κυρ Γιώργης αφού τελείωσε ικανοποιημένος την τρίχινη επιθεώρηση).
Οι τρεις άντρες βρέθηκαν σε λίγο έξω από την ταβέρνα του Βαρέλα. Το βαρέλας μπορεί να
ήταν και παρατσούκλι που πήρε τον ρόλο επιθέτου.
Ο πατέρας του, ο παππούς του και ο ίδιος ο Βαρέλας
είχαν την ίδια κοιλιά, μεγάλη διάμετρος και σχηματισμός βαρελιού καθώς κατερχόταν περήφανη από το
στέρνο προς τα κάτω άκρα. Δεν ήταν η πλαδαρή κοιλιά του χοντρού αλλά σφιχτή λες και αόρατα στεφάνια στερέωναν δόγες λίπους. Παρά τα ανεβασμένα
κυβικά του ο Βαρέλας ήταν και ιδιαίτερα ευκίνητος
και ακριβής στις κινήσεις του. Όταν το μαγαζί είχε
πολύ δουλειά έτσι όπως δούλευε ήταν σαν βλέπεις
χαμογελαστό ιπποπόταμο να εκτελεί χορογραφία
ακριβείας. Οι τρεις γενιές ταβερνιάρηδων εκτός από
τα κοινά σωματικά χαρακτηριστικά είχαν και τα ίδια
ενδυματολογικά γούστα, ψάθινες παντόφλες με γερούς πάτους για να αντέχουν την ορθοστασία, μπλε
λινό παντελόνι με πολύ φαρδιές τσέπες, άσπρη αθλητική φανέλα χειμώνα καλοκαίρι κατά προτίμηση τρύπια και με λίγδες και πάνω από αυτά η ποδιά εργασίας του ταβερνιάρη. Μέσα στην φαρδιά τσέπη της
ποδιάς υπήρχαν τα πάντα, ανοιχτήρια, αλάτι πιπέρι,
μαχαιροπήρουνα. Όσο φαρδύς ήταν ο Βαρέλας τόσο
γρήγορο ήταν το σερβίρισμα του. Πριν προλάβει ο
πελάτης να ζητήσει κάτι που ήταν σε έλλειψη με ταχυδακτυλουργικές κινήσεις το παρουσίαζε μπροστά
του ο Βαρέλας μέσα από την τεράστια μαγική τσέπη.
Την ώρα που έφτασαν οι τρεις άντρες η ταβέρνα
ήταν κλειστή. Ο κυρ Γιώργης ήταν παλιός πελάτης,
πρέπει να είχε πιεί αρκετά βαρέλια κρασί σε εκείνη
την ταβέρνα. Οι γενναίοι και τακτικοί πότες ήξεραν το μυστικό σινιάλο του Βαρέλα ένα
μαύρο κορδόνι πίσω από τον μεγάλο λουλούδι της εξώπορτας χτυπούσε το κουδούνι στο
δωμάτιο που ξεκουραζόταν ο Βαρέλας. Ο κυρ Γιώργης ετοιμάστηκε να κάνει χρήση του
οινικού προνομίου του αλλά εκείνη την στιγμή εμφανίστηκε στην είσοδο ο Βαρέλας , ψάθινες παντόφλες, λινό μπλε παντελόνι, τρύπια λιγδιασμένη φανέλα. Με δυο κινήσεις ανοίγει
και τα τρία φύλλα της πόρτας.
-Καλώς την εκλεκτή πελατεία μας (τους καλωσορίζει με την διαπεραστική του φωνή) Σοφία
πιάσε το μεγάλο μαύρο παπιγιόν, για να περιποιηθώ τους κυρίους!!!
-Βαρέλα για λίγο κρασί ήρθαμε …(είπε ο κυρ Γιώργης).
-Νέκταρ θα σου δώσω από το βαρέλι το 10 αφού ξέρεις…. (του είπε συνωμοτικά ο κυρ
Γιώργης κουνούσε το κεφάλι σαν να συμφωνούσε) περάστε όμως πίσω στην μουριά να
πιούμε ένα ποτήρι, έτσι για δοκιμή.
Μέχρι να περάσουν γαμπρός και πεθερός στην πίσω αυλή ο Βαρέλας είχε ρίξει δυο φτυαριές κάρβουνα στην ψησταριά και την είχε φουντώσει. Του Τάκη του έκατσε κάπως μέσα
στο μυαλό το βαρέλι το 10, δήθεν αδιάφορα κοιτούσε την διακόσμηση του μαγαζιού και
έφτασε στο τείχος με τις δυο σειρές από πέντε βαρέλια. Ενώ ο Βαρέλας ετοίμαζε την φωτιά, ο Τάκης χτυπούσε όσο πιο διακριτικά μπορούσε τα βαρέλια. Οι υποψίες του βγήκαν
αληθινές, από το μηδέν μέχρι το εννέα βαρέλι ο επιστρεφόμενος σιγανός υπόκωφος ήχος
ομολογούσε ότι τα βαρέλια ήταν άδεια, μόνο στο δέκα ο ήχος δεν πισωγύρισε.
Οι υποψίες του επιβεβαιώθηκαν μόνο το δέκα ήταν γεμάτο!!!
Εκείνη την στιγμή πρόσεξε τον μαύρο γάτο κουλουριασμένο πάνω στο κούτσουρο που
έκοβε τα κρέατα ο Βαρέλας. Αντάλλαξαν συνωμοτικές ματιές γάτος και άνθρωπος συνεννοήθηκαν μια χαρά για τα κόλπα του ταβερνιάρη.
-Α ρε Βαρέλα γάτα είσαι (μονολόγησε ο Τάκης αλλά το χαμόγελο του κόπηκε όταν είδε τον
βαρέλα να βγαίνει με μια τεράστια μαχαίρα στο χέρι από την κουζίνα) δεν φαντάζομαι να
μας ταΐζει γάτους και σκύλους. (Μονολόγησε ο Τάκης, αλλά βλέπει τον Βαρέλα με την φαρ-

του Βασίλη Καπετάνιου

διά πλευρά της μαχαίρας να φτυαρίζει τρυφερά τον γάτο και να το κατεβάζει κάτω. Μετά με την αιχμηρή πλευρά της μαχαίρας καθαρίζει
το κούτσουρο και από την τεράστια τσέπη της ποδιάς που φορούσε
αντί για το παπιγιόν που παράγγειλε στην γυναίκα του, πέταξε ένα
κομμάτι κρέας πάνω στο κούτσουρο. Ο Τάκης τον κοιτούσε με έκπληκτα μάτια.
-Τι κοιτάς ρε, το κάρβουνο, η φωτιά σβήνει όλα τα μικρόβια, τράβα
έξω και σε περιμένουν οι άλλοι.
Σε ένα λεπτό κάτω από τον παχύ ίσκιο της μουριάς εμφανίστηκε ο Βαρέλας, με ένα κατρούτσο κρασί και τέσσερα ποτήρια .
-Άντε γεια μας ομορφόπαιδα … να καλοπαντρευτούμε….
-Γιατί εσύ κακόπεσες; (Του φώναξε η κυρά Σοφία, η γυναίκα του στην είσοδο της μικρής
αυλής κρατώντας μια πιατέλα με πλούσια ποικιλία τυριών.)
-Ρε Σοφάρα ρε Σοφάρα που παντρεύτηκες άντρα δίχως ζάρα ( και της αφιέρωσε το πιο
παιγνιδιάρικο ρυτιδιασμένο του χαμόγελο ).
Κάτι τα αστεία κάτι τα μεζέδια του Βαρέλα πέρασε η ώρα, μια ακτίνα ήλιου που χτύπησε
στο πρόσωπο τον κυρ Γιώργη ήταν σινιάλο ότι αφού η σκιά τέλειωσε η ώρα πέρασε. Αλλά
ο καθένας βλέπει την πραγματικότητα με τα δικά του μάτια, όταν είδε ο Βαρέλας την ακτίνα
να χτυπά μέσα από τις φυλλωσιές σήματα μορς πάνω στο πρόσωπου του φίλου του βρήκε
την λύση.
-Γιώργη θα περιστρέφουμε την τράπεζα αντιστρόφως της κινήσεως των δεικτών του ρολογιού δια να αναχαιτίζουμε την ηλιακή ακτινοβολία. (Είπε με στομφώδες
ψευτοεπιστημονικό ύφος και έπεσαν όλοι ξεροί από
το γέλια, αλλά ο ταβερνιάρης είχε δίκιο με ελαφρές
κινήσεις αντίστροφα από τις κινήσεις του ρολογιού
εξασφάλισε πάλι την παχιά σκιά της μουριάς. Φαίνεται ότι αυτή η διαρκής ροή σκιάς και οίνου τους
ξεγέλασε, δεν κατάλαβαν οι τρεις άντρες ότι οι ώρες
περνούσαν. Το δέκα βαρέλι δεν τέλειωνε ποτέ το ίδιο
και τα μεζέδια του Βαρέλα. Με την γενναία οινοποσία δεν κατάλαβαν ότι σταμάτησαν να περιστρέφουν
αντιστρόφως προς το ρολόι το τραπέζι γιατί ο ήλιος
είχε δύσει!!
Ο Βαρέλας ήρθε να τους κάνει παρέα και για ένα βραδινό ποτήρι και τους βρήκε το ξημέρωμα να σιγοτραγουδάνε ρεμπέτικα κάτω από την μουριά.
Κόντευαν να κλείσουν εικοσιτετράωρο όταν σηκώθηκαν να φύγουν από την ταβέρνα.
-Ε κύριοι μου είπατε ότι θέλατε λίγο κρασί να σας
βάλω ….(τους είπε ο Βαρέλας ενώ άδειαζε πάνω
στον πάγκο τα πράγματα που είχε μέσα στην ποδιά
του, οι τρείς άντρες κοιτάχτηκαν μεταξύ τους πέρασαν πολύ ωραία αλλά πέρασε και μια μέρα).
-Βάλε μας μια νταμιτζάνα από το δέκα το καλό!!! (Του
είπε με ένα μισομεθυσμένο πονηρό χαμόγελο ο Τάκης, εκείνη την στιγμή με ένα σάλτο ο γάτος βρέθηκε
πάλι πάνω στο κούτσουρο που κόβει τα κρέατα ο ταβερνιάρης. Ο Βαρέλας υποψιάστηκε ότι κάτι κατάλαβε
ο Τάκης και για αντιπερισπασμό ετοιμάζονταν να τα βάλει με τον γάτο). Ας τον εκεί του είπε
ο Τάκης το κάρβουνο τα καίει όλα!!!
Σαν βρεγμένες γάτες μπήκαν στο σπίτι οι τρεις άντρες. Μάνα και κόρη έπιναν τον πρωινό
καφέ της επόμενης μέρας από εκείνης που έφυγαν οι άντρες για να φέρουν κρασί. Δυστυχώς για αυτούς δεν έπιναν τον καφέ στον ακάλυπτο αλλά στο καθιστικό.
-Πάω το κρασί μέσα (είπε με ένα αδιάφορο ύφος ο Θάνος).
-Ναι σε λίγο θα φάμε!!! (Του απάντησε με το ίδιο ύφος η Νίτσα και ξέσπασαν όλοι στα γέλια.
Ο κυρ Γιώργης δήθεν αδιάφορος έκανε επιθεώρηση τριχών στο ιταλικό μουστάκι του, από
τον καθρέπτη έβλεπε τα χείλη της γυναίκας του τεντωμένο τόξο έτοιμο να πετάξει το βέλος
του.)
-Καλά που σου είπα να πας με τα παιδιά για να μην αργήσετε!!!
-Δεν φταίω εγώ Αννούλα (παίρνει το γλυκό πονηρό του χαμόγελο, περνά τους αντίχειρες
μέσα στην ζώνη του και το βλέμμα του εστίαζε αδιάφορα στα δίχρωμα παπούτσια του) εσύ
έστειλες τον λύκο να φυλάξει τα πρόβατα…..
*Η ιστορία διαθέτει φανταστικά στοιχεία αλλά στηρίχθηκε σε μια πραγματική ιστορία του
Σώτου και του πατέρα του κυρ Γιώργη.
** Ζούμε τον Σεπτέμβρη των μνημονιακών μέτρων και σαν αντάλλαγμα μας τάζουν καλό
κρασί από το δέκα και δείγμα των καλών προθέσεων μας κάλεσαν για ένα ποτήρι κάτω
από τον παχύ ίσκιο της μουριάς. Μας είπαν να μην ανησυχούμε για τον καυτό ήλιο αρκεί να
κινούμαστε αντίστροφα από τους δείκτες του ρολογιού. Δεν ξέρω αν αυτή την φορά θα τα
καταφέρουν να χάσουμε και τον χρόνο και το κυριακάτικο αντάμωμα….. αν τα καταφέρουν
να ζήσουν αυτοί καλά και ο γάτος τους…. αλλά θα έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνης γιατί
αφήσαμε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα……
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Μας απειλεί την παραγωγή η ξηρασία και η γραφειοκρατία

Η ηθική των «πετυχημένων» και η
λογική των κυβερνώντων
Άλλος το λέει δικαιοσύνη,
άλλος πληρωμή, άλλος εκδίκηση.
Δ. Πιστικός, Διαβάζοντας την Αντιγόνη με το φεγγάρι.
Η θεωρητική κατασκευή της προβολής και καταξίωσης των
«πετυχημένων της ζωής», σε μια κοινωνία διακριτών διαστρωματώσεων και σε μια χώρα μεγάλων πολιτικών ανατροπών,
καταλήγει στο αμφίβολης ηθικής αποτέλεσμα της επιβράβευσης, είτε των άκαπνων γόνων ψευτομεγαλοαστικής προέλευσης, είτε των καπάτσων-σαλταδόρων-μαυραγοριτών-αστέρων μιας «θεοποιημένης» παρα-οικονομίας.
Η ανάδειξη των τεχνοκρατών σε μαγικό πασπαρτού για την
επίλυση ιστορικο-δομικών κοινωνικών προβλημάτων, όχι μόνο δίνει εξουσία σε άτομα
μονόχνωτης φιλοσοφίας, αλλά και προσδίδει στις πολιτικο-ιδεολογικές διεργασίες χαρακτήρα προγνώσιμων – άρα και ελέγξιμων
– αυτοματοποιημένων συστημάτων.
Του Γιάννη
Πανούση,
Η εμμονή σε «γραμμικές λογικές», σε σύγκαθηγητή
χρονες αλήθειες και σε «τετράδια απόδοΕγκληματολογίσης» -σε συνδυασμό με μια κυριλέ σοβαροας στο Πανεπιφάνεια- αφενός καλλιεργεί μια εφήμερη και
στήμιο Αθηνών
επίπλαστη politically correct συμπεριφορά
κι αφετέρου, διακρίνει τους πολιτικούς/πολίτες σ’ αυτούς που υποκρίνονται ότι «έπιασαν το μήνυμα των
καιρών» και σ’ αυτούς που τους κατηγορούν ότι είναι «αδιόρθωτα ρομαντικοί». Παλιές παρεούλες συναντήθηκαν και πάλι
στις κοσμικές στήλες, για να αφορίσουν το παρελθόν (στη
διαμόρφωση του οποίου συμμετείχαν) και να παπαγαλίσουν
πολιτικά σλόγκαν του νέου καθεστώτος (το οποίο αγκαλιάζουν
και τους αγκαλιάζει).
Οι διατάσσοντες οικονομικές θυσίες, οφείλουν όμως ν’ αποδείξουν με το δικό τους παράδειγμα ότι πιστεύουν σ’ αυτή τη
«στρατηγική της αφυδάτωσης» (και συστρατεύονται με τον
απλό κόσμο).
Εντάξει οι έχοντες και οι κατέχοντες τα πολλά; Δεν θα ψάξουμε
στο παρελθόν και δεν θα μπλοκάρουμε το παρόν; Απλώς τους
(προ)ειδοποιούμε για το μέλλον, δηλαδή τους προφυλάσσουμε;
Λιγότερο εντάξει με τους κατιτί έχοντες; Αυτοί, μήπως κινδυνεύουν να τιμωρηθούν για την α(πο)τυχία τους να γίνουν
πλήρως κατέχοντες; Τους υποπτεύονται ως μικρομεσαίους και
τους κατασκοπεύουν όλοι, ή κι αυτοί συνεχίζουν να κινούνται
αυθαίρετα;
Καλύτερα από τον καθένα την έχουν πάντως οι περι-έχοντες
και οι επ-έχοντες (δηλαδή οι αντ’ αυτών). Οι πρώτοι, ζουν παρασιτικά γύρω από τους έχοντες και οι δεύτεροι, χρησιμοποιούν ξένη ταυτότητα (όνομα, παρέα ή ομάδα) για να περνάνε
φίνα (καθώς επέχουν θέση άλλου).
Αν, τέλος, κάποιους πρέπει να κυνηγήσει πρώτους η νέα πολιτική, αυτοί είναι οι παρ-έχοντες. Όσοι επιτρέπουν, ανέχονται,
κάνουν τα στραβά μάτια, ανοίγουν «παραθυράκια». Κι αυτοί
συνήθως δεν είναι μακριά. Ζουν πλάι στην κάθε εξουσία. Αν
αυτό δε γίνει, τότε να μην αναρωτηθούν γιατί όλοι μας θα είμαστε απ-έχοντες από τη νέα εποχή των νέων ευκαιριών για
νέους και εκσυγχρονισμένους έχοντες και κατέχοντες.
22-04-2012

Φωνή Σιδέρη
Ανοικτή επιστολή προς τον
Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου –Ιονίου & Δυτικής Ελλάδας απέστειλε ο
Περιφερειακός Σύμβουλος
Πελοποννήσου Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας Βασίλειος
Σιδέρης, όπου μεταξύ άλλων
αναφέρει:
«Η Αργολίδα είναι ένας Νομός όπου το 70% του πληθυσμού της ασχολείται με την
γεωργία. Για την καλλιέργεια
των αγροτικών εκτάσεων
και την Αγροτική Ανάπτυξη
της περιοχής απαραίτητο
αγαθό είναι το νερό. Το έργο
του Αναβάλου το οποίο θα
δώσει πνοή στην Αργολίδα βρίσκεται μεν σε εξέλιξη
αλλά ο χρόνος αποπεράτωσης του είναι μεγάλος. Η
καλλιέργεια των γεωργικών
εκτάσεων της περιοχής στηρίζεται αποκλειστικά στην
άντληση νερού από τον
υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα με γεωτρήσεις. Για να
εκδοθεί μία άδεια εκτέλεσης
έργου αξιοποίησης υδάτινων πόρων, ύστερα από την

κατάθεση ενός πλήρους και
ώριμου φακέλου (με μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έγκριση περιβαλλοντικών
όρων, λοιπές εγκρίσεις κ.λ.π.),
στην Διεύθυνση Υδάτων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
στην Τρίπολη, απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω
έλλειψης προσωπικού και
του μεγάλου αριθμού των
υποθέσεων προς αδειοδότηση. Πολλές υποθέσεις αδειοδοτήσεων λιμνάζουν στα
συρτάρια της Διεύθυνσης
Υδάτων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης για πολλά χρόνια,
με αποτέλεσμα οι αγροτικές
καλλιέργειες να κινδυνεύουν
από το φαινόμενο της ξηρασίας λόγω έλλειψης νερού.
Το πρόβλημα χρόνου γίνεται ακόμη μεγαλύτερο κατά
το δεύτερο στάδιο, όταν
δηλαδή μια γεώτρηση είναι
επιτυχούσα ( υπάρχει νερό)
τότε απαιτείται η έκδοση
άδειας χρήσης νερού (επίσης από την Διεύθυνση Υδάτων) ,ώστε τελικά να γίνει η
σύνδεση της γεώτρησης με
την ΔΕΗ.
Για την ισόρροπη ανάπτυξη

όλων των περιοχών και για
να δώσουμε τέλος στα προβλήματα του παρελθόντος,
πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί
μια νέα αρχή . Οι καιροί που
διανύουμε

απαιτούν

συ-

νεργασία και συστράτευση
όλων των δυνάμεων για την
πρόοδο και την ευημερία
της πατρίδας μας. Πρέπει να
θέσουμε τις βάσεις προκειμένου η Ανάπτυξη να γίνει
πράξη στον τόπο μας και οι
πολίτες να εξυπηρετούνται
άμεσα, τόσο από τις Τοπικές,
όσο και από τις Κεντρικές και
Περιφερειακές

Υπηρεσίες,

ώστε να τελειώσει η μάστιγα
της μεγάλης γραφειοκρατίας
και η υπέρμετρη καθυστέρηση».

Κινδυνεύουν οι καλλιέργειες απ την ζημιά στον Ανάβαλο

Αλλάξτε την αντλία
Με επιστολή του προς τον
Υπουργό Εσωτερικών κ. Ε. Στυλιανίδη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Α. Τσαυτάρη και σε συνέχεια
σχετικής επικοινωνίας που είχε
με τους δύο Υπουργούς, ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας
Δημοκρατίας Γιάννης Ανδριανός υπογράμμισε τον κίνδυνο
καταστροφής στις καλλιέργειες
του αργολικού πεδίου από την
παύση λειτουργίας, λόγω βλάβης, της μίας από τις δύο αντλίες
του Αναβάλου. Ο κ. Ανδριανός
μεταξύ άλλων επισημαίνει στην
επιστολή του:
«Με την επιστολή μου αυτή σας
ενημερώνω για τον άμεσο κίνδυνο ξηρασίας του αργολικού

κάμπου μετά την πρόσφατη
παύση λειτουργίας, λόγω ζημιάς,
της μίας εκ των δύο αντλιών του
φράγματος του Αναβάλου.
Επισημαίνω ότι μέχρι πρότινος,
για την κάλυψη των αρδευτικών
αναγκών ολόκληρης της Αργολίδας λειτουργούσαν δύο αντλίες,
παροχής 7.000 και 4.000 m3 την
ώρα αντιστοίχως.
Μετά την βλάβη στην μία αντλία,
πλέον διατίθενται στο δίκτυο περίπου 7.000 m3, ενώ οι αρδευτικές ανάγκες των ΤΟΕΒ αθροίζονται σε περίπου 11.000 m3.
Η υστέρηση των 4.000 m3 την
ώρα προκαλεί αύξηση του αρδευτικού κύκλου με αποτέλεσμα
να κινδυνεύουν καλλιέργειες και
παραγωγή, ειδικά την χρονική

στιγμή που χρειάζονται νερό.
Επίσης, είναι ορατός ο κίνδυνος
να επέλθει ολική καταστροφή
στις καλλιέργειες της Αργολίδας,
διότι η μία πλέον λειτουργούσα αντλία είναι κατασκευής της
δεκαετίας του ’70 και έχει παρουσιάσει στο παρελθόν συχνές
βλάβες που την έθεσαν εκτός
λειτουργίας για μεγάλο διάστημα.
Τούτων δοθέντων, καθίσταται
επιτακτικό να επισκευαστεί άμεσα η αντλία που βρίσκεται σήμερα εκτός λειτουργίας.
Είμαι βέβαιος ότι θα προβείτε
στις απαραίτητες ενέργειες για
την άμεση λύση του προβλήματος».
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Το ιστορικό που οδήγησε στην προσωρινή προστασία της ιδιοκτησίας ΔΕΠΟΣ στο Πορτοχέλι

Έτσι σώθηκε το αεροδρόμιο
Διασφαλίζεται απόλυτα το ακίνητο
ιδιοκτησίας ΔΕΠΟΣ στο Πόρτο Χέλι
(«Αεροδρόμιο») από την πρόσφατη
δικαστική διεκδίκηση πλειστηριασμού του, σύμφωνα με σχετική
απόφαση που απέστειλε στον Γραμματέα της Κ.Ο. ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Βουλευτή Αργολίδας, κ. Γιάννη Μανιάτη καθώς και στον Βουλευτή Αργολίδας
της ΝΔ κ. Γιάννη Ανδριανό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών,
κ. Χρ. Σταϊκούρας.
Στους Βουλευτές Αργολίδας κ. Γιάννη Ανδριανό και κ. Γ. Μανιάτη απάντησε ο Αν. Υπουργός Οικονομικών
κ. Χ. Σταϊκούρας για το ζήτημα της
έκτασης της πρώην ΔΕΠΟΣ στο
Πορτοχέλι.
Στην απάντησή του, ο αρμόδιος
Υπουργός αναφέρει, μεταξύ άλλων,
τα εξής:
Στις 8/2/2010 και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Ν.3895/2010 η ΑΕ
ΔΕΠΟΣ λύθηκε και τέθηκε σε εκκαθάριση, όλη δε η ακίνητη περιουσία
της περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως αυτό εκπροσωπείται από
το Υπουργείο Οικονομικών.
Περαιτέρω, από εργασίες που πραγματοποίησε η ανώνυμη τεχνική
εταιρία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» δυνάμει
σύμβασης εργολαβίας μεταξύ αυτής και της ΑΕ ΔΕΠΟΣ στο πλαίσιο
έργου για το Υπουργείο Υγείας, το
οποίο ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στον αρμόδιο εποπτευόμενο
φορέα του ανωτέρω Υπουργείου
χωρίς ουδέποτε να εξοφληθεί από
το εποπτεύον, η ανωτέρω τεχνική
εταιρία εξέδωσε σε βάρος της ΑΕ
ΔΕΠΟΣ την με αρ. 720/2011 διαταγή
πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων για την καταβολή υπέρ αυτής συνολικού ποσού
ύψους ευρώ 690,881,84 πλέον νόμιμων τόκων υπερημερίας.
Κατά της ανωτέρω διαταγής και έως
ότου καταστεί δυνατή η εξεύρεση
των απαιτούμενων κονδυλίων από
το Υπουργείο Οικονομικών για την
εξόφληση της παραπάνω απαίτησης, η ΑΕ ΔΕΠΟΣ (υπό εκκαθάριση)
άσκησε ανακοπή καθώς και αίτηση
αναστολής η οποία, κατόπιν αλλεπάλληλων αναβολών, συζητήθηκε
στη δικάσιμο της 23/3/2012.
Επί της ανωτέρω αίτησης αναστολής εκδόθηκε η με αριθμ. 517/2012
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, σύμφωνα
με την οποία ανεστάλη εν μέρει η

διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας
ανακοπής. Στο μεταξύ και ενώ η
ΑΕ ΔΕΠΟΣ (υπό εκκαθάριση) βρισκόταν σε διαπραγμάτευση με την
διοίκηση της αντιδίκου ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ, κοινοποιήθηκε στην υπό
εκκαθάριση εταιρία αναγγελία για
το μέρος της ως άνω απαίτησης που
δεν έχει ανασταλεί, εν συνεχεία δε
πρόγραμμα πλειστηριασμού για τις
19/9/2012 σε ακίνητό της στο Πόρτο Χέλι, εκτάσεως 342 στρεμμάτων.
Μετά την κοινοποίηση της ανωτέρω
αναγγελίας και αφού η ΑΕ ΔΕΠΟΣ
(υπό εκκαθάριση) ήρθε σε συμφωνία με την αντίδικο εταιρεία για
την αναστολή του πλειστηριασμού,
προέβησαν από κοινού στη σύνταξη του από 5/7/2012 ιδιωτικού συμφωνητικού, βάσει του οποίου καταβλήθηκε αυθημερόν από την υπό
εκκαθάριση στην επισπεύδουσα
εταιρία ποσό ύψους ευρώ 350.000
συμφωνήθηκε δε εν συνεχεία η
καταβολή του υπολοίπου, ύψους
397.829,99 το αργότερο μέχρι τις
31/10/2012. Η επισπεύδουσα δεσμεύτηκε περαιτέρω στη μη πραγματοποίηση του πλειστηριασμού

και στην αναστολή κάθε πράξης
εκτέλεσης τουλάχιστον μέχρι τις
31/10/2012, υπογράφοντας προς
τούτο και σχετική συμβολαιογραφική πράξη.
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένης της τήρησής τους και εφαρμογής των νομίμων διαδικασιών,
διασφαλίζεται το υπόψη ακίνητο το
οποίο περιέρχεται εν τέλει στο Ελληνικό Δημόσιο».
Ο κ. Ανδριανός έκανε την ακόλουθη
δήλωση:
«Είναι σημαντικό το γεγονός ότι
αποφεύγεται ο αναγκαστικός πλειστηριασμός του κτήματος στην
έκταση της πρώην ΔΕΠΟΣ στο Πορτοχέλι.
Αυτό όμως είναι μόνο το πρώτο από
τα αναγκαία βήματα, ώστε να προχωρήσει η αξιοποίηση του κτήματος προς όφελος της οικονομίας και
της τοπικής κοινωνίας με σεβασμό
στις αναπτυξιακές ανάγκες και δυνατότητες της ευρύτερης περιοχής.
Επίσης, επαναλαμβάνω το αίτημα
των πολιτών της Ερμιονίδας, τμήμα
της έκτασης αυτής, να αξιοποιηθεί
για την ανέγερση σχολείου».
Ο κ. Γιάννης Μανιάτης αναφορικά
με το θέμα έκανε την ακόλουθη δή-

λωση:
“Θα ήταν αδιανόητο να προχωρούσε σήμερα οποιαδήποτε διαδικασία
εκποίησης του ακινήτου της ΔΕΠΟΣ, πολύ περισσότερο αφού ήδη
μέσα στο 2009 και το 2010 είχαμε
αποφύγει

ανάλογες

διαδικασίες

από κρυφά χρέη της τάξης των 10
εκατομμυρίων ευρώ που είχαν δημιουργηθεί από την ΔΕΠΟΣ κατά
την περίοδο 2004-2009. Ο αρμόδιος Αν. Υπουργός Οικονομικών
καθησυχάζει με την απάντηση που
απέστειλε. Επαναλαμβάνω για μια
ακόμη φορά προς κάθε κατεύθυνση
ότι η συγκεκριμένη έκταση αποτελεί μια πολύ μεγάλη περιουσία του
ελληνικού δημοσίου και των κατοίκων της Ερμιονίδας, που μπορεί να
αξιοποιηθεί μόνο προς όφελος της
τοπικής κοινωνίας και του δημοσίου
συμφέροντος”.
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«Τρωάδες. Emergency Landing» από το Θίασο ¨Κώδικας¨

Τίποτα λοιπόν δεν ήταν οι Θεοί ...
Αύριο, Παρασκευή στο Αρχαίο Θέατρο Άργους, ο Πάνος Παπαγεωργόπουλος σκηνοθετεί «Τρωάδες» του
Ευριπίδη σε Emergency Landing…
Πρόκειται για μιά νέα, αισιόδοξη
ανάγνωση της τραγωδίας «Τρωάδες» του Ευριπίδη.
Ο θίασος Κώδικας μετά την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή, την όπερα
«Madama Butterly» του Puccini,
και τους «Δαίμονες» του Λαρς Νορέν, επανέρχεται στο αρχαίο δράμα, προτείνοντας μια εντελώς νέα,
απελπισμένα αισιόδοξη ανάγνωση
των Τρωάδων του Ευριπίδη.
Ο σκηνοθέτης της παράστασης, Πάνος Παπαγεωργόπουλος λέει:
Στόχος μας ήταν να γίνει μια προσέγγιση των Τρωάδων υπό το πρίσμα
ολόκληρης της τετραλογίας [«Αλέξανδρος», «Παλαμίδης», «Τρωάδες»
και το σατυρικό δράμα είναι ο «Σίσυφος»]. Το 415 που γράφτηκε και μετά
από πολλά χρόνια που κατέβαιναν
στους αγώνες ασύνδετες μεταξύ
τους τετραλογίες χωρίς θεματική
συνέχεια δηλαδή, από την Ορέστεια
του 458, ο Ευριπίδης εμφανίζεται
με ενωμένη τετραλογία γύρω από
τον πόλεμο της Τροίας που εξετάζει
ολόκληρο το μύθο, ξεκινώντας πριν
ακόμα από τον πόλεμο…
Πρόκειται βέβαια για μια ανάγνωση του έργου στην οποία έχει δοθεί
βάρος από τα μέσα του 20ου αιώνα

Αρχίζουν από την Δευτέρα τα μαθήματα του Δημοτικού Ωδείου Άργους
με:
Μειωμένα δίδακτρα
Έναρξη μαθημάτων σε Νέα Κίο και
Φίχτια
Μαθήματα μουσικής αγωγής σε
βρεφονηπιακούς σταθμούς
Το κύριο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
πλαισιώνουν μικρά και μουσικά σύνολα (ορχήστρα εγχόρδων, ορχήστρα λαϊκή μουσικής, παιδική - νεανική χορωδία, χορωδία ελληνικής
βυζαντινής μουσικής), συναυλίες,
μουσικές παραστάσεις, εργαστήρια,
εκπαιδευτικά ταξίδια, κ.λ.π.
Στο Ωδείο λειτουργούν οι παρακάτω σχολές και τμήματα:
Ενόργανης Μουσικής:
Πληκτά (Πιάνο, Αρμόνιο, Ακκορντεόν).
Έγχορδα (Βιολί, Βιόλα, Βιολοντσέλο).
Νυκτά ( Κιθάρα)
Ξύλινα Πνευστά (Φλάουτο, Κλαρινέτο, Σαξόφωνο, Φλάουτο με ράμφος), Χάλκινα Πνευστά ( Τρομπέτα,
Τρομπόνι).
Μονωδίας: Τραγούδι, Μελοδραματική, Ανώτερων Θεωρητικών, Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα, Ενορχήστρωση, Ενοργάνωση, Σύνθεση.
Σχολή παραδοσιακής Μουσικής,
Τουμπελέκι, Λαούτο, Μπουζούκι,
Μαντολίνο. Σχολή Βυζαντινής Μουσικής. Τμήμα Μουσικής Προπαιδείας για παιδιά προσχολικής και
πρώιμης σχολικής ηλικίας. Τμήμα
προετοιμασίας για Πανεπιστημιακές Μουσικές Σχολές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν
για περισσότερες πληροφορίες στη
Γραμματεία του Ωδείου (Παρ. Φείδωνος 48). Τηλ. 2751025095 καθημερινά 2.00 - 8.00 το απόγευμα.

ανθρώπων έργα

Μουσική αγωγή
για όλους

και μετά. Τα τελευταία χρόνια όμως
έχει αποδυναμωθεί πολύ τουλάχιστον όσον αφορά τους φιλολόγους
και τους ιστορικούς. Αυτή η άποψη
είναι βασισμένη στο γεγονός της
καταστροφής της Μήλου. Έγινε το
416 τον χειμώνα και πολλοί θεωρούν
πως μ’ αυτό το έργο ο Ευριπίδης
καυτηριάζει το γεγονός. Αλλά αν ο
συγγραφέας κατέβηκε με ολόκληρη
τετραλογία θα πρέπει ήδη από τις
αρχές της σεζόν του 416 να είχε δοθεί η απόφαση. Οπότε δεν θα είχε το
χρόνο να συνθέσει όλο αυτό το έργο
μετά την καταστροφή και παράλληλα να κλείσει χορούς, παραχορηγήματα ώστε μέσα σε δύο-τρεις μήνες

να κατέβει στα Διονύσια…
Οι Τρωάδες προσπαθούν να βρουν
μια παρηγοριά στο χρόνο. Εκεί γίνεται μία παράβαση, τραγική παράβαση που θα ‘λεγα ότι είναι το μόνο
δείγμα τόσο καθαρό σε τραγωδία.
Η Εκάβη βρίσκει νόημα στην τέχνη. Λέει: «Τίποτα λοιπόν δεν ήταν
οι Θεοί κι όμως αν η μοίρα μας δεν
μας χαντάκωνε, δεν θα γινόμασταν
τραγούδι να μας δοξάζουν οι γενιές
που θα ‘ρθουν». Και κλείνει το μάτι σε
μας, 2.500 χρόνια μετά, μιλώντας μας
για κάθε άνθρωπο που τον συνέτριψε η ιστορία.
«Τρωάδες»: Η παράσταση
Ο πόλεμος έχει μόλις τελειώσει. Οι
νικητές έχουν σφάξει όλους τους
άντρες. Μακελειό, λεηλασίες, βιασμοί, ιεροσυλίες. Στο ξωκλήσι του
αεροδρομίου, οι τελευταίες αιχμάλωτες γυναίκες περιμένουν να τις
φορτώσουν στα αεροπλάνα για
την Ελλάδα. Μαζί τους και η πρώην βασίλισσα Εκάβη, άρρωστη και
καθηλωμένη, παρακολουθεί τις
τελευταίες αγριότητες των Ελλήνων εις βάρος της οικογένειας και
της χώρας της. Ανήμπορες να δράσουν, ανήμπορες να κατανοήσουν,
αντιμέτωπες με κάθε είδους θάνατο, πασχίζουν να βρουν ένα λόγο
για να επιβιώσουν. Στον ελάχιστο
χρόνο που τους απομένει, αναγκάζονται να σκεφτούν: Τι ‘ναι θεός,
τι μη θεός, και τι τ’ ανάμεσα τους;
Και τότε, ανοίγεται μπροστά τους η
πραγματική άβυσσος. Αλλά και το
φως.
Τιμή εισιτηρίου: 10,00ευρώ. Σημεία
Προπώλησης Εισιτηρίων: ΚΕΠ Άργους (2751360791, -92, -93), Περίπτερο Σγουρίδης, οδός Γούναρη
(2751067383), Indie Shop, Μπουμπουλίνας 19 Ναύπλιο (2752026941).
Ώρα έναρξης 9.00 μμ. Οργάνωση:
Κ.Ε.Δ.Α-Μ

3η ατομική έκθεση της
Μαρκέλλας Καπογιάννη

Την τρίτη ατομική έκθεση
ζωγραφικής της Μαρκέλλας
Καπογιάννη
φιλοξενεί
το
θέατρο « Τριανόν » στην πλατεία
Συντάγματος, στο Ναύπλιο.
Η έκθεση θα εγκαινιαστεί το
Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου στις
20.00 και θα διαρκέσει έως την
Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου.
Η έκθεση περιλαμβάνει 62
έργα, στα οποία, με κύριο
εργαλείο τα χρώματα το φως
και τις σκιές, εικόνες της φύσης
και ανθρώπινες φιγούρες
αποδίδονται αφαιρετικά και
με ρομαντική διάθεση. Μέσα
από την ονειρική προσέγγιση
των μορφών και της φύσης, αναζητούν την απλή και ευαίσθητη πλευρά
της ψυχής, χρησιμοποιώντας ως κύριο μέσο έκφρασης τη λιτότητα των
γραμμών και τη δύναμη των χρωμάτων.
Τα έργα βασίζονται σε μια ποικιλία τεχνικών και υλικών με κυριότερα
από αυτά το κάρβουνο, το παστέλ, το λάδι και το γύψο δουλεμένα πάνω
σε ξύλο, καμβά και χαρτόνι.
Η Μαρκέλλα Καπογιάννη, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και από
το 1999 ζει και εργάζεται στο Ναύπλιο. Έχει σπουδάσει παιδαγωγικά
στο Αθηναϊκό Κέντρο Παιδαγωγικών Σπουδών, Ευρωπαϊκό πολιτισμό
στη σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ανοιχτού Πανεπιστημίου
και χρωματοθεραπεία ως σύμβουλος στο σύστημα Αura – Soma ενώ
παράλληλα έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και μαθήματα εικαστικής.
Ώρες λειτουργίας: 11.00-14.00 και 19.00-23.00. Είσοδος ελεύθερη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την με αριθμό 551/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου
αναγνωρίστηκε το Σωματείο που εδρεύει στο Άστρος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας
με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ» με σκοπό τον αναφερόμενο
στο καταστατικό του.
Άστρος 09-08-2012
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΣΚΑΡΠΕΛΟΣ
ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος του Δημητρίου και της Ιωάννας
που γεννήθηκε στο Ναύπλιο και κατοικεί στο Ν. Ροΐνό και η Καλύβα
Έλενα που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Δρέπανο
πρόκειται να παντρευτούν στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στο
Βιβάρι Αργολίδας στις 06/10/2012

Καλλιτεχνικός Σύλλογος
«Φίλοι του Δημοτικού Ωδείου»

284 νήπια και βρέφη
στο Ναύπλιο

Απέκτησε το πρώτο του διοικητικό συμβούλιο ο Καλλιτεχνικός Σύλλογος «Φίλοι του Δημοτικού Ωδείου» και όλοι οραματίζονται να συμβάλουν στην διατήρηση και στην βελτίωση
του δημοτικού Ωδείου Άργους-Μυκηνών.
Κύριος στόχος του συλλόγου είναι η προβολή του έργου του
Δημοτικού Ωδείου Άργους Μυκηνών σε όλο το νέο Δήμο για
την παροχή μουσικής παιδείας σε κάθε ενδιαφερόμενο με
κάθε νόμιμο και ηθικό τρόπο.
Συγχρόνως, με την ίδρυση του συλλόγου «Φίλοι του Δημοτικού Ωδείου», το Δημοτικό Ωδείο Άργους – Μυκηνών αποκτά
ένα θερμό υποστηρικτή, σε μια εποχή ιδιαίτερα δύσκολη για
την ελληνική κοινωνία.
Οι εκλογές της 1η Γενικής Συνέλευσης των μελών του συλλόγου για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, έτυχαν μεγάλης απήχησης από τα μέλη του συλλόγου.
Στην 1η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκαν οι αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:
Πρόεδρος : Ελένη Κονομάρα. Αντιπρόεδρος: Βαγγέλης Μητσόπουλος. Γραμματέας: Αντιγόνη Μυλωνά. Ταμίας: Γεωργία
Μαυρομμάτη και Μέλη: Γωγώ Μούκα, Ελένη Αλωνιστιώτη.
Εκπρόσωπος των καθηγητών του ΔΩΑ: Ράνια Κουτρούλη.
Αναπληρωματικό Μέλος: Σία Μπακοπούλου.
Αυτή την στιγμή ο σύλλογος προγραμματίζει τις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες που θα ξεκινήσουν με την έναρξη
του νέου σχολικού έτους. Σιδεροκέφαλοι.

Διακόσια ογδόντα τέσσερα (284) νήπια και
βρέφη εγγράφονται στους τέσσερις (4) Παιδικούς Σταθμούς και στους δύο Βρεφικούς
Σταθμούς του Δήμου Ναυπλιέων που λειτουργούν υπό την ευθύνη του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (ΔΟΚΟΙΠΑΝ) αντίστοιχα για την σχολική
περίοδο 2012/2013, σύμφωνα με τα αποτελέσματα τα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα,
Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012.
Σημειώνεται ότι 55 νήπια έχουν ήδη εισαχθεί
σε σταθμούς της πόλης μας μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ,Οι αναλυτικοί πίνακες
με τα ονόματα των παιδιών ανά παιδικό
σταθμό είναι αναρτημένοι στα γραφεία του
Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α Ν και στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.nafplio.gr
Οι Παιδικοί Σταθμοί λειτουργούν από την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012 και οι γονείς θα
ενημερωθούν σταδιακά από τους αρμόδιους υπαλλήλους από τον αντίστοιχο Παιδικό
Σταθμό εγγραφής τους.
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Αφαιρετική και ρομαντική ζωγραφική
στο «Τριανόν» Ναυπλίου
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Η χλωρίδα του Πάρνωνα προσελκύει
επιστήμονες από όλο τον κόσμο
Ο μεγάλος χλωριδικός πλούτος
της Προστατευόμενης Περιοχής
του Φορέα Διαχείρισης Όρους
Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού προσελκύει βοτανολόγους
από Διεθνή Ερευνητικά Κέντρα
και Διεθνή και Εθνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Σκοπός των
επισκέψεών τους στην περιοχή
είναι η καταγραφή, μελέτη και
διατήρηση ειδών και οικοσυστημάτων - ορισμένων μοναδικών - του Πάρνωνα.
Σύμφωνα με τον διεθνούς φήμης Σουηδό βοτανικό επιστήμονα, ομότιμο καθηγητή Βοτανικής στο Πανεπιστήμιο της
Κοπεγχάγης Prof. Εmer. Arne
Strid , η Πελοπόννησος διαθέτει
ποικιλία βιοτόπων.
Την περίοδο 23-25 Ιουλίου
2012 αναπτύχθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Πάρνωνα
επιστημονική αποστολή συλλογής γενετικού υλικού (σπόροι)
από αυτοφυή είδη (Crop Wild
Relatives) φυτών Ψυχανθών
(Leguminosae), κυρίως Τριφυλλιού (Trifolium spp.), Μηδικής (Medicago spp.), Ανθυλλίς (Anthylis spp.), Ονοβρυχίς
(Onobrychis spp.), Hippocrepis
spp. κ.ά. και Αγρωστωδών
(Graminae), κυρίως Αγριόσταρο (Aegilops spp.), Λόλιου
(Lolium spp.), Σίκαλης (Secale
spp.), Φλέως (Phleum spp.) κ.ά.
Η αποστολή ήταν τριμερής και
αποτελούνταν από τους (α)
Παρθενόπη Ράλλη, εκπροσωπώντας την Ελληνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού, (β) Zane
Webber και Nicholas Ellison,
εκπροσωπώντας το Margot
Forde
Forage
Germplasm
Centre του AgResearch της Νέας
Ζηλανδίας, και (γ) Josephine
Piggin (Αυστραλία), Mohamed
Fawzi (Αίγυπτος), Ali Shehadeh

(Συρία),
εκπροσωπώντας
το International Center for
Agricultural Research in the
Dry Areas (ICARDA) με έδρα το
Χαλέπι της Συρίας. Η αποστολή
αναπτύχθηκε κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και
του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
και συντονίστηκε από τους δασολόγους κ.κ. Μιχαήλ Βραχνάκη
(ΤΕΙ Λάρισας) και Γεώργιο Φωτιάδη (ΤΕΙ Καβάλας). Το γενετικό
υλικό που συλλέχτηκε από τον
Πάρνωνα αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στην έρευνα
βελτίωσης των καλλιεργούμε-

νων ποικιλιών σιτηρών και ψυχανθών της Ελλάδας, αλλά και
άλλων περιοχών του κόσμου,
ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η
φύλαξή του.
Στις 2 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε περιοχές της
Ν. Κυνουρίας από την ερευνήτρια Abigail Moore του Γερμανικού Πανεπιστημίου Johannes
Gutenberg με σκοπό τη μελέτη
της γεωγραφικής κατανομής και
φυλογένεσης ειδών του γένους
Minuartia. Η έρευνα έγινε και
με την έγκριση του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.
Παράλληλα, από την 1η Αυγού-

στου και για όλο τον Αύγουστο,
οι ερευνητές Chris Triantaillou
και Logan Cundif του Prescott
College, Arizona USA, πραγματοποιούν επισκέψεις πεδίου
στηνΠροστατευόμενη Περιοχή
για την μελέτη της οικολογικής
διαδοχής της βλάστησης καθώς
ανακάμπτει έπειτα από πυρκαγιές σε δασικά οικοσυστήματα
της Προστατευόμενης Περιοχής.Στις
προαναφερόμενες
έρευνες, το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης βοήθησε τους
ερευνητές τόσο με τη χορήγηση
χαρτών και πληροφοριών για τις
υπό μελέτη περιοχές, όσο και
βοηθώντας στις εργασίες πεδί-

ου λόγω της άριστης γνώσης της
Προστατευόμενης Περιοχής.
Τέλος, η ερευνήτρια κ. Δοντά Ευαγγελία της Σχολής Δασολογίας
και Φυσικού Περιβάλλοντος του
ΑΠΘ θα πραγματοποιήσει την
έρευνα της διδακτορικής της
διατριβής «Διαχρονική αντίδραση, πλαστικότητα και γενετικό δυναμικό προσαρμογής
πληθυσμών ελληνικής ελάτης
σε μεταβαλλόμενες κλιματικές
συνθήκες», σε οικοσυστήματα
ελάτης του Όρους Πάρνωνα. Η
έρευνα θα πραγματοποιηθεί και
με έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγή

μερώθηκαν για την χλωρίδα και
την πανίδα της περιοχής, για τα
προστατευόμενα είδη, για την
τσακώνικη διάλεκτο και παράλληλα ασχολήθηκαν με περιβαλλοντικές δραστηριότητες.
Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού θα συνεχίσει τις δράσεις
του με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση πολιτών
και τοπικών φορέων. Για τον

λόγο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη
η δημιουργία δικτύου εθελοντών για την παρακολούθηση
και προστασία της Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα. Την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να την βρείτε στα ΚΕΠ, σε
επιλεγμένα σημεία της προστατευόμενης περιοχής και από την
ιστοσελίδα του Φορέα (www.
fdparnonas.gr).

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στην Γιορτή Του Δάσους
Ολοκληρώθηκαν στην Καστάνιτσα Αρκαδίας οι εκδηλώσεις με
αφορμή την Γιορτή Του Δάσους.
Ο Μορφωτικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος των Απανταχού
Καστανιτσιωτών συνεχίζοντας
την πολύχρονη προσφορά του,
διοργάνωσε για 5η συνεχή χρονιά την Γιορτή Του Δάσους. Από
τις 21 Ιουλίου έως και τις 13 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν
εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης

για την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος, πεζοπορίες και
αθλητικοί αγώνες για τα παιδιά.
Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες
του χωριού είχαν την ευκαιρία
να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις από το προσωπικό του
Φορέα που αφορούσαν στη φύλαξη, προστασία και ανάδειξη
του φυσικού πλούτου της περιοχής του Πάρνωνα.
Ο Φορέας Διαχείρισης συμμετεί-

χε ενεργά και φέτος στην Γιορτή
Του Δάσους, με παρουσιάσεις
πληροφόρησης για την Προστατευόμενη Περιοχή Όρους
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού καθώς και τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
που υλοποιεί ο Φορέας. Επίσης
στο Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης Καστάνιτσας τα μικρά παιδιά ξεναγήθηκαν από το
προσωπικό του Φορέα και ενη-

Σκληρένει η κόντρα
Στα μαχαίρια βρίσκεται πλέον η Περιφέρεια Πελοποννήσου με όποιον τολμήσει να
αμφισβητήσει τις πολιτικές
επιλογές της, είτε πρόκειται
για ΜΜΕ είτε για κομματική
κριτική. Πρόσφατα μάλιστα
και μετά από σχετική ερώτηση που κατέθεσαν προς
το Υπουργείο Ανάπτυξης
οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
(Μεσσηνίας Πετράκος, Αρκαδίας Ζαχαριάς και Αργολίδας Κοδέλας) σχετικά με το
περιφερειακό ταμείο επιχειρηματικότητας τα πράγματα
οξύνθηκαν για μια φορά ακόμα με την Αντιπεριφερειάρχη
Ανάπτυξης Ντίνα Νικολάκου
να δηλώνει:
«Η ερώτηση του βουλευτών
του ΣΥΡΙΖΑ για το νέο θεσμό
του Περιφερειακού Ταμείου
Επιχειρηματικότητας εκφράζει αντιλήψεις που συνεχίζουν δεκαοκτώ μήνες μετά
την έναρξη λειτουργίας του
νέου θεσμού να υπονομεύουν το ρόλο και τη θέση της
Αιρετής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.
Η στρατηγική επιλογή και
πολιτική απόφαση της αιρετής διοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι
οι αποφάσεις που αφορούν
την τοπική κοινωνία και τις
παραγωγικές δυνάμεις της
Πελοποννήσου, να λαμβάνονται από αυτούς που ζουν,
γνωρίζουν, δουλεύουν και
αντιμετωπίζουν από κοντά
τα προβλήματα και τις ανάγκες των εμπόρων, επιχειρηματιών και των ικανών ανθρώπων που παλεύουν στην
Πελοπόννησο.
Πρέπει να γίνει κατανοητό
από τους τιμητές των κάθε
είδους συντεχνιακών ή κομματικών ιερατείων ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν
πρόκειται να απεμπολήσει το
δικαίωμα της να καθορίζει
τον αναπτυξιακό σχεδιασμό
και την οικονομική πρόοδο
του τόπου με βάση τις ανάγκες των παραγωγικών δυνάμεων της τοπικής κοινωνίας.
Γι’ αυτό πρότεινε την εξαίρεση από το σχέδιο του κεντρι-

κού κράτους που οδηγεί όλες
τις επενδύσεις να υλοποιούνται μέσω του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, και πέτυχε
να αντλήσει πόρους από το
Περιφερειακό Πρόγραμμα
για να τους διαχειριστούν οι
υπηρεσίες της υπό την αιγίδα ενός Περιφερειακού Ταμείου Επιχειρηματικότητας,
με πρωτόγεννη γνώση των
κοινωνικών και οικονομικών
αντίκτυπων ανάπτυξης.
Σήμερα που η ύφεση βαθαίνει και το κεντρικό κράτος
απορροφά όλη τη ρευστότητα της οικονομίας με κάθε

επιδότηση επενδυτικών σχεδίων κατά 50%, το μέγιστο.
Αυτό σημαίνει ότι για να πάρει ένας επιχειρηματίας π.χ.
50.000€ επιχορήγηση θα
πρέπει σε αυτή την εποχή να
εξασφαλίζει ρευστότητα ιδίων κεφαλαίων άλλα 50.000€.
Δώρο άδωρον λέει ο λαός. Η
αλήθεια είναι ότι σήμερα η
συντριπτική πλειοψηφία των
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δεν αναζητούν μέρος
επενδυτικών κεφαλαίων και
δεν διαθέτουν ούτε μπορούν
να εξασφαλίσουν από το
τραπεζικό σύστημα, το 50%
της ιδίας συμμετοχής που

λευταίες δεκαετίες. Η πικρή
αλήθεια είναι τα επιδοτούμενα προγράμματα απέτυχαν.
Χαραμιστήκαν σε υπερτιμολογήσεις και τελικά οδήγησαν πολλές επιχειρήσεις στη
καταστροφή λόγω της καθυστέρησης καταβολής των
χρημάτων από το κράτος με
αποτέλεσμα να μην βοηθήσουν ουσιαστικά τις μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις στη
χώρα ακόμα και σε περιόδους υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Αυτό ισχύει πολύ
περισσότερο σήμερα, που
διανύουμε περίοδο εντεινόμενης ύφεσης».

τρόπο, οι επιχειρήσεις και οι
παραγωγικές δυνάμεις δεν
θέλουν «υποσχετική» βοήθειας μέσω μελλοντικών επιχορηγήσεων, αλλά άμεση και
πραγματική βοήθεια μέσα
από την πρόσβαση σε σύγχρονα χρηματοοικονομικά
εργαλεία και στο τραπεζικό
σύστημα.
Η επιλογή που προωθεί το
κεντρικό κράτος για τις άλλες περιφέρειες - και υποστηρίζουν οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ - στηρίζεται στην

προβλέπει το πρόγραμμα
του Υπουργείου. Προφανώς
κάποιοι συνεχίζουν να ζουν
σε ένα κόσμο που δεν έχει
επαφή με την πραγματική
οικονομία και την κοινωνική
καθημερινότητα, και φαίνεται ότι δεν έμαθαν τίποτα
γιατί φθάσαμε εδώ που φθάσαμε.
Φαίνεται ότι κάποιοι αγνοούν ότι η πρακτική αυτή των
επιχορηγήσεων
χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές από
την κεντρική εξουσία τις τε-

Όπως υποστήριξε η Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης
Ντίνα Νικολάκου η πρόταση
του Περιφερειάρχη Πέτρου
Τατούλη για τη δημιουργία
του Περιφερειακού Ταμείου
Επιχειρηματικότητας για την
Πελοπόννησο θα πρέπει να
αποτελέσει μοντέλο για την
υπόλοιπη χώρα. Τόνισε μάλιστα ότι «στόχος του Ταμείου θα είναι η ενίσχυση των
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Πελοποννήσου
μέσω της εφαρμογής πολλα-

πλών χρηματοδοτικών δράσεων και σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων. Το
Ταμείο αυτό θα λειτουργεί ως
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, με κεφάλαιο τα 22 εκατομμύρια Ευρώ που θα εκταμιευτούν από το ΠΕΠ και η
διαχείριση τους θα παραμείνει στην περιφέρεια μας. Θα
αποτελεί μόνιμη και βιώσιμη
δομή που θα διευκολύνει
την πρόσβαση των μικρών
επιχειρήσεων στο τραπεζικό
σύστημα και σε πηγές χρηματοδότησης με ευνοϊκούς
όρους όπως είναι οι εγγυήσεις και τα μικροδάνεια, καθώς και επιδοτήσεις. Έτσι θα
υπάρχει μόχλευση ιδιωτικών
πόρων με παράλληλη χρήση
κάθε διαθέσιμου εργαλείου χρηματοδότησης και η
εφαρμογή προγραμμάτων
του ΕΣΠΑ. Ήδη το σχέδιο της
περιφέρειας έχει παρουσιαστεί στην Task Force και θα
λάβει την στήριξη των Ευρωπαϊκών θεσμών».
Σύμφωνα με την κα. Ντίνα
Νικολάκου, «οι βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ με την ερώτηση τους αποκαλύπτεται ότι
είναι αρνητές του θεσμού
της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και της υποχρέωσης που αυτή έχει προς τους
ψηφοφόρους, που επιλέγουν
την Διοίκηση που θα τους
κυβερνά, και που θα παίρνει
πρωτοβουλίες για να χαράζει
νέους δρόμους. Αποκαλύπτεται ότι είναι απολογητές του
κεντρικού κράτους, τιμητές
των ιερατείων που θέλουν να
χειραγωγούν και να ελέγχουν
τις περιφερειακές δυνάμεις.
Αποκαλύπτεται ότι είναι λάτρεις του παρελθόντος που
καταρρέει».
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Ποδηλατική αποβίβαση 220 Γερμανών του “Berlin”στο Ναύπλιο

Ποδηλατώντας στην Αργολίδα
Μια διαφορετική προσέγγιση
επέλεξε η Ραδιοφωνία-Τηλεόραση της Βαυαρίας, Μπαγιέρισερ
Ρούντφουνγκ (BR) για να γνωρίσουν οι τηλεθεατές του την
ελληνική φύση και τα Ελληνικά
αξιοθέατα των Αρχαιολογικών
περιοχών κλπ. με τα ποδήλατα,
πράγμα που δίνει μια καλή ευκαιρία για διαφήμιση του Ελλαδικού χώρου και των προϊόντων
της χώρας.
Στο φετινό του ταξίδι, το κρουαζιερόπλοιο “BERLIN” με τους
τηλεθεατές της BR έδεσε στο
λιμάνι του Ναυπλίου στις 4 και 5
Σεπτεμβρίου απ‘ όπου οι ποδηλάτες επισκεύτηκαν το Ναύπλιο
και τον αρχαιολογικό χώρο των
Μυκηνών.
Την Τρίτη στις 8.30 το απόγευμα
στην «πλατεία Συντάγματος» ο
δήμος Ναυπλιέων διοργάνωσε
«Ελληνική βραδιά» προς τιμήν
των Γερμανών ποδηλατών, ενώ
ο εμπορικός σύλλογος Ναυπλίου και οι τουριστικές επιχειρήσεις του Τολού μύησαν τους
Γερμανούς στα γαστριμαργικά
μυστικά της μεσογειακής κουζίνας και στις ομορφιές της περιοχής μας. Χθες Τετάρτη στις 9 το

πρωί ομάδα 220 Γερμανών ποδηλατών διαφόρων επαγγελμάτων και με ηλικίες πάνω των πενήντα ετών, συνοδευόμενη από
ποδηλάτες του Ναυπλίου και
από 15 μέλη του ποδηλατικού
Συλλόγου Αργολίδας “Ορθοπεταλιές”, ξεκίνησε απ το λιμάνι
του Ναυπλίου για να επισκεφτεί
τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. “Δυστυχώς η μέρα της
επίσκεψης είναι εργάσιμη και
πολλά μέλη του συλλόγου μας
εργάζονται και δεν μπορούν να
συμμετέχουν. Αν ήταν απόγευμα ή Σαββατοκύριακο θα μπορούσαμε να τους συνοδέψουμε
με 50-60 ποδηλάτες”, τόνισε
στον “α” η πρόεδρος του κα. Ειρήνη Λιακοπούλου, που μαζί με
την αντιπρόεδρο του συλλόγου
Ντία Παρασκευοπούλου, υποδέχτηκαν τους Γερμανούς ποδηλάτες στις Μυκήνες.
Στο ύψος της πύλης των Λεόντων, από πλευράς του Δήμου
Άργους-Μυκηνών προσφέρθηκαν στους Βαβαρούς ποδηλάτες, αναμνηστικά και χυμός απ
τα πορτοκάλια του νομού.
Ήδη το θέμα της επίσκεψης των
Βαβαρών στο Ναύπλιο και τις

Μυκήνες κίνησε
το
ενδιαφέρον
του Αθηναϊκού
τύπου και προβλήθηκε
αντίστοιχα με συνεντεύξεις.
Εμπνευστής του
“ραδιο-τηλεοπτικού” ποδηλατικού γύρου και
ψυχή της διοργάνωσης είναι ο
δημοσιογράφος
της BR, διευθυντής του Ράδιο 3,
κ. Θωμάς Γαϊτανίδης, “Toto“. Πολύ
σημαντική είναι
και η προσφορά
του επιστημονικού συμβούλου,
αρχαιολόγου
δρ. Σταμάτη Λυμπερόπουλου, ο
οποίος με διαλέξεις και προβολές ενημερώνει
τους ταξιδιώτες, τόσο για τα
μέρη που πρόκειται να επισκεφτούν, όσο και για άλλα ενδιαφέροντα θέματα, όπως ήθη, έθιμα, ελληνικά αγροτικά προϊόντα

κ.λπ.
Οι εκδηλώσεις και η ποδηλατοβόλτα θα καλυφθούν από την
BR με ολιγόλεπτες απ` ευθείας
μεταδόσεις, ενώ θα γυριστεί ένα
45` Video το οποίο θα προβληθεί από την Βαυαρική τηλεόρα-

ση.
Καλούνται οι σύλλογοι και οι φίλοι του ποδηλάτου του νομού
να πλαισιώσουν τόσο τις εκδηλώσεις υποδοχής των Βαβαρών
ποδηλατών, όσο και την πορεία
προς τις Μυκήνες.

Οι κλασικές της ποδηλασίας
Η ποδηλασία είναι στενά συνδεδεμένη με μία σειρά αγώνων, που
ξεκίνησαν στα τέλη του 19ου αιώνα στη κεντρική Ευρώπη. Οι
αγώνες αυτοί αφού άντεξαν στις
αντίξοες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, επιβίωσαν από
δύο παγκόσμιους πολέμους, ανέδειξαν ήρωες, έπλασαν μύθους
και έζησαν τραγωδίες, έγραψαν
τελικά την δική τους ιστορία που
δεν άλλη από την ιστορία της ποδηλασίας .
Πρόκειται για τις λεγόμενες κλασικές, που αποτέλεσαν την ραχοκοκαλιά της
παγκόσμιας
ποδηλασίας.
Μαζί δε με τον Γύρο της Γαλλίας,
κατ αρχήν, αλλά και με τους δυο
άλλους διάσημους γύρους Ιταλίας και Ισπανίας, είναι ότι καλλίτερο μπορεί να επιδείξει από άποψη
θεαματικότητας και ανταγωνισμού ο παγκόσμιος αθλητισμός .
Διότι στις κλασικές κάθε χρόνο
παίρνει μέρος η ελίτ της παγκόσμιας ποδηλασίας και οι κλασσικές του Βελγίου από μόνες τους
αποτελούν εθνικά γεγονότα!
Οι κλασικές είναι μονοήμε-

ροι αγώνες και γίνονται κυρίως στην αρχή της χρονιάς.
Με το πέρασμα των χρόνων
μερικές σταμάτησαν να γίνονται, όπως ο αγώνας Bordeaux
– Paris 567 χιλ. (σταμάτησε το
1988) και το Championship
of Zurich (ένας αγώνας με
σχεδόν ένα αιώνα ιστορία.).
Από τις κλασικές οι μνημειώδης
“Monuments”, oπως αποκαλούνται διεθνώς είναι οι εξής πέντε:
1. Μιλανο - San Remo (La
Primavera και La Classissima)
από το 1907.
2. Γύρος Φλάνδρας, από το 1913
3. Παρίσι - Roubaix, (The Queen
of Classics και The Hell of North)
από το 1896.
4. Liege - Baston - Liege (Le
Doyenne - η πρεσβυτέρα) από το
1892.
5. Γύρος Λομβαρδίας (The race
of the falling leaves) από το 1905.
Οι υπόλοιπες χαρακτηρίζονται ως κλασικές, ημι-κλασικές και νεότερες κλασικές και
είναι κατά σειρά ιδρύσεως:

1. Paris – Tour 1896 στην Γαλλία,
2. Championship of Zurich
1914 στην Ελβετία (τελευταίος
αγώνας
το
2006),
3.
Gent
–
Wevelgem
1934
στο
Βέλγιο,
4. Fleche Wallon 1936 στο Βέλγιο,
5. Amstel – Gold Race
1966
στην
Ολλανδία,
6. Classica San Sebastian
1981
στην
Ισπανία,
7. Vattenfall Cyclassics 1996
στην
Γερμανία.(πρώην
HewCyclassics στο Αμβούργο),
Oi κλασικές του Βελγίου έχουν τα
εξής ξεχωριστά χαρακτηριστικά:
1. Πολλές, πολύ σκληρές και
σχετικά μικρού μήκους αναβάσεις
σε
πλακόστρωτο.
2.
Στενούς
δρόμους.
3. Ασυνήθιστο, κακό καιρό.
4. Ενθουσιώδες πλήθος .
5. Περάσματα από σημεία ιστορικής, πολιτιστικής μνήμης και
φυσικής ομορφιάς ( π.χ. ιστορικά café , μάχες από τον Α
και τον Β παγκόσμιο πόλεμο ,
το δάσος των Αρδενών κτλ. ).
6. Πολύ μεγάλη παράδοση ,στην

ο π ο ί α
πρωταγωνίσ τησαν
και αναδειχτήκαν
οι μεγάλες
μορφές
της
ποδηλασίας.
Οι
κλασ ι κ έ ς
κατ΄αρχήν
αποτελούσαν μέρος
της σειράς
του
παγκοσμίου
κ υ π έ λ ο υ,
της
παγ κό σ μ ι α ς
ομοσπονδίας ποδηλασίας
(Uci). Από
το
2005
εντάχθηκαν στους αγώνες του
ProTour, αλλά μετά τη γνωστή
διαμάχη της Uci και των διοργανωτών των τριών μεγάλων
Γύρων, όσες ανήκουν σ’ αυτούς

αυτονομήθηκαν και οι υπόλοιπες
παραμένουν στο πρόγραμμα του
ProTour.
Πηγή: http://www.planetbike.gr/

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

Προτιμήστε τα ωμά λαχανικά, που διατηρούν περισσότερες βιταμίνες και το
άσπρο κρέας (κοτόπουλο, γαλοπούλα).
Μάθετε να κάνετε σωστούς συνδυασμούς τροφών. Για παράδειγμα είναι πιο
υγιεινό να συνοδεύσετε το ψητό σας με

Η ιστορία είναι γνω-

μία σαλάτα και να αποφύγετε τις τηγα-

στή και επαναλαμ-

νητές πατάτες.

βανόμενη: μια ανά-

Μην πίνετε νερό ή άλλα υγρά κατά τη δι-

σα πριν τις γιορτές,

άρκεια του γεύματος, γιατί δυσκολεύουν

επιστρατεύουμε όλες μας τις δυνάμεις

τη διαδικασία της πέψης.

και ξεκινάμε πρόγραμμα διατροφής ή
της πείνας (!), για να απαλλαγούμε από

Αποφύγετε τη ζάχαρη και οτιδήποτε την

τα περιττά κιλά. Αφού έχουμε επιτύχει

περιέχει στα συστατικά του.

- ως ένα βαθμό - το στόχο μας, ξαναγυρίζουμε στις αγαπημένες συνήθειες που

Ο καφές είναι διουρητικός και απορρο-

περιλαμβάνουν μικρά και μεγαλύτερα

φά μεγάλη ποσότητα ψευδάργυρου από

εγκλήματα κατά της ομορφιάς μας, αλλά

τον οργανισμό σας. Για το λόγο αυτό επι-

και της φυσικής μας κατάστασης.

χειρήστε να μειώσετε την κατανάλωσή

Ωστόσο, μια είναι η μέθοδος για να δια-

του.

τηρήσουμε το ιδανικό μας βάρος, να αισθανόμαστε πιο όμορφες και να είμαστε

Μειώστε την κατανάλωση αλκοόλ.

υγιείς: οι σωστές διατροφικές συνήθειες
κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου.

Προτιμήστε το ελαιόλαδο από άλλα
λίπη.

Υιοθετήστε τα μικρά μυστικά που σας
προτείνουμε και δεν θα πάρετε βάρος!

Μειώστε την υπερ-κατανάλωση του
αλατιού, καθώς προκαλεί κατακράτηση

Προσπαθήστε να μασάτε καλά και αργά

υγρών.

την τροφή.
Αν το βράδυ πεινάσετε, μην παραγγείλεΑποφύγετε τα φρούτα για επιδόρπιο. Εί-

τε 3 πίτα γύρο απ’ όλα! Προτιμήστε ένα

ναι καλύτερα να τα τρώτε για σνακ ή για

ισορροπημένο γεύμα όπως κ το μεση-

πρωινό.

μεριανό σας. Προτιμήστε την ελληνική
κουζίνα από τα «έτοιμα» φαγητά τύπου

Βάλτε το πρωινό στη ζωή σας. Είναι γνω-

φαστ φουντ.

στό, ότι «τροφοδοτεί» τον οργανισμό
με ενέργεια και μειώνει την επιθυμία για

Αν συνηθίζετε να βγαίνετε έξω για φα-

υπερκατανάλωση. Έχει άλλωστε απο-

γητό, μην παρασύρεστε από την παρέα

δειχθεί επιστημονικά, ότι το πρόγευμα

σας. Μπορείτε να περάσετε εξίσου καλά

αδυνατίζει!

τρώγοντας μία σαλάτα, ψητό κρέας ή
ψάρι.

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

Οι βασικές πρωτογενείς λειτουργίες του
στόματος είναι ο θηλασμός, η κατάποση και η μάσηση. Η φυσιολογική ανάπτυξη των λειτουργιών αυτών δεν είναι μόνο αναγκαία για την καλή
και ομαλή σίτιση του βρέφους αλλά είναι
μεγάλης σημασίας για την επικοινωνιακή
σχέση γονιού- βρέφους.
Η ανάπτυξη των λειτουργιών αυτών συμβαίνει σχεδόν ταυτόχρονα, αφού η μια
λειτουργία συνεπάγεται την άλλη. Στους
πρώτους μήνες της ζωής του μωρού η
στοματική λειτουργία καθορίζεται από
αντανακλαστική κίνηση και στην συνέχεια
οι λειτουργίες εκτελούνται εκούσια με την
αισθητικο-κινητική ωρίμανση του παιδιού.
Αντανακλαστικές κινήσεις
Στους πρώτους μήνες η αισθητικότητα της
στοματικής περιοχής καθορίζεται από τις
διάφορες αντανακλαστικές κινήσεις. Το
μωρό αντιδρά έντονα σε ερεθίσματα στη
στοματική περιοχή και η αντίδραση εκδηλώνεται είτε σε ολόκληρο το σώμα είτε
τοπικά. Καθώς το Κ.Ν.Σ. ωριμάζει η αντανακλαστική κίνηση ελαττώνεται και μειώνεται
η ευαισθησία στη περιοχή του στόματος.
Είναι τότε ο καιρός που το παιδί βάζει τα
χέρια και τα παιχνίδια στο στόμα, δηλαδή
ανέχεται πολλά ερεθίσματα στο στόμα χωρίς αυτά να εκλύουν αντανακλαστικά.
Αντανακλαστικό αναζήτησης.
Στο αντανακλαστικό αυτό καθώς το μωρό
ετοιμάζεται για θηλασμό, η επαφή της στοματικής περιοχής με τη θηλή θα οδηγήσει
το κεφάλι του έτσι ώστε να στραφεί προς
το ερέθισμα και να ανοίξει το στόμα του
για να πιάσει τη θηλή. Το αντανακλαστικό

αυτό μπορεί να προκληθεί με ερέθισμα
από το δάχτυλο στο δεξί ή στο αριστερό
μάγουλο. Το αντανακλαστικό εμφανίζεται
από τις πρώτες ημέρες μετά τη γέννηση
του μωρού και εξαφανίζεται περίπου σε
ηλικία περίπου τριών μηνών.
Αντανακλαστικό κατάποσης
Το αντανακλαστικό αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη σίτιση του μωρού. Παρουσιάζεται όταν η θηλή ή το θήλαστρο έρθει
σε επαφή με τα ούλα του μωρού οπότε
συμβαίνει ο θηλασμός. Το αντανακλαστικό
μπορεί ακόμα να προκληθεί εάν τοποθετήσουμε το δάχτυλο μπροστά στα επάνω
ούλα του μωρού. Υπάρχει από την πρώτη
ημέρα της γέννησης του μωρού και υπάρχει επίσης κατά τη διάρκεια της κύησης,
ενώ εξαφανίζεται μεταξύ τριών και πέντε
μηνών.
Αντανακλαστικό δήξεως
Το αντανακλαστικό δήξεως παρουσιάζεται όταν η θηλή εισέλθει στο στόμα του
μωρού, οπότε προκαλείται μια ρυθμική
κίνηση πάνω-κάτω της γνάθου, όσο διαρκεί το ερέθισμα. Το αντανακλαστικό μπορεί να προκληθεί εάν τοποθετήσουμε το
δάχτυλο στην αριστερή ή δεξιά μεριά των
ούλων. Εμφανίζεται από τις πρώτες ημέρες
του μωρού και εξαφανίζεται μετά τον τρίτο
μήνα.
Αντανακλαστικό εξεμέσεως
Πρόκειται για ένα προστατευτικό αντανακλαστικό που υπάρχει στο νεογέννητο
και εμφανίζεται πολύ μπροστά στο στόμα του. Εάν κινήσουμε αργά το δάχτυλο
προς τα πίσω, ακολουθώντας την υπερώα
ή την γλώσσα προκαλούμε την εμφάνιση
αντίστροφων περισταλτικών κινήσεων,
δηλαδή προκαλείται αναγούλα. Το αντανακλαστικό αυτό παραμένει για αρκετούς
μήνες μπροστά στο στόμα του παιδιού και
μετατοπίζεται σιγά-σιγά προς τα πίσω ανάλογα με την αισθητικο-κινητική ωρίμανση
του παιδιού.
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Μικρά μυστικά
για ιδανικό βάρος

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
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Ολοκληρώνονται το Σάββατο οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις της ΚΝΕ

Έρχονται μαύρες μέρες για τον λαό

Με κεντρικό ομιλητή τον Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής ΚΚΕ Αργολίδας, Θανάση
Κολιζέρα πραγματοποιήθηκε
στο Άργος η προφεστιβαλική
εκδήλωση της ΚΝΕ Αρολίδας,
στα πλαίσια του 38ου Φεστιβάλ
ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ, του οποίου οι
κεντρικές εκδηλώσεις θα γίνουν
στην Αθήνα στις13-14-15 Σεπτεμβρίου (Πάρκο Τρίτση- Ίλιον).
Ο Γραμματέα ςτης Νομαρχιακής
Επιτροπής ΚΚΕ Αργολίδας μεταξύ άλλων τόνισε ότι « η ολομέτωπη επίθεση που δέχεται ο
λαός μας θα ενταθεί το επόμενο
χρονικό διάστημα από την συγκυβέρνηση των Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ και την φιλοευρωπαϊκή
πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Θα οδηγήσει στην πλήρη εξαθλίωση
εργαζομένους, ανέργους, αυτοπασχολούμενους επαγγελματοβιοτέχνες, συνταξιούχους, την

νέα γενιά που προσπαθεί
να βρει διέξοδο,την φτωχομεσαία αγροτιά. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από την
λαϊκή αντίσταση , την οργανωμένη λαϊκή πάλη. Να
μην τους αφήσουμε να συνεχίσουν το επικίνδυνο καταστροφικό τους έργο προς
όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, των βιομηχάνων, των τραπεζιτών,
των εφοπλιστών που και σήμερα απολαμβάνουν τεραστίων
προνομίων και κερδών.
Εμείς οι κομμουνιστές αλλά και
η Κομμουνιστική Νεολαία. Ελλάδας, θα συνεχίσουμε, με ακόμη
μεγαλύτερη ένταση και αποφασιστικότητα, τον αγώνα μας
για τα καθημερινά αλλά και τα
χρονίζοντα μεγάλα προβλήματα, και καλούμε τον λαό να
πορευτεί πλάι μας»
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης,
εκτός της ομιλίας του κ. Θανάση Κολιζέρα, περιελάμβανε
έκθεση βιβλίου,θεατρικό δρώμενο από την θεατρική ομάδα
της ΚΝΕ Αργολίδας, μουσική
και τραγούδια από τον Νότη
Χασάπη και παιδότοπο.
Η ΚΝΕ το ερχόμενο Σάββατο
οργανώνει νέα προφεστιβαλική εκδήλωση, αυτήν τη φορά
στην Πρόνοια Ναυπλίου.

απροσάρμοστα
ατσομράσορπα
Αρχαίοι Έλληνες και οικονομική κρίση

Τελικά δεν λέει να δροσίσει

Ανάμικτα συναισθήματα
Ανδρόγυνο κάθεται στον καναπέ...
Ο άνδρας ρωτά τη σύζυγο:
- Πάω στοίχημα πως δεν μπορείς να μου
πεις μια φράση που να με κάνει ταυτόχρονα
Η

ευτυχισμένο
γυναίκα:

χηματίζεις;

και

-Νομίζεις.
Ένα

νέο

δυστυχισμένο!
Τι

στοισυνολάκι;

Ο άνδρας: -Πάει!!!
Και η γυναίκα:
- Την έχεις μεγαλύτερη από τον υδραυλικό...

Δημοσίευμα του BBC διερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι
Αρχαίοι Έλληνες θα αντιμετώπιζαν την οικονομική κρίση
Το άρθρο υπογράφεται από τον λέκτορα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Armand D’ Angour ο οποίος
είναι και συγγραφέας του βιβλίου «Οι Έλληνες και το
Νέο: η καινοτομία στην αρχαία ελληνική φαντασία και
εμπειρία».
Χρέος, διχασμός και εξέγερση. Αυτή ήταν η Αθήνα του
6ου αιώνα π.Χ.
Αρχικά ο καθηγητής αναφέρεται στον 6ο αιώνα π.Χ. και
τον Σόλωνα. «Στις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ. οι πολίτες
της Αθήνας βαρύνονταν από χρέη, κοινωνικό διχασμό
και ανισότητες, με τους φτωχούς αγρότες έτοιμους να
πουληθούν ως σκλάβοι, απλώς και μόνο για
να ζήσουν τις οικογένειές τους.
Η εξέγερση ήταν επικείμενη, ωστόσο ο αριστοκρατικής καταγωγής Σόλων, αναδείχθηκε
ως δίκαιος μεσολαβητής ανάμεσα στα συμφέροντα πλουσίων και φτωχών. Κατάργησε
τα δεσμά του χρέους, περιόρισε την ιδιοκτησία γης, ενώ δημιούργησε τάξεις πολιτών με
διαφορετικά επίπεδα πλούτου και συνεπώς
αντίστοιχες οικονομικές υποχρεώσεις.
Τα μέτρα του, παρότι δέχθηκαν επιθέσεις από όλες τις
πλευρές, υιοθετήθηκαν και άνοιξαν τον δρόμο για την
δημιουργία της δημοκρατίας», γράφει ο D’ Angour.
Συμπεραίνει μάλιστα ότι η επιτυχία του Σόλωνα δείχνει
ότι οι μεγάλοι ηγέτες πρέπει να έχουν το κουράγιο
υλοποιήσουν μη δημοφιλή, συμβιβαστικά μέτρα, για το
καλό της δικαιοσύνης και της σταθερότητας.
Τι θα συμβεί μετά; Ο Δελφικός χρησμός
Αναφερόμενος στους ακατάληπτους χρησμούς του
μαντείου των Δελφών, ο καθηγητής εικάζει ότι στην
ερώτηση: «Πρέπει η Ελλάδα να αφήσει το ευρώ;» η
απάντηση πιθανώς να ήταν: «Η Ελλάδα θα πρέπει να
εγκαταλείψει το ευρώ, αν το ευρώ έχει εγκαταλείψει την
Ελλάδα» αφήνοντας όσους τάσσονται υπέρ και όσους
τάσσονται κατά μιας εξόδου, να ερίζουν για το ποια
ακριβώς είναι η σημασία του χρησμού.
Σημειώνει ωστόσο ότι η πιο σοφή συμβουλή είναι τα
περίφημα Δελφικά παραγγέλματα: «Γνώθι σαυτόν» και
«Μηδέν άγαν».
Ο μύστης Πυθαγόρας
Αν οι σύγχρονοι Έλληνες νιώθουν να λυγίζουν από την
οικονομική κρίση, μπορεί να βρουν παρηγοριά λέει ο
Armand D’ Angour στην ρήση του προγόνου τους, Πυθαγόρα που υποστήριζε ότι όλα επιστρέφουν, συνεπώς
τίποτα δεν είναι τελείως καινούργιο.
Ο Πυθαγόρας ο Σάμιος, ήταν φιλόσοφος, μαθηματικός,
ένας μύστης του 6ου αιώνα που πίστευε ότι οι αριθμοί κρύβονται πίσω από καθετί στο σύμπαν και ότι τα
κοσμικά γεγονότα επαναλαμβάνονται σε ένα κύκλο
10800 ετών.
Πρόσεχε, υπάρχουν και χειρότερα…Ο Οδυσσέας και η
αντοχή
«Βάστα καρδιά, χειρότερα δεινά βαστούσες τότες
που μού ‘τρωγε ο αδάμαστος ο Κύκλωπας γενναίους
20 συντρόφους»* λέει ο Οδυσσέας κατά το ταξίδι της
επιστροφής στην Ιθάκη, προσπαθώντας να πείσει τον
εαυτό του να μην λυγίσει λίγο πριν το τέλος, μετά από
τόσες περιπέτειες.
Το μήνυμα, όπως επισημαίνει ο καθηγητής, είναι ότι
στο παρελθόν μπορεί να υπήρξαν ακόμη πιο δύσκολες
καταστάσεις που ξεπεράστηκαν ωστόσο με ευφυΐα και
κουράγιο.

* (μτφ. Αργύρη Εφταλιώτη)
Είσαι βέβαιος ότι είναι σωστό αυτό; Η ακούραστη αναζήτηση του Σωκράτη
«Είναι πολύ μεγάλο αγαθό για τον άνθρωπο το μιλάει
κάθε μέρα για την αρετή και για τα άλλα για τα οποία με
ακούτε να συζητάω εξετάζοντας τον εαυτό μου και τους
άλλους. Γιατί η ζωή, χωρίς να τα εξετάζει κανείς αυτά,
είναι ζωή που δεν αξίζει να τη ζει ο άνθρωπος» έλεγε ο
Σωκράτης, ο οποίος δεν σταμάτησε ποτέ να αναζητά
απαντήσεις σε ερωτήματα όπως «Τι είναι δικαιοσύνη;»
και «πως πρέπει να ζούμε;».
Η κληρονομιά του μεγάλου Έλληνα φιλοσόφου, είναι
το καθήκον να συνεχίζουμε την ακούραστη αναζήτηση
ακόμη και όταν- ή μάλλον ειδικά όταν- δεν είναι πιθανό
να βρούμε σαφείς, οριστικές απαντήσεις.
Η πολιτική σάτιρα του Αριστοφάνη
Η κωμωδία του Αριστοφάνη «Βάτραχοι» του
405 π.Χ. περιέχει ειλικρινείς και ξεκάθαρες
συμβουλές για τους «πολιτικά ασταθείς»
συμπατριώτες του: διαλέξτε καλούς ηγέτες,
αλλιώς θα ξεμείνετε με τους κακούς.
«Να κάνουμε ότι και την τελευταία φορά;»
Ηράκλειτος ο στοχαστής
«Δεν μπορείς να μπεις δυο φορές στο ίδιο
ποτάμι» έλεγε ο Ηράκλειτος, τον 5ο π.Χ. αιώνα. Ενώ η
αλλαγή είναι συνεχής, διαφορετικά πράγματα αλλάζουν
με διαφορετικούς ρυθμούς. Σε ένα περιβάλλον μόνιμης
ροής, είναι σημαντικό να ορίσει κανείς κάποια σταθερά σημεία και να πιαστεί γερά από αυτά. Οι αγορές
ομολόγων, το χρέος και τα πακέτα διάσωσης μπορεί να
αποτελούν μια τέτοια πρόκληση.
«Πες μου τα χειρότερα, γιατρέ». Ο Ιπποκράτης αντιμέτωπος με την πραγματικότητα
Η δυτική ιατρική έχει τις ρίζες της στον Ιπποκράτη, στα
τέλη του 5ου π.Χ. αιώνα. Αυτό που είναι εξαιρετικό στην
αρχαία σκέψη περί υγείας και ασθενειών, είναι η ξεκάθαρη παραδοχή ότι οι γιατροί πρέπει να παρατηρούν
με ακρίβεια και να καταγράφουν με ειλικρίνεια, ακόμη
και όταν οι ασθενείς φεύγουν από την ζωή. Η μαγεία ή
τα ευχολόγια δεν μπορούν να θεραπεύσουν. Μόνο η
τίμια, εξαντλητική, εμπειρική παρατήρηση μπορεί να
αποκαλύψει τι αποδίδει και τι όχι.
Αρπάζοντας την ευκαιρία: Ο Κλεισθένης και η δημοκρατία
Οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν πολύ καλά την δύναμη της
ευκαιρίας. Το να εκμεταλλεύεται κανείς μια δεδομένη
στιγμή, μια ευκαιρία- στην δημόσια αγόρευση, στον
αθλητισμό, στην μάχη- ήταν αξιοθαύμαστο και θεωρούνταν ως ένδειξη ικανότητας.
Μετά το τέλος της τυραννίας του Πεισίστρατου, ο
Κλεισθένης έπρεπε να δημιουργήσει ένα σύνταγμα πιο
δημοκρατικό. Επινόησε λοιπόν με θαυμαστή ταχύτητα,
ένα σύστημα αιρετής κυβέρνησης στην οποία όλοι οι
πολίτες είχαν μια ψήφο. Έτσι γεννήθηκε η πρώτη δημοκρατία στον κόσμο (δήμος=λαός εξηγεί ο καθηγητής).
Αρχιμήδης, ο εφευρέτης
Τέλος ο Armand D’ Angour αναφέρεται στον Αρχιμήδη
και το περίφημο «Εύρηκα!» που αναφώνησε βγαίνοντας
ενθουσιασμένος από το λουτρό, όπου ανακάλυψε το
νόμο του ειδικού βάρους.
Το να βρει κάποιος την λύση σε ένα ακανθώδες πρόβλημα απαιτεί μεγάλη νοητική προσπάθεια, αλλά η
απάντηση έρχεται συχνά όταν ρίχνεις τους ρυθμούς,
όταν κλείνεις τον διακόπτη και απολαμβάνεις…το μπάνιο σου, καταλήγει ο καθηγητής.
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Για τα δικαιώματα των ζώων ή τι είναι ο αντισπισισμός
Της Μάριζας Χριστοδούλου

ότι στην κατακόρυφη ταξινόμηση ιεραρχούνται τα θηλαστικά επάνω από
τα πουλιά, τα πουλιά επάνω από τα
ερπετά, τα αμφίβια, και τα ψάρια, και
τα σπονδυλωτά επάνω από τα ασπόνδυλα.
Ακόμα και η θεωρία μεγάλων φιλοσόφων των δικαιωμάτων των ζώων
ήταν σπισιστική. Ο Peter Singer, επί
παραδείγματι, επιχειρηματολογεί ότι
«οι άνθρωποι κανονικής νοημοσύνης
έχουν περισσότερη αξία από οποιοδήποτε ζώο. Επιπλέον, υποστηρίζει
το δικαίωμα στη ζωή και την ελευθερία μόνο για τους ανθρώπους, τα
μεγάλα πρωτεύοντα, και ενδεχομένως τα άλλα θηλαστικά, υπό τον όρο
ότι κατέχουν τόση αυτογνωσία όση
ένας κανονικός άνθρωπος μετά την
πρόωρη παιδική ηλικία. Γιατί ένας
κανονικός άνθρωπος; Γιατί όχι ένα
κανονικό χταπόδι ή ένα κοράκι; Το
κριτήριο του Singer είναι σαφώς ανθρωποκεντρικό. Ο Singer θεωρεί όλα
τα μη θηλαστικά replaceable (αναλώσιμα, αντικαταστάσιμα). Δεν τάσσεται
κατηγορηματικά κατά της ζωοτομίας
στα μη θηλαστικά. Επίσης, το θεωρεί
ηθικά αποδεκτό να εκτρέφονται πουλιά, ψάρια, και άλλα μη θηλαστικά για
σφαγή εάν οι ζωές τους είναι ευχάριστες – πράγμα εξαιρετικά απίθανο και ο θάνατός τους σύντομος και ανώδυνος – επίσης εξαιρετικά απίθανο».

θρώπινης ανωτερότητας, οι αντισπισιστές υποστηρίζουν τα βασικά
Περί σπισισμού
δικαιώματα για όλα τα αισθανόμενα
«Όποτε βλέπετε έναν παπαγάλο σε
πλάσματα που διαθέτουν την ικανόκλουβί, ένα χρυσόψαρο σε γυάλα ή
τητα αίσθησης. Η ικανότητα αίσθησης
ενυδρείο, ή ένα σκυλί με αλυσίδα,
πρέπει να είναι το μόνο κριτήριο για
βλέπετε σπισισμό. Εάν πιστεύετε ότι
την εξασφάλιση και διασφάλιση των
μια χελώνα ή μια σφήκα έχει λιγότερο
βασικών νόμιμων δικαιωμάτων, επειδικαίωμα στη ζωή και την ελευθερία
δή οποιοσδήποτε μπορεί να βιώσει
από μια αλεπού ή έναν άνθρωπο, ή
και να νιώσει έχει ένα συμφέρον να
θεωρείτε τους ανθρώπους ανώτεπαραμείνει στη ζωή και να ευημερήρους από άλλα ζώα, είστε σπισιστές.
σει. Αν η νομοθεσία θέλει να είναι δίΕάν επισκέπτεστε ενυδροφυλακές και
καιη, οφείλει να αναγνωρίσει αυτά τα
ζωολογικούς κήπους, φοράτε δέρμα
βασικά δικαιώματα σε όλα τα είδη του
αγελάδων και τρίχες προβάτων, τρώτε
ζωικού βασιλείου.
σάρκα, αυγά, ή προϊόντα αγελαδινού
Οι αντισπισιστές οραματίζονται όλα
γάλακτος, φέρεστε σπισιστικά».
τα ζώα ως άτομα που είναι ελεύθερα
και αυτόνομα να ζήσουν τη δική τους
Τι είναι σπισισμός;
ζωή και να ορίζουν τη δική τους μοίρα.
Σπισισμός είναι η προκατάληψη και η
Σε μια τέτοια κατάσταση, τα άλογα και
προδιαμορφωμένη στάση ενάντια σε
τα γαϊδούρια δεν θα είναι πλέον υποόλα τα ζωικά είδη πλην του ανθρώπιζύγια, οι τίγρεις δεν θα πηδούν μέσα
νου (π.χ. θηλαστικά και μη, σπονδυλωαπό φλεγόμενα στεφάνια, οι ελέφατά και ασπόνδυλα).
ντες και οι καμήλες δεν θα κουβαλούν
ανθρώπους, τα στρείδια θα είναι οι
Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι
κάτοχοι των μαργαριταριών που δημιπιστεύουν πλέον ότι τα ηθικά και νόουργούν, οι κοκκινολαίμηδες των αυμιμα δικαιώματα πρέπει να επεκταγών που γεννούν, και οι μέλισσες του
θούν πέραν των συνόρων του είδους
μελιού που παράγουν. Τα ζώα φάρμας,
μας, σε όλα τα ζωικά είδη και όχι μόνο
τα πειραματόζωα, τα γουνοφόρα και
σε εκείνα που είναι πιο κοντά στον
τα ζώα του δάσους θα ζουν ελεύθεάνθρωπο λόγω νοημοσύνης ή άλλων
ρα στα φυσικά ενδιαιτήματά τους και
γνωστικών λειτουργιών, κοινωνικών
σύμφωνα με τις ανάγκες που ορίζει
δομών κ.λπ. (π.χ. χιμπατζήδες, δελφίτο είδος τους. Ο άνθρωπος θα έχει το
νια). Η κατακόρυφη ταξινόμηση πρέδικαίωμα να θηρεύσει για να φάει ένα
πει να καταργηθεί και να αντικαταστα- Αντι-σπισισμός
ζώο μόνο αν βρίσκεται εγκλωβισμέθεί από μια οριζόντια. Σημειώνουμε Απορρίπτοντας την έννοια της αν- νος σε μια παγωμένη χέρσα περιοχή
ή σε έναν τόπο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
χαρακτηρίζει την έκταση του
βάθμιας εκπαίδευσης του Δήαπειλούμενο
Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα
τμήματος Α ως αγροτική.
μου Ναυπλιέων προκηρύσσει
από λιμό, χωρίς
με τις διατάξεις του άρθρ. 14
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η με αριθμ. 22/2011 απόφαση
δημόσιο πλειοδοτικό διαγωτου Ν. 998/79, εκδόθηκε η υπ’
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής
πρόσβαση σε
νισμό με σφραγισμένες προαριθμ. 1963/07-Μαϊ-12 πράξη
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΕπίλυσης Δασικών Αμφισβη- σφορές για την μίσθωση του
φυτικές
τροχαρακτηρισμού έκτασης του
ΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ
τήσεων Αργολίδας έχει κοινο- κυλικείου του 3ου Δημ. Σχολείφές,
καρπούς
Δ/ντή Δασών Αργολίδας, μετά
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΑΡΓΟποιηθεί στο δήμο Ερμιονίδας ου Ναυπλίου.
από αίτηση που υποβλήθηκε
από την κ. Κέϊση Σούζαν- Ανν,
με την οποία χαρακτηρίσθηκε
έκταση εμβαδού 1.090,63 τ.μ.
κείμενη στη θέση «Βόρος»,
περιφέρειας τοπική κοινότητα
Ασίνης του δήμου Ναυπλιέων,
ως έκταση που δεν είναι ΔΑΣΟΣ ή ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ, εμπίπτουσα στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν.998/79,
μη διεπόμενη καθ’ οιονδήποτε
τρόπο απ’ τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Η ως άνω πράξη χαρακτηρισμού θα είναι αναρτημένη επί
ένα μήνα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ναυπλιέων και όποιος έχει έννομο
συμφέρον μπορεί να υποβάλλει αντιρρήσεις εντός δύο (2)
μηνών από την κοινοποίηση
ή την τελευταία δημοσίευση
ενώπιον της Πρωτοβάθμιας
Επιτροπής Επίλυσης Δασικών
Αμφισβητήσεων Νομού Αργολίδας (άρθρο 10 Ν. 998/79).
Επίσης η παραπάνω πράξη
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και
έλαβε ΑΔΑ: Β49ΚΟΡ1Φ-Ι8

ΛΙΔΑΣ
Ανακοινώνεται ότι η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης
Δασικών Αμφισβητήσεων Αργολίδας εξέδωσε την αριθμ.
22/2011 απόφαση, κατόπιν
των από 26-11-2002 (αριθμ.
πρωτ.
3572/26-11-2002)
αντιρρήσεων του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννησου, κατά του αριθμ..
ΑΞ 2981/12-9-1988 εγγράφου
χαρακτηρισμού της Δ/νσης
Δασών Αργολίδας.
Ομόφωνα η επιτροπή απορρίπτει τις από 26-11-2002 αντιρρήσεις του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Πελοποννήσου,
κατά του αριθμ.. ΑΞ 2981/129-1988 εγγράφου της Δ/νσης
Δασών Αργολίδας που αφορούν την έκταση του τμήματος Α, εμβαδού ΕΑ=1.252,14
τ.μ., που βρίσκεται στη θέση
«Λάκα-Κορακιάς» δ.κ. Κρανιδίου δ.ε. Κρανιδίου δήμου
Ερμιονίδας και δέχεται το
ΑΞ 2981/12-9-1988 έγγραφο
χαρακτηρισμού της Δ/νσης
Δασών Αργολίδας ως έχει και

για την επί ένα μήνα ανάρτησή
της, στο χώρο δημοσιεύσεων
του δήμου.
Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον
της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Εφετείου Ναυπλίου, από οποιονδήποτε, ο
οποίος, έχει έννομο συμφέρον
σε αποκλειστική προθεσμία
δύο (2) μηνών από την τελευταία δημοσίευση.
ΑΔΑ: Β4ΩΛΟΡ1Φ-Ξ9Λ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Ναύπλιο, 04/09/2012
Αρ. Πρωτ.: 39
Ταχ. Δ/νση Βασ. Κων/νου 34
Ταχ. Κώδικας 21100
Τηλεφ. 2752023332
Φαξ 2752028607
Πληρ:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για μίσθωση σχολικού
κυλικείου)
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτο-

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο
γραφείο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου στις
10/09/2012 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 12:00.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στην Δ/ντρια
του 3ου Δημοτικού Σχολείου
Ναυπλίου, κ. Χρύσα Σαββάκη,
τηλ σχολείου: 2752028193,
κιν: 6937379460 και από τον
κ. Γιάννη Μπούνο, Δημοτικό
Σύμβουλο και Πρόεδρο της
Σχολικής Επιτροπής Α’ βάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Ναυπλιέων στο κιν.: 6937444733.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να παραλάβουν τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις
ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή
ώρες 09:00 – 11:00 από το
κτίριο του 3ου Δημοτικού Σχολείου.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής
Επιτροπής
Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ναυπλιέων
Ιωάννης Μπούνος

και φρούτα.
Όλα τα αισθανόμενα όντα έχουν δικαίωμα στην ελευθερία, την ευζωία
και την αυτοδιάθεση. Για να είναι δίκαιος ο νόμος οφείλει να είναι πρώτα
και κύρια αντι-σπισιστικός. Το ανθρώπινο είδος είναι ένα από τα εκατομμύρια άλλα είδη του ζωικού βασιλείου.
Μόνο αριθμητικά να το δούμε, ο σπισισμός είναι η μεγαλύτερη μορφή αδικίας στην ιστορία του πλανήτη.
Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (www.pansyn.
org)
Βασισμένο στο άρθρο της Joan
Dunayer “Από το Σπισισμό στην Ισότητα” που δημοσιεύτηκε στο http://
antispe-gr.blogspot.gr/2009/08/blogpost_25.html
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2012
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αποθήκη 65 τ.μ. στο
Σκαφιδάκι, δίπλα στο δημοτικό σχολείο, για οποιαδήποτε χρήση. Τηλ.
6944317903
Ενοικιάζεται διώροφο κτίριο, 170τμ.
με αποθηκευτικό χώρο, στην συμβολή των οδών Μεσσηνίας- Αρκαδίας
και Καρπετοπούλου στο Άργος. Τηλ.
27510-22843
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εισόγειος χώρος στο
Άργος επι της οδού Δαναού 32,
κατάλληλος για γραφείο ή κατάστημα. Πληροφορείς: 6976015480,
6974298144
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 30 τ.μ.
στον Συνοικισμό του Ναυπλίου, με
A/C, αυτόνομη θέρμανση, θέση πάρκινγκ, επιπλωμένο. Τηλ. 6948309742
Ναύπλιο - Ενοικιάζεται οικία 70 τμ
πίσω από το στάδιο Ναυπλίου επί
της οδού Βασ. Βραχνού 10 ανακαινισμένη με κεντρική θέρμανση σε τιμή
250 ευρώ. Τηλέφωνο επικοινωνίας
6977598380
Ναύπλιο - Ενοικιάζεται οικία 50 τμ
πίσω από το στάδιο Ναυπλίου επί
της οδού Βασ. Βραχνού 10 επιπλωμένη με κεντρική 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
διώροφο 170 τμ, με αποθηκευτικό
χώρο στη συμβολή των οδών Καρπετοπούλου και Μεσσηνίας Αρκαδίας.
Τηλ. 27510 22843
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειος χώρος στο
παλιό Ναύπλιο (Βελλίνη 3 – όπισθεν
δημαρχείου), κατάλληλος για γραφείο ή κατάστημα. Πληροφορίες τηλ.
6976015480, 6974298144
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3άρι διαμέρισμα ευρύχωρο στην Αθήνα – Κυψέλη, οδός
Μυτιλήνης 40. Κατάλληλο για φοιτητάς. Τιμή λογική. Τηλ. 27520 28467
Ενοικιάζεται Γκαρσονιέρα στην Αθήνα-Κυψέλη, επιπλωμένη, ρετιρέ, μεγάλη βεράντα, ήσυχη με εξώπορτα
ασφαλείας, κατάλληλη για φοιτητήφοιτήτρια από την Αργολίδα. Τιμή
280 Ευρώ. Πληροφορίες 2752025177,
6973676716

χρηστα με αυτόνομη θέρμανσηκαι
κλιματισμό λουξ κατασκευή τηλ.
6977215292 .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα πρώτου
ορόφου 97 τμ., τεσσάρι Μαρτινείας και Π. Πατρών Γερμανού, 350,00
ευρώ. Ναύπλιο. Τηλ. 6932468787
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι στο Ναύπλιο. Τηλ.
2752028467
Στο Άργος ενοικιάζεται γραφείο 50τμ,
2ος όροφος κεντρικό Νικηταρά 8, δίπλα στον ΟΤΕ. Πληρ. 2751042192
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ισόγειος χώρος στο
παλιό Ναύπλιο (Όθωνος 13) κατάλληλος για γραφείο ή και κατάστημα.
Πληροφορίες τηλ. 27520-27847 και
6944-677607.
Ενοικιάζεται 2αρι επιπλωμένο και
εξοπλισμένο στο ισόγειο, χωρίς κοινόχρηστα, στην περιοχή Κούρτη.
Πληροφορίες στο 6973248494, κος
Γιώργος
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα,
Ναύπλιο. Τηλ. 2752 0 28467

στο

Ενοικιάζεται 2αρι με αυτόνομη θέρμανση, 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 Κυψέλη, πλησίον ΑΣΟΕ. Τηλ.:
6977705603
Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρο,
70 τ.μ στο Εμπορικό Κέντρο, με πρόσοψη στην Ασκληπιού στο Ναύπλιο.
Τηλ:27520-23995, κιν: 6977-989237
Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα
(πρώην Ωδείο «Δίεσις») 70 τ.μ. με 1
θέση στάθμευσης, στο κέντρο του
Άργους, κατάλληλο για φροντιστήριο, ιατρείο, λογ/κό, δικ/κό κ.α. γραφείο. Πληροφορίες: 27510 21414,
6942 855660
Ενοικιάζεται κατάστημα Tσώκρη 26,
Άργος. Τηλ. 2751068609
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου
μονοκατοικίας με 2 κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση και κλιματιστικά.
τηλ. 6944 707640, 27510 51042

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα στο Ναύπλιο. Τηλ. 2752028467

Ενοικιάζεται κατάστημα – ευκαιρία
διαμορφωμένο και πλήρως εξοπλισμένο 550 τμ και αποθήκη 150
τμ Ασκληπιού 133 – Άρια. Ενοίκιο
3.500. Τιμή αποζημίωσης 55.000. Τηλ
6972831710

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέρισμα σε
διώροφοι κατοικία στη Νέα Κίο 110 τμ
με 2 υπνοδωμάτια σαλοτραπεζαρία,
τζάκι, κουζίνα και WC χωρίς κοινό-

Ενοικιάζεται χώρος Ισόγειος110 τμ
για κατάστημα mini Market, φροντιστήριο, Φαρμακείο ή για κατοικία σε
νεόκτιστη οικοδομή στην οδό Ηρο-

δότου έναντι πλατείας, στην περιοχή
Κούρτη. Τηλ.: 6984622959
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 3αρι στο
εμπορικό κέντρο του Άργους, στον
1ο όροφο. Τηλέφωνο επικοινωνίας
για περισσότερες πληροφορίες : 694
8866589 κος Γιώργος.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ μεζονέτες 50 τ.μ. και
140 τ.μ. αντίστοιχα, στο Τολό, δίπλα
στη θάλασσα. Τηλ. 6972240183
ΝΑΥΠΛΙΟ - ENOIKIAZETAI Γκαρσονιέρα studios - 42 m3 (υπερυψωμένο ισόγειο) εσωτερική - βγαίνει σε
κήπο Ασκληπιού 33 και Μπούτου
2 απέναντι από το Super Market LIDL.
Πλήρως επιπλωμένη με όλα τα απαραίτητα έπιπλα όπως αναδιπλούμενα
κρεβάτια για 5 άτομα - σαλόνι πολυθρόνες – καρέκλες - βιβλιοθήκες –
κασέλες - ντουλάπες – φωτιστικά κ.ά.
Με όλες τις ηλεκτρικές και βοηθητικές συσκευές Με είδη εστίασης και
είδη οικιακής χρήσης Διαθέτει στοιχεία εσωτερικής διακόσμησης όπως
πάσο (bar) - ξυλεπενδύσεις – ψευδοροφές – διακοσμ. πέργκολα, έγχρωμα μαρμάρινα 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,
εσωτερικός χώρος 110 τμ και προαύλιος χώρος 200 τ.μ. Tηλ.:6973436723
ENOIKIAZΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 35τμ
επιπλωμένη στο Ναύπλιο, τιμή 350
ευρώ. Τηλ. 6946 746564.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα επιπλωμένα και μη, δυάρια και τριάρια
με κεντρική θέρμανση, Α/C, ηλιακά,
ανακατασκευασμένα, στο Τολό. Τηλ.
6936822068

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 περιοχή Ροδίου Ναυπλίου. Ολα με στεγασμένα γκαράζ και ανεξάρτητα
καλοριφέρ
χωρίς
κοινόχρηστα.
Πληροφορίες : Γιάννης Ρεκούμης 6944893544, 2752023534.
Πωλούνται διαμερίσματα νεόκτιστα
σε απόσταση 200μέτρων από το Νοσοκομείο Άργους. Τηλ.: 6947267865

Χ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΩΛΗΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΕΟΔΜΗΤΟ
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 38 τ.μ. ΝΑΥΠΛΙΟ (οδός Αργοναυτών 11 - Ν.
Βυζάντιο). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ.
(27520)29396 - κινητό 6944842844
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 13 - ΝΑΥΠΛΙΟ
ΝΕΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ
(οδός Χαρμαντά 11 - Ν. Βυζάντιο)
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1/Διαμέρισμα 88 τμ
Τριάρι (2 υ/δ) 2/Διαμέρισμα 53 τμ
Δυάρι (1 υ/δ)
3/Διαμερισμα 55 τμ Δυάρι (1 υ/δ) 4/
Διαμέρισμα 57 τμ Δυάρι (1 υ/δ) Όλα
με θέση στάθμευσης στην πυλωτή.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ τηλ.: (27520) 29396
- κινητό: 6944842844 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 13 - ΝΑΥΠΛΙΟ

ΖΗΤΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ναύπλιο. Ζητείται κοπέλα να εργαστεί σε εστιατόριο – μπαρ. Σέρβις ή
μπαρ. Τηλ. 6977074820

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6943993555 κ΄ καθηγήτρια φιλόλογος παραδίδει μαθήματα σε παιδιά
Δημοτ – Γυμνασ – Λυκείου κ΄ σε
παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες σε
προσιτές τιμές. 697 82 13309.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου σε χαμηλές τιμές. Τηλ.
6978623695.
Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και
Η/Υ από Χημικό Μηχανικό. Ιδιαίτερα μαθήματα και βοήθεια στο σπίτι,
σε προσιτές τιμές, για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ.
6944735600
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΣΚΑΦΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φορτηγό Mercedes
813, με υδραυλική πόρτα.
Πωλουνται και μελίσια. Τηλ.
27510 67198, 2751069204,
6946810252
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΙSSAN TIDA ΜΑΎΡΟ
1600 κυβικά του 2008. τηλ.27510
24185

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΞΙ, S 80 VOLVO, έδρας
Άργους, με ή χωρίς το αυτοκίνητο.
Τηλ. 6944243424
ΔΙΑΦΟΡΑ

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

Πωλείται ελαιόλαδο: Τηλ.: 693
6699036

Φιλόλογος παραδίδει μαθήματα σε
Άργοσ- Ναύπλιο, με εξειδίκευση
στην έκθεση. Τιμές προσιτές. Τηλ.
6972330317
Εκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών κτιρίων, διαμερισμάτων,
καταστημάτων.
Πληροφορίες
: Γιάννης Ρεκούμης 6944893544,
2752023534.
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ κειμένων.
Λίγες ή πολλές σελίδες, επίσημα ή ανεπίσημα προσωπικά
έγγραφα, εργασίες, διατριβές,
σημειώσεις,
αποσπάσματα
κλπ, δακτυλογραφούνται και
διαμορφώνονται ως έγγραφα
κειμένου. Τηλ. 2752 0 22257,
6976511108
Κυρία αναλαμβάνει την φροντίδα
και φύλαξη παιδιών, στην περιοχή
Ναυπλίου. Τηλ. 6945525435
Τελειόφοιτη οικονομικής σχολής
παραδίδει μαθήματα σε παιδιά
Δημοτικού – Γυμνασίου 6 ημέρες
την εβδομάδα. 8 ευρώ / ώρα (Δημοτικό), 10 ευρώ / ώρα (Γυμνάσιο).

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ κουταβάκια 1,5 μηνών
προέλευσης ημίαιμα Labrador –
Sefer, γλυκύτατα και πολύ όμορφα.
Πληροφορίες: 2752096020, κα Λίλα
Πωλούνται:1)Η/Υ Pentium 3GHz,
512 RAM, 120 G Hard disk, XP
Professional
60ευρώ.
2)Η/Υ
Pentium 4 2.40GHz, 0,99G RAM,
74.5 G Hard Disk 50 ευρώ. 3)Παιδικό
γραφείο Υπολογιστή μόνο 25 ευρώ.
4)Ποδήλατο itness χρώμα κόκκινο
30 ευρώ Tηλ: 6946132456.
Αγοράζω παντός τύπου νόμισμα
χρυσό. Εχεμύθεια. Τηλ. 6972240183
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης. Πρακτορείο ΟΠΑΠ. Μακαρίου 25. Άργος.
Τηλ. 2751062811
Χάθηκαν στην περιοχή Δαλαμανάρας δίπλωμα οδήγησης και άδεια
τρακτέρ. Όποιος γνωρίζει ας επικοινωνήσει στο 6972708478.
HIGH FIDELITY. Αγοράζονται δίσκοι
βινυλίου 33, 45 και 78 στροφών, μεμονωμένα ή ολόκληρες συλλογές. www.
highidelity.com.gr

