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Και το Bloomberg επιβεβαιώνει την παραχώρηση των νησιών του Τολού

Στα χαρακώματα
Οξεία αντιπαράθεση μεταξύ του Χρ. Γραμματικόπουλου
και του Δημάρχου Ναυπλιέων Δ. Κωστούρου στην οποία
ενεπλάκησαν και οι σύμβουλοι Β. Βασιλόπουλος, Δ.
Μπακέας, Χρ. Καρέλλης, ξέσπασε με αφορμή την ΔΕΥΑΝ.
Σελ 16-17

Ονειρεύονται
φιλέτα
Μπορεί η Ρόμβη να μην έγινε γυμνιστικό κέντρο το
1987, όμως τώρα «απειλείται» με παραχώρηση σε
ιδιώτη επενδυτή μαζί με την Ψιλή, την Πλατειά, και
την Κορωνίδα.
Μάλιστα χθες επιστρατεύτηκε και το πρακτορείο
Bloomberg για να σφραγιστεί η πρόθεση για την μακρόχρονη παραχώρηση.
Οι πρώτες αντιδράσεις των ντόπιων εκφράστηκαν
ήδη με παρέμβαση του Πολιτιστικού Συλλόγου του
χωριού.
Σελ. 5

Σκοποβολή
σε σκυλάκι
Στη λίστα των φτωχών
ο Αχλαδόκαμπος
Στον Αχλαδόκαμπο υποβλήθηκαν 313 φορολογικές
δηλώσεις το 2011 και ο μέσος όρος ετήσιου οικογενειακού
εισοδήματος είναι 11.338 ευρώ.
Σελ. 3

Επικίνδυνος οπλοφόρος
πυροβολεί και σκοτώνει
αδέσποτο μέσα σε
κόσμο στην Αγ. Τριάδα.
Κινδύνεψε κόσμος το
βράδυ στην κεντρική
πλατεία.
Σελ. 3
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Πότε οι δήμοι θα αποφασίσουν να ασχοληθούν σοβαρά με ποδηλατόδρομους;

Αχλαδόκαμπος: Στη λίστα των φτωχών
Στις πιο φτωχιές περιοχές της Ελλάδας περιλαμβάνεται ο Αχλαδόκαμπος, σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τους
πίνακες της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων
του υπουργείου Οικονομικών.
Στον Αχλαδόκαμπο υποβλήθηκαν 313 φορολογικές δηλώσεις
το 2011 και ο μέσος όρος ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος
είναι 11.338 ευρώ.
Τα στοιχεία για τον Αχλαδόκαμπο αλλά και για τις υπόλοιπες
περιοχές της χώρας είναι βάση
του ταχυδρομικού κώδικα που
έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι στις φορολογικές τους
δηλώσεις.
Επισημαίνεται ότι είναι η πρώτη
φορά που η Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων,
προχώρησε σε καταγραφή των
εισοδημάτων βάσει του ταχυδρομικού κώδικα των φορολογουμένων και τα στοιχεία είναι
άκρως αποκαλυπτικά, αφού
μπορεί η εφορία να γνωρίζει με
ακρίβεια Ταχυδρομικού Κώδικα
ανά γεωγραφική περιοχή τι δηλώνουν οι πολίτες στην εφορία
και στη συνέχεια να προχωρήσει

το Βασικό Ανω Πωγωνίου Ιωαννίνων, οι
Ακρίτες Καστοριάς
κτλ.
Αντίθετα, στις 40 πιο
πλούσιες
περιοχές
της χώρας ανά ταχυδρομικό κώδικα
βάσει του ετήσιου
δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος
συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η
Εκάλη, το Κολωνάκι,
η Φιλοθέη, η Πυλαία
και ο Χορτιάτης Θεσσαλονίκης, κτλ. Στο
σε ειδικές διασταυρώσεις και
ελέγχους.
Οι περισσότερες αριθμητικά
φτωχές περιοχές καταγράφονται από τη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων
του υπουργείου Οικονομικών
στην Ευρυτανία, την Αιτωλοακαρνανία, τα Ιωάννινα, τη Λακωνία, την Καστοριά κτλ. Στις πιο
φτωχές περιοχές εκτός από τον
Αχλαδόκαμπο περιλαμβάνονται
μεταξύ άλλων η Δάφνη Αγίου
Ορους, οι Λειψοί, το Αγαθονήσι,

Νέο έγκλημα στην Αγ. Τριάδα

Πυροβολούσε μέσα στον κόσμο
Πανικός προκλήθηκε πριν λίγες ημέρες όταν “άγνωστος” άρχισε να
πυροβολεί αναίτια ένα αδέσποτο σκυλάκι στην κεντρική πλατεία
της Αγ. Τριάδας. Ήταν γύρω στις 9,30 το βράδυ όταν οι κάτοικοι και
οι θαμώνες στα καφενεία της κεντρική πλατείας πετάχτηκαν απ τις
καρέκλες τους ακούγοντας πυροβολισμούς μέσα στα αυτιά τους.
Αφού ψάχτηκαν όλοι και είδαν πως δεν τραυματίστηκε κανείς λίγο
αργότερα παρατήρησαν πως ένα σκυλάκι βρισκόταν νεκρό απ το
βόλι ενός επικίνδυνου κακοποιού. Ποιός νορμάλ άνθρωπος θα πυροβολούσε και μάλιστα αναίτια ένα ζωάκι; Ποιός σώφρων θα πυροβολούσε με κίνδυνο να τραυματίσει έναν συμπολίτη του;
Ο περιπτεράς αποσβολωμένος κοιτούσε το ζωάκι που τάιζε μέχρι
εκείνη την ώρα να κείτεται νεκρό μπρος απ το περίπτερό του. Βάρια
τραυματισμένο το ζωάκι, σύρθηκε μέχρι το περίπτερο του, απέναντι απ το σημείο που δέχτηκε τους πυροβολισμούς, ζητώντας βοήθεια και ξεψύχησε.
Κάποιοι ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία έφτασε γρήγορα, αλλά
απαξίωσε το γεγονός, αφού το θύμα ήταν ...ένας αδέσποτος σκύλος.
Το ότι αφαιρέθηκε μια ζωή και το ότι στο κέντρο της Αγ. Τριάδας
κάποιος ασκήθηκε στην σκοποβολή φαίνεται πως δεν ανησύχησαν
ιδιαίτερα τα όργανα της τάξης. Ούτε πως πιθανόν το σκυλάκι να μην
έφερε τραύματα από σκάγια, γιατί θα είχε γεμίσει τον τόπο αίματα,
αλλά από σφαίρα όπλου, ούτε αυτό τους ενδιέφερε. Ο Δήμος κλήθηκε να απομακρύνει την απόδειξη της “ανθρώπινης” εγκληματικότητας και όλα βαίνουν πλέον καλά μέχρι που το επόμενο θύμα θα
είναι κάποιος συγχωριανός ή αμέριμνος διερχόμενος απ το σημείο
βολής του δράστη.

Ψυχικό, τη Φιλοθέη, την Εκάλη,
το Κολωνάκι, την Κηφισιά, τη
Θεσσαλονίκη, τη Βουλιαγμένη
ζουν οι πιο πλούσιοι Έλληνες
σύμφωνα με το μέσο δηλωθέν
οικογενειακό εισόδημα που κατέγραψε η Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων
από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2011.
Σύμφωνα με τα συνολικά στατιστικά στοιχεία που κατέγραψε
το υπουργείο Οικονομικών, από
τις 5.681.280 φορολογικές δηλώσεις του 2011, το μέσο ετήσιο
εισόδημα διαμορφώθηκε σε
20.202 ευρώ.
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Ενώ ο Γκαρκάσουλας ετοιμάζει απόσχιση, ο Αναγνώστου αντιπολιτεύεται τον Καμπόσο

Πολυφωνία με κενά
Τελικά το πρόβλημα της δημοτικής παράταξης του ΠΑΣΟΚ
στο Άργος ειναι μεγαλύτερο
απ` ότι αρχικά διαφαινόταν. Το
φλερτ του κ. Αναγνώστου με
το βουλευτιλίκι, άσχετα αν δεν
το τόλμησε, άφησε ανοιχτό το
θέμα της διαδοχής στον συνδυασμό του ΠΑΣΟΚ, με τον Κώστα
Γκαρκάσουλα να μην κρύβει τις
προθέσεις του, αφού φέρεται
να του είχαν υποσχεθεί προ τετραετίας να κάνει υπομονή και
μόλις έρθει η ώρα του να διεκδικήσει την θέση του επικεφαλής του συνδυασμού. Όμως η
“επιστροφή” του Αναγνώστου
στην τοπική πολιτική έρχεται να
δημιουργήσει δύνες μέσα στον
ίδιο τον συνδυασμό. Και ενώ ο
κ. Γκαρκάσουλας ετοιμάζεται
για αντιπαράθεση με τον επικεφαλής του συνδυασμού του,
ο κ. Αναγνώστου συνεχίζει να

παρεμβαίνει στα κοινά, αγνοόντας τον εσωκομματικό του
αντίπαλο. Με πρόσφατη ανακοίνωσή του ο κ. Ανανγνώστου
επιτίθεται κατά της δημοτικής
αρχής τονίζοντας ότι “ο δήμος
έχει υποχρέωση και δυνατότητα να ενισχύσει τη λειτουργία
των σχολείων”.
Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του συνδυασμού “Οι Πολίτες
Μπροστά” και που υπογράφεται από τον ίδιο τον κ. Γιώργο
Αναγνώστου αναφέρει:
“Η φετινή σχολική χρονιά ξεκινά στη μέση μιας πρωτοφανούς
σε ένταση και έκταση οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που
περνά η χώρα μας. Δυστυχώς
παρά τις δημόσιες διακηρύξεις
και προσπάθειες ούτε η παιδεία
έχει εξαιρεθεί από τις περιοριστικές πολιτικές της λιτότητας
και οι διατιθέμενοι πόροι από

το υπουργείο παιδείας αυτή τη
χρονιά θα είναι ιδιαίτερα περιορισμένοι. Οι εκπαιδευτικοί,
οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί
σημαντικές μειώσεις στο εισόδημά τους, καλούνται για άλλη
μια φορά, και θα το πράξουν, να
καλύψουν με την εργατικότητα
και το ήθος τους τα κενά που η
πολιτεία δεν μπορεί να καλύψει.
Είναι σημαντικό, περισσότερο
από ποτέ, οι αξίες της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης,
που αποτελούν τα θεμέλια της
σχολικής κοινότητας, της σχέσης εκπαιδευτικού με μαθητή και γονείς, να παραμείνουν
ζωντανές και παρούσες στην
καθημερινότητα κάθε σχολικής
κοινότητας.
Η νέα σχολική χρονιά αποτελεί
μια ακόμα πρόκληση για όλους
και ένα στοίχημα, πως ανεξάρτητα από τις όποιες δύσκολες

συγκυρίες, όλοι, εκπαιδευτικοί,
μαθητές και γονείς, η πολιτεία
με τους φορείς της, θα υπηρετήσουμε και θα υποστηρίξουμε
έμπρακτα τη λειτουργία του
σχολείου σε όφελος ολόκληρης
της κοινωνίας.
Ο δήμος έχει υποχρέωση και
δυνατότητα, όπως εξάλλου
πάντα έπραττε, να ενισχύσει
την λειτουργία των σχολείων
ευθύνης του, χρηματοδοτώντας, πέρα από το υπουργείο
παιδείας, τις σχολικές επιτροπές με τους αναγκαίους πόρους
για την λειτουργία τους, να διαθέσει όσα τεχνικά μέσα και
προσωπικό έχει για να επιλύει
προβλήματα στις υποδομές
των σχολείων, να συνεργαστεί
αρμονικά με όλους τους διευθυντές των σχολείων και τους
συλλόγους των εκπαιδευτικών
και των γονέων.

Οφείλουμε όλοι να κατανοήσουμε ότι η παιδεία δεν μπορεί
να αποτελεί προνομιακό «πεδίο
συγκρούσεων», αλλά αντίθετα,
αποτελεί «πεδίο συγκλίσεων».
Εμείς, στο βαθμό που μας αναλογεί, θα παρακολουθούμε στενά με τους εκπροσώπους μας,
αλλά και με παρεμβάσεις όπου
χρειαστεί, την λειτουργία των
σχολικών επιτροπών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης του δήμου, στη
λογική της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητάς τους. Θα πιέζουμε την Δημοτική Αρχή να
διαθέτει κάθε φορά τους αναγκαίους πόρους στις Σχολικές
Επιτροπές, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των
σχολικών μονάδων. Η φετινή
χρονιά είναι «η χρονιά των σχολείων» και αυτό το «στοίχημα»
θα πρέπει να κερδηθεί”.
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ντονες είναι οι πρώτες
αντιδράσεις μετά τα δημοσιεύματα που φέρουν την
κυβέρνηση αποφασισμένη
να προχωρήσει σε μακρόχρονη μίσθωση των νησιών
του Τολού σε ιδιώτες από
40-50 χρόνια και πάνω.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα
Νέα» στο στόχαστρο μπαίνουν
οι Νησίδες Αργολικού Κόλπου: Η
Ψιλή, η Πλατειά, η Ρόμβη και η
Κορωνίδα, που έχουν συνολική
έκταση 4.000 στρέμματα. Όπως
αναφέρεται στην Ψιλή υπάρχει
ένα μικρό δάσος. Στην Πλατειά
γίνονται ιχθυοκαλλιέργειες, ενώ
η Ρόμβη βρίσκεται πολύ κοντά
στην ξηρά – ακριβώς απέναντι
από το Τολό- και θεωρείται η πιο
καθαρή για αξιοποίηση.
Να σημειωθεί ότι με το ισχύον
νομικό πλαίσιο δεν δίνεται η δυνατότητα στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής περιουσίας του
Δημοσίου να προχωρήσει στις
απαραίτητες διαδικασίες για την
αξιοποίηση νησιών. Ωστόσο, ήδη
έχει πραγματοποιηθεί έρευνα για
585 νησιά και νησίδες σε όλη την
Επικράτεια, τα οποία εξετάστηκαν
με κριτήρια εθνικής ασφάλειας,
εμπορικότητας, δυνατότητα διασύνδεσης και απόστασης από το
κοντινότερο σημείο με υποδομές,
ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξε αν
έχουν παραλίες ή όχι, αν υπάρχει
όρμος και άλλες παράμετροι που
μπορεί να τα καταστήσουν ελκυστικά για τους επενδυτές.
Αντιδράσεις
Η πρόεδρος του Πολιτιστικού
Συλλόγου Τολού Καλλιόπη Δεδέα
και η γραμματέας Μαρίνα Κεφαλά, αντέδρασαν άμεσα με επιστολή τους:
«Επανειλημμένα έχει τεθεί στο παρελθόν θέμα παραχώρησης του
νησιού Ρόμβη. Συγκεκριμένα, το
1985 είχε ζητηθεί από ιδιωτική
εταιρεία να εγκατασταθούν στον
θαλάσσιο χώρο του νησιού και σε
ένα τμήμα του χερσαίου εδάφους
του μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας ιχθυοτροφείου.
Μετά την καθολική αντίδραση
κατοίκων και φορέων του Τολού
καθώς και την απορριπτική απόφαση του EOT (11-11-1985 / Α.Π.
538702) το αίτημα δεν έγινε δεκτό.
Επίσης, το 1987 είχε προταθεί να
ενοικιαστεί στον σύλλογο «Οι

Βάζουν πωλητήριο στα νησιά του Τολού

Ονειρεύονται φιλέτα
Πρωτόπλαστοι» για εγκατάσταση
και λειτουργία διεθνούς γυμνιστικού κέντρου. Το αίτημα και πάλι
απερρίφθη ύστερα από τη μαζική αντίδραση κατοίκων, φορέων
και υπηρεσιών του Δημοσίου.
Συγκεκριμένα απορριπτική ήταν
απόφαση της δασικής υπηρεσίας
(5-6-1987 / Α.Π. 5199) αφού στο
νησί υπάρχει μεγάλης έκτασης
πευκοδάσος (αποτέλεσμα συστηματικής δενδροφύτευσης), ενώ
συγχρόνως αποτελεί τόπο αναπαραγωγής και καταφύγιο θηραμάτων και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
Τέλος, καταλυτικό ρόλο έπαιξε η απορριπτική απόφαση της
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ναυπλίου
(24-11-1987 / Α.Π. Φ5Α/16/418)
αφού το νησί Ρόμβη είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος (Υ.Α.
15904/24/11/62).
Άραγε οι «ειδικοί» που επιλέγουν
νησιά προς «αξιοποίηση», λαμβάνουν υπόψη τους κάτι από τα
παραπάνω ή πλέον βγαίνουν όλα,
αδιακρίτως, στο σφυρί;
Το νησί Ρόμρη με τα παρακείμενα
νησάκια Δασκαλειό και Κορωνήσι
είναι άρρηκτα δεμένα με την τουριστική αξία, φήμη και προβολή
του τόπου μας. Είναι τα στολίδια
μας και ο ζωτικός μας χώρος, συνυφασμένα με την καθημερινότητα μας.
Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος
«μνηστήρας» εγείρει αξιώσεις ας
γνωρίζει πως, για άλλη μια φορά,
θα αντιμετωπίσει την αντίδραση

μας αλλά και τις απαγορευτικές
νομικές διατάξεις που προαναφέρθηκαν.
Οι αρμόδιοι ας διαβάσουν τα παραπάνω και ας καταλάβουν ότι
επιλογή του νησιού Ρόμβη «προς
αξιοποίηση» είναι παντελώς παράνομη».
Στη Βουλή
Εξάλλου με ερώτησή του προς τον
Υπουργό Οικονομικών, ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του βουλευτή Δημήτρη
Κοδέλα, τονίζει: «Στις 23/09/2012
ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Monde δήλωνε:
«Δεν υπάρχουν ιδιωτικά νησιά,
αλλά μόνο μερικές βραχονησίδες,
ακατοίκητες, στο μέσο του αρχιπελάγους. Στην περίπτωση που δεν
τίθεται πρόβλημα εθνικής ασφά-

λειας, αυτές οι βραχονησίδες μπορούν να έχουν μία εμπορική εκμετάλλευση. Δεν πρόκειται σε καμία
περίπτωση να ξεπουληθούν, αλλά
να μετατραπεί ένα άγονο έδαφος,
σε ένα κεφάλαιο το οποίο μπορεί
να αποδώσει έσοδα, σε μία σωστή
τιμή».
Λίγες ημέρες μετά, σύμφωνα με
δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΑ
ΝΕΑ με ημερομηνία 01/09/2012
και τίτλο “Τα νησιά-φιλέτα πόλος
έλξης για μεγάλους παίχτες”, η
κυβέρνηση έχει πραγματοποιήσει
έρευνα για την παραχώρηση 585
νησιών και νησίδων σε ιδιώτες και
έχει καταλήξει σε “δέκα ομάδες”
νησιών που “θα μπορούσαν να
αποτελέσουν πόλο έλξης για τους
μεγάλους παίχτες-επενδυτές”.
Μάλιστα, ανάμεσα σε αυτές τις
“δέκα ομάδες” περιλαμβάνονται

τέσσερα (4) νησάκια στον Αργολικό κόλπο η Ψιλή, η Πλατειά, η
Ρόμβη και η Κορωνίδα με έκταση
μεγαλύτερη των 4000 στρεμμάτων, τα οποία βέβαια δεν ανήκουν
στην κατηγορία των “ακατοίκητων
βραχονησίδων στο μέσο του αρχιπελάγους” που ανέφερε ο πρωθυπουργός!
Επειδή, οι παραπάνω πληροφορίες έχουν προκαλέσει την ανησυχία
και τις εύλογες αντιδράσεις των
πολιτών της Αργολίδας, οι οποίοι
αναρωτιούνται τι άλλο ακολουθεί
ύστερα από την ένταξη στο ΤΑΙΠΕΔ του λιμανιού της Επιδαύρου
και το δημοσίευμα για τη μίσθωση
των τεσσάρων νησιών του Αργολικού Κόλπου,
επειδή, τα νησιά και οι παράκτιες περιοχές εν γένει, αποτελούν,
σύμφωνα με την πάγια νομολογία
του Συμβουλίου της Επικρατείας,
ευαίσθητες περιοχές που χρήζουν
ειδικής προστασίας, επειδή, στα
αναφερόμενα στο δημοσίευμα
νησιά υπάρχει δασική βλάστηση,
ενώ στη νήσο Ρόμβη υπάρχουν
αρχαία μνημεία, ερωτάται ο κύριος υπουργός αν, επιβεβαιώνει
την ύπαρξη ερευνών για νησιά και
νησίδες που θα μισθωθούν σε ιδιώτες;
Ισχύουν τα όσα αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ
για την πρόθεση παραχώρησης,
μεταξύ των άλλων, των τεσσάρων
(4) νησιών του Αργολικού Κόλπου;».
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Eνυπογράφως

Unfair η παραχώρηση
νησίδων
ΠΟΤΕ δεν έγινε σε τοπικό επίπεδο μια

Έκοψαν το νερό
στην παραλία

σοβαρή συζήτηση για την αξιοποίηση
περιοχών που θα μπορούσαν να αποφέρουν έσοδα, αλλά και για τον τρόπο –

Χωρίς νερό άφησαν τους λουόμενους όλο το καλοκαίρι στην Πλάκα
Δρεπάνου. Οι υπεύθυνοι του δήμου
έκριναν καλό να καταργήσουν το
ντουζ στην παραλία που κατακλύζεται από εκατοντάδες κόσμου καθημερινά, ωφελώντας ουσιαστικά
τους ιδιώτες.
Πώς; Με το να «κατευθύνουν» τους
λουόμενους σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις που διέθεταν ντουζ στους
πελάτες τους.
Αλήθεια, ο δήμαρχος του Ναυπλίου, γνωρίζει γι αυτήν την τι συνέβη
όλο το καλοκαίρι στην Πλάκα ή νομίζει ότι έκανε οικονομία στο νερό;
(οικονομία θα μπορούσε να γίνει με
την χρήση του ντουζ με συγκεκριμένη ροή νερού ή εν τέλει με κερματοδέκτες).
Θέλει τελικά ο δήμος τουρίστες στις
πλαζ των διοικητικών του ορίων ή
όχι;
Α.Γ.

προϋποθέσεις, που θα μπορούσε να γίνει
αυτή η αξιοποίηση.
Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ για μια ακόμα φορά
φαίνεται ότι θα πιαστεί στον ύπνο, αφού
ετοιμάζονται να παραχωρηθούν νησιά
στον θαλάσσιο χώρο της Πελοποννήσου
και αλλού, χωρίς να ρωτηθεί.
Η ΝΗΣΟΣ Ψιλή, η Πλατειά, η Ρόμβη και η
Κορωνίδα απέναντι από
το Τολό στην Αργολίδα,
η νήσος Πρώτη απέναντι
από τη Μαραθούπολη
του Ακη
Γκάτζιου

στη Μεσσηνία, αλλά και
οι Φλέβες ανατολικά της
Αίγινας στον Σαρωνικό,

περιέχονται μεταξύ άλλων στο πρότζεκτ
που ετοιμάζεται για μακρόχρονη μίσθωσή τους σε ιδιώτες.
ΕΙΝΑΙ ΜΟΛΙΣ το τελευταίο κερασάκι στην
τούρτα, αφού έχουν προηγηθεί παραλίες
(όπως η Καραθώνα στο Ναύπλιο), αλλά
και κάθε λογής δημόσιες εκτάσεις.
Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ άρνηση της αξιοποίησης
της δημόσιας περιουσίας βέβαια, δεν
αποτελεί σοβαρό επιχείρημα και πέφτει
κατευθείαν στο κενό.
ΟΜΩΣ ενέργειες που φέρνουν προ τετελεσμένου τις τοπικές κοινωνίες με την
κουτοπόνηρη σκέψη να μην προλάβουν
να αντιδράσουν για την παραχώρηση
περιοχών που ετοιμάζεται για τα επόμενα
40-50 τουλάχιστον χρόνια είναι άδικη,
αθέμιτη, unfair.
μια τέτοια αξιοποίηση θα μπορούσαν να
είναι θετικά για τις τοπικές κοινωνίες, αν
δεν προετοιμαστούν και δεν πεισθούν με
σοβαρά επιχειρήματα, οι αντιδράσεις θα
είναι έντονες έναντι του επενδυτή.
ΕΠΟΜΕΝΩΣ κατευθυνόμενα ή μην δημοσιεύματα από την Ελλάδα και το εξωτεαλλά ξαφνιάζουν και εγείρουν ακόμα και
χωρίς λόγο αντιδράσεις. Ο διάλογος θα
ήταν η πιο ορθή οδός πριν να είναι μη
αναστρέψιμη η κατάσταση.

gatziosakis@yahoo.gr

ρικό (Τα Νέα, Bloomberg) δεν ωφελούν,

ιχνηλασίες

ΑΚΟΜΑ και αν τα αποτελέσματα από

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
38 τ.μ. ΝΑΥΠΛΙΟ (οδός Αργοναυτών 11 - Ν. Βυζάντιο).
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

Αλλαγή φρουράς στο Πανεπιστήμιο

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, με τον

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου μετά τις υποβληθείσες παραιτήσεις του Καθηγητή
κ. Θεόδωρου Π. Παπαθεοδώρου,
Πρύτανη και του Αναπληρωτή
Καθηγητή κ. Γεωργίου Φωτόπουλου, Αντιπρύτανη προχώρησε
στον ορισμό του Αναπληρωτή
Καθηγητή, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Προσωπικού
και Ηλεκτρονικής Διοίκησης κ.
Κωνσταντίνου Μασσέλου ως
αντικαταστάτη Πρύτανη και στον
ορισμό της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κ. Κωνσταντίνας Μπότσιου
ως αντικαταστάτη Αντιπρύτανη.
Δύσκολοι καιροί για το τιμόνι του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
και οι νεοεκλεγέντες θα πρέπει να
τρέξουν αρκετά για να εμποδίσουν
το κλείσιμο σχολών που τις απειλεί
η οικονομική κρίση.

Κοδέλα.

βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης
Από τα αμφιθέατρα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου ξαναβρέθηκαν
στα έδρανα της Βουλής. Συνάδελφοι τότε συνάδελφοι και τώρα σε
τελείως αντίθετους ιδεολογικούς
χώρους.
Οι σχεδόν συνομήλικοι βουλευτές,
ήταν συνάδελφοι στο Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών πριν γίνουν
συνάδελφοι και στην ελληνική Βουλή.
Παρά τις ιδεολογικές τους διαφορές, ίσως να έχουν να μοιραστούν
πολλές ιστορίες από τα φοιτητικά
τους χρόνια…
Υ.Ζ,

Ξεκίνησαν τα σχολεία
Με ελάχιστους δασκάλους να
απεργούν ξεκίνησε η νέα σχολική
χρονιά. Φυσικά με τις ευχές των
δημάρχων, περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη, επικεφαλής των αντιπολιτεύσεων κλπ. Οι ευχές τζάμπα
είναι, μόλις όμως θα έρθει η ώρα να
γίνουν έργα στα σχολεία να δούμε
ποιός θα τα αναλάβει; Οι δήμοι που
είναι έτοιμοι να χρεοκοπήσουν ή η
φτωχή περιφέρεια που περιμένει
την Google, να μας σώσει; ¨Όπως
λέγαν από παλιά “με πορδές δεν
βάφονται αυγά”, πολύ περισσότερο

σχολεία θα λέγαμε σήμερα.
ΟΦ

Βρωμάει η Άργους-Ναυπλίου
Σε χωματερή έχει μετατραπεί το
κομμάτι του ΟΣΕ από τον δρόμο
Άργους -Ναυπλίου μέχρι τις γραμμές του τρένου. Χιλιάδες μπουκαλάκια δείχνουν στους επισκέπτες

τον πολιτισμό μας και μόνο στο
κομμάτι που ξέσπασε φωτιά είναι
προς το παρόν σχετικά καθαρά,
αφού ...κάηκαν. Κατά τ άλλα παραπονούμαστε γιατί μας αποφεύγουν
οι τουρίστες. Φαίνεται πως στο
DNΑ του Έλληνα πέρα από τις ντόπες για τις Ολυμπιάδες κρύβονται
και τα πλαστικά μπουκαλάκια.
ΟΦ.

Συμφοιτητές ο Κοδέλας με
τον Κασιδιάρη
Τι κοινό έχουν ο Ηλίας Κασιδιάρης
με τον Δημήτρη Κοδέλα; Το διαβάσαμε, τρίψαμε τα …μάτια μας και
σπεύσαμε να το βρούμε την πηγή
της πληροφορίας. Όπως λοιπόν
έγραψε το enikos.gr, ο εκπρόσωπος
Τύπου της Χρυσής Αυγής, Ηλίας
Κασιδιάρης, ήταν συμφοιτητής στο

Λιμάνια και επενδύσεις
Τα λιμάνια της Ελλάδας και ειδικότερα της Πελοποννήσου αποτελούν
σημαντικούς και ελκυστικούς προορισμούς στο χώρο της Μεσογείου
και απαιτούνται ολοκληρωμένες
προσεγγίσεις, όπως ο στρατηγικός
σχεδιασμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Τα παραπάνω τόνισε
ο πρόεδρος της Ένωσης Λιμένων
Ελλάδος Γιώργος Ανωμερίτης σε
συνάντηση που είχε στην έδρα της
Περιφέρειας στην Τρίπολη με τον
Πέτρο Τατούλη.
Όπως ανακοινώθηκε στην συνάντηση τα λιμάνια της Πελοποννή-

Τα εκτρώματα
της ΕΛΑΣ και των ΕΛΤΑ

σου εντάσσονται επίσημα πλέον
στον διεθνή σχεδιασμό για τους
προορισμούς κρουαζιέρας.

Σε τροχόσπιτα στεγάζονται η Αστυνομία και τα
ΕΛΤΑ, στον Αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου.
Η πανάθλια αυτή εικόνα γίνεται καθημερινά αντικείμενο σχολιασμού από χιλιάδες τουρίστες που
φτάνουν από τα πέρατα της γης για να δουν το
Θέατρο της Επιδαύρου, αλλά στην είσοδο αντικρίζουν τα τριτοκοσμικά παραπήγματα της φωτογραφίας.
Αλήθεια οι αρχαιολόγοι και οι φύλακες πώς έχουν
επιτρέψει αυτά τα εκτρώματα; Γιατί δεν υποχρεώνουν τις δύο υπηρεσίες να αντικατασήσουν τα
τυροχόσπιτα με ξύλινους οικίσκους που να τεριάζουν στο περιβάλλον όπως οι οικίσκοι των εκδοτήριων που βρίσκονται απέναντι;
Α.Γ.

«O τουρισμός κρουαζιέρας αποτελεί κομβικό σημείο, αλλά και
πρόκληση για τον στρατηγικό μας
σχεδιασμό και για το λόγο αυτό
κινούμαστε μεθοδικά για την αναβάθμιση των λιμανιών της Πελοποννήσου, αλλά και των απαραίτητων υποστηρικτικών υποδομών»
δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης.
Υ.Ζ.

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

Κωδ. Εντύπου: 4126
Αριθμός φύλλου: 728
Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 13.09.12
Ιδιοκτησία: ΕΝΘΕSIS Α. Γκάτζιος –
Μ. Κ. Ντάνος – Μ. Πετρόπουλος Ο.Ε.

Συντάκτες:
Άκης Γκάτζιος, Άκης Ντάνος

Εκδότης – Δ/ντής:
Άκης Γκάτζιος

Σχεδιασμός:
ΕΝΘΕSIS

Αρχισυντάκτης:
Άκης Ντάνος

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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Vita Civilis

Ποιός θα αντιμετωπίσει
τον Καμπόσο
ΙΣΩΣ είναι πρόσκαιρο ακόμα, αλλά ήδη κάποιοι απ
την αντιπολίτευση άνοιξαν τον κύκλο των διεκδικήσεων του Δήμου Άργους- Μυκηνών. Δεν είμαστε βέβαια μαθημένοι από τέτοιες διαδικασίες και
μάλιστα 2 χρόνια πριν την εκλογική αναμέτρηση,
ίσως και τρία αν δοθεί η αναμενόμενη παράταση.
ΞΕΧΝΟΥΝ όμως πως για να διεκδικήσει κανείς ένα
δήμο πρέπει νάχει και την απαιτούμενη βάση να
τον στηρίζει, ξεκινώντας απ την δικιά του πολιτική
μαγιά και μια τέτοια βάση για τους σημερινούς
φερόμενους ως διεκδικητές δεν
υπάρχει. Η σημερινή μείζον αντιπολίτευση πολιτικά είναι ανήκει στο
τρίτο ή τέταρτο κόμμα στην χώρα,
του Άκη
Nτάνου

από πρώτο που ήταν κατά την διάρ-

Συγχωνεύεται με το Ναύπλιο σύμφωνα
με την πρόταση Ρουπακιώτη

κεια των τελευταίων εκλογών.
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ πλειοψηφία στηρίζε-

ται βασικά στο δεύτερο κόμμα, στην ΝΔ, ενώ ο

Κλείνει το Ειρηνοδικείο
Επιδαύρου

ΣΥΡΙΖΑ που φέρεται ως πρώτο δεν έχει κανέναν
εκλεγμένο. Το ΚΚΕ με έναν εκπρόσωπο που τα
φορτώνει όλα στον κακό καπιταλισμό και περιμένει την σοσιαλιστική επανάσταση που θα φέρει
ανάπτυξη στο Άργος, μάλλον απέτυχε στον αντιπολιτευτικό του ρόλο.
ΠΟΙΟΣ και από ποιόν πολιτικό χώρο θα είναι
αυτός που θα ανατρέψει την σημερινή αρχή; Απ
τους ανένταχτους μήπως; Καλά αυτό το παραμύθι
περί ανεντάχτων τ ακούμε από μικροί και σε λίγο
θα το διηγούμαστε και μεις στα εγγόνια μας. Τι
μένει επομένως; Να πέσει μόνη της, πράγμα που
μπορεί να συμβεί, αλλά στην πολιτική δεν μπορείς
να βασίζεσαι σε πολιτικές αυτοκτονίες ή μάλλον
μπορείς.
Η ΣΥΓΚΥΡΙΑ οδηγεί τους δήμους σε χρεωκοπία και
οι προθέσεις της Κυβέρνησης είναι κάτι περισσότερο από φανερές. Χαρίζει στους ιδιώτες τα πλέον
άλλες προϋποθέσεις θα μπορούσαν να χρηματοδοτούν τους δήμους, όπως εκμετάλλευση της
λυμματολάσπης ως καύσιμη ύλη, ως λίπασμα κλπ,
κέρδη πρώτων υλών απ την ανακύκλωση, παρααπό τις ανεμογεννήτριες κλπ που γι αυτά δεν έχει
γίνει ούτε βήμα, κι όταν έρθει η στιγμή θα γείρουν
αρνητικά την πλάστιγγα.

oikoargos@yahoo.gr

γωγή ενέργειας για τις τοπικές ανάγκες, έσοδα

ρεπορτάζ

κερδοφόρα κομμάτια των δήμων, αυτά που υπό

Με το ειρηνοδικείο Ναυπλίου
πρόκειται να συγχωνευτεί το
Ειρηνοδικείο Επιδαύρου. Η
Νέα Επίδαυρος με αυτόν τον
τρόπο ουσιαστικά αποψιλώνεται από την μοναδική υπηρεσία που την κρατούσε ζωντανή. Βέβαια, ήταν κάτι το οποίο
αναμενόταν αφού τα τελευταία χρόνια γίνονταν ελάχιστες
δικάσιμοι εκεί.
Στόχος του υπουργείου Δικαιοσύνης με την συγχώνευση
συνολικά 150 Ειρηνοδικείων
σε όλη την Επικράτεια είναι να
εξοικονομηθούν ετησίως ένα
δισ. Ευρώ, περίπου.
Τόσο για το Ειρηνοδικείο Επιδαύρου όσο και για τα υπόλοιπα 301 ειρηνοδικεία που
προτείνεται να συγχωνευτούν
θα αποφασίσει το Συμβούλιο
της Επικρατείας, όπου κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία το σχετικό
προεδρικό διάταγμα από τον
υπουργό Δικαιοσύνης Αντώνη
Ρουπακιώτη.
Κριτήριο για τη συγχώνευση
των «άγονων» ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων της
χώρας αποτέλεσε ο μικρός

αριθμός έκδοσης δικαστικών
αποφάσεων και η κίνηση αυτή
κρίθηκε επιβεβλημένη από
του υπουργείο Δικαιοσύνης,
καθώς, κατά την τελευταία
δεκαετία αρκετά από αυτά
έχουν καταστεί ανενεργά ή
υπολειτουργούν, καθώς εκδίδουν ελάχιστες υποθέσεις
το χρόνο, επιβαρύνοντας
όμως έτσι το ελληνικό Δημόσιο με δυσανάλογες για τη
χρησιμότητά τους δαπάνες.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία υπάρχουν Ειρηνοδικεία τα
οποία το 2010 εξέδωσαν από
καμία έως εννέα αποφάσεις.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης,
εκτιμά ότι από τη συγχώνευση
αυτή θα προκύψουν σημαντικότατα οικονομικά οφέλη, καθώς υπολογίζεται, ότι η εξοικονόμηση δημόσιας δαπάνης
σε ετήσια βάση θα ξεπεράσει
συνολικά το ένα εκατομμύριο
ευρώ. Στην Περιφέρεια του
Εφετείου Ναυπλίου προτείνονται οι παρακάτω αλλαγές:
Το Ειρηνοδικείο Επιδαύρου
ενοποιείται στο Ειρηνοδικείο
Ναυπλίου

Το Ειρηνοδικείο Πρασιών στο
Ειρηνοδικείο ‘Αστρους με έδρα
την Παραλία ‘Αστρους
Τα Ειρηνοδικεία Στυμφαλίας
και Φενεού στο Ειρηνοδικείο
Νεμέας
Τα Ειρηνοδικεία Δερβενίου
και Ξυλοκάστρου στο Ειρηνοδικείο Σικυώνος με έδρα το
Κιάτο
Τα Ειρηνοδικεία Ορχομενού
και Τάνιας-Δολιανών στο Ειρηνοδικείο Τριπόλεως
Το Ειρηνοδικείο Καρύταινας
στο Ειρηνοδικείο Μεγαλοπόλεως
Τα Ειρηνοδικεία Τευθίδος, Τροπαίων και Νυμφασίας στο Ειρηνοδικείο Ψωφίδος με έδρα
τη Δημητσάνα
Τα Ειρηνοδικεία Κροκέων και
Καστορείου στο Ειρηνοδικείο
Σπάρτης.
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Θέλουν να πάνε το Εφετείο στην Τρίπολη

Αντίδραση δικηγόρων
Σάλος έχει προκληθεί από την
πρόταση δικαστή που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, σχετικά με συγχώνευση του Εφετείου Ναυπλίου
και του Εφετείου Καλαμάτας σε
νέο με έδρα την Τρίπολη, Ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου
Καλαμάτας αντέδρασε έντονα με
δημόσια επιστολή του, ενώ έκδηλη είναι η ανησυχία και των δικηγόρων του Ναυπλίου.
Όπως σημειώνει ο Πρόεδρος του
Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας Κωνσταντίνος Μαργέλης, η
πρόταση αυτή «αναδεικνύει μία
αμιγώς οικονομική προσέγγιση
της Δικαιοσύνης, κατά τρόπο
πλήρως αναντίστοιχο της ιδιαίτερης φύσης του εν λόγω θεσμού
και των ιδιαίτερων αναγκών και
προβλημάτων που αντιμετωπίζει
ο χώρος και όλοι εμείς οι Δικηγόροι βιώνουμε καθημερινά».
Όπως τονίζει η εισχώρηση λογικών λογιστικού χαρακτήρα στο
χωροταξικό σχεδιασμό της ελληνικής Δικαιοσύνης και η πρόταση
εκτός των άλλων για τη συγχώνευση του Εφετείου Ναυπλίου
και του Εφετείου Καλαμάτας σε

νέο με έδρα την Τρίπολη, που
έχουν καταξιωθεί διαχρονικά στη
συνείδηση όχι μόνο των τοπικών
κοινωνιών, αλλά και των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης για τη
συμβολή τους στη διαδικασία
απονομής του δικαίου κατά τρόπο όσο το δυνατόν πιο γρήγορο
και αποτελεσματικό, παραβλέπει
πλήρως τη σύγχρονη πραγματικότητα στο χώρο μας και τις ανάγκες που διαρκώς σωρεύονται.
Σημειώνει παράλληλα, ότι μία
τέτοια πρόταση παραγνωρίζει
πλήρως την έλλειψη υλικοτεχνικής και εν γένει κτηριακής υποδομής που, ως συστημικό πρόβλημα, μαστίζει επί σειρά ετών
το χώρο της Δικαιοσύνης και το
οποίο αναμένεται προφανώς
να γιγαντωθεί παρά να επιλυθεί
αν επικρατήσουν λογικές που
θα οδηγήσουν σε συσσώρευση
δικαστηριακής ύλης σε κατά τόπους Δικαστήρια, συντελώντας
απλώς και μόνο στη χωροταξική
μετάθεση ενός χρόνιου προβλήματος.
Ο κος Μαργέλης, τονίζει προς
κάθε κατεύθυνση ότι «ανάλο-

γες προσπάθειες θα μας βρουν
αντιμέτωπους, μιας και είμαστε
διατεθειμένοι να διαφυλάξουμε
σθεναρά κατακτήσεις που αποδεδειγμένα έχουν συμβάλλει
προς όφελος της Δικαιοσύνης και
των δικαιωμάτων των πολιτών».
Στη Βουλή
Το θέμα άλλωστε φτάνει και στη
Βουλή με ερώτηση που κατέθεσε
ο Γιάννης Ανδριανός, ο οποίος

επισημαίνει προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κ. Α.
Ρουπακιώτη: «Η πρόταση του
προέδρου Πρωτοδικών Αθήνας
κ. Γ. Μικρούδη για ενδεχόμενη
συγχώνευση των δύο Εφετείων
της Πελοποννήσου, Ναυπλίου
και Καλαμάτας, σε ένα με έδρα
την Τρίπολη, έχει προκαλέσει την
έντονη και δικαιολογημένη ανησυχία των πολιτών της Αργολίδας

καθώς και των οικείων δικηγορικών συλλόγων.
Πέρα από την σημαντική ταλαιπωρία που θα συνεπάγεται για
τους πολίτες της Αργολίδας η
μετακίνησή τους στην Τρίπολη, η
ενδεχόμενη κατάργηση του Εφετείου Ναυπλίου - από τα πρώτα
δικαστήρια αφού λειτουργεί από
το 1835 - θα σηματοδοτήσει ακόμα μια έμπρακτη υποβάθμιση
της πρώτης πρωτεύουσας του
Ελληνικού Κράτους που θα χάσει
έτσι ακόμη μία πολύτιμη θεσμική
δομή.
Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο
υπουργός:
1.Αν η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην συγχώνευση των δύο
Εφετείων της Πελοποννήσου,
Ναυπλίου και Καλαμάτας, σε ένα
με έδρα την Τρίπολη, παρά τις
έντονες ενστάσεις των δικηγορικών συλλόγων, τις δικαιολογημένες αντιδράσεις των πολιτών που
θα υφίστανται μεγάλη ταλαιπωρία, και την περαιτέρω υποβάθμιση που θα σημάνει η εξέλιξη
αυτή για την πρώτη πρωτεύουσα
της Ελλάδας».
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Η απέναντι όχθη

Εγωιστικά θεατές
των άσχημων γεγονότων

Δευτέρα πρωί -πρωί είμαι έξω από τις γυάλινες πόρτες εισόδου ιδιωτικής τράπεζας
να τακτοποιήσω κάποιες πληρωμές. Φαίνεται ότι λόγω ημέρας, αρχές του μήνα,
είχε αρκετό κόσμο έξω να περιμένει τις γυάλινες συμπληγάδες. Μπαίνω στην
σειρά και δυο - δυο περιμένουμε να μπούμε μέσα.
Δίπλα μου ένας μεσήλικας ο οποίος είναι φαινομενικά ακίνητος. Γιατί το μυϊκό του
σύστημα ήταν σε υπερδιέγερση. Οι ρυτίδες στο πάνω μέρος του κεφαλιού του
κυμάτιζαν τις φουρτουνιασμένες σκέψεις του. Το δεξί του μάτι ανοιγόκλεινε σε
συνδυασμό με ένα μυοσπασμό του χείλους προς τα άνω αριστερά και έδινε την
εντύπωση ότι κοιτούσε κάποιον που ήθελε να βρίσει ή ήδη τον έβριζε μέσα στο
μυαλό του. Η ανάσα του κατέβαινε με ένα κόμπο στο λαιμό και ακουγόταν σαν
υπόκωφο αγκομαχητό εργάτη σε ορυχείο που σέρνει την ζωή του στις μεταλλικές
ράγες και τα βαγόνια. Τα χέρια του κλειδωμένα σε δυο σφιχτές γροθιές . Το
αριστερό του πόδι χτυπούσε πάνω στο πεζοδρόμιο πολεμικό εμβατήριο.
Με το σκεπτικό ότι η αριστερή πλευρά του σώματος ελέγχεται από το δεξιό
εγκεφαλικό ημισφαίριο συμπέρανα ότι ο μεσήλικας κύριος ήταν υπό την τρομοκρατία του θυμού. Μπήκαμε μαζί στις γυάλινες συμπληγάδες και βγήκαμε στο
εσωτερικό της τράπεζας. Η αριστερή πλευρά του σώματος του διατηρούσε
τον πολεμικό της ρυθμό. Στο βάθος της αίθουσας ξεχώρισα τον Πέτρο, φίλο
και συμμαθητή, ανταλλάξαμε μια γρήγορη
καλημέρα με τα μάτια. Ο Πέτρος πρόσφατα
πέρασε μια πολύ σοβαρή περιπέτεια με την
υγεία του. Διάβηκε τον Αχέροντα ποταμό
σύμφωνα με τους γιατρούς, αλλά ο βαρκάρης
τον γύρισε πίσω. Ο Πέτρος στο σχολείο ήταν
ιδιαίτερα δημοφιλής για το πόσο ετοιμόλογος
ήταν και το ανατρεπτικό του χιούμορ, ήταν
μοναδικός στις διηγήσεις αστείων ιστοριών.
Ποιος ξέρει με κανένα χωρατό θα ξεγέλασε
τον Χάρο μέσα στην εντατική. Ήθελα να του
μιλήσω αλλά δεν πρόλαβα. Ο μεσήλικας κύριος
με όλη την ένταση του έβγαλε το τσουνάμι του
θυμού του στο γραφείο του συμμαθητή, ενώ
εκείνος οπλισμένος με το καλύτερο αμυντικό
του χαμόγελο προσπαθούσε να αποκρούσει
την επίθεση. Περίμενα στην σειρά και χωρίς να
το θέλω άκουγα τις κουβέντες τους. Στο βλέμμα
του Πέτρου φαινόταν ότι γνωρίζονταν καλά και
είχαν κουβεντιάσει πολλές φορές το αδιέξοδο
θέμα τους.
-Δεν μπορώ να το πληρώσω το δάνειο το
καταλαβαίνετε;
-Να κοιτάξουμε μήπως μπορούμε να
μεγαλώσουμε τον χρόνο αποπληρωμής του
-Δεν γίνεται να πάω μέχρι τα ενενήντα μου και να πληρώνω.
-Λυπάμαι αλλά εγώ ως υπάλληλος της τράπεζας δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο,
σας το έχω εξηγήσει πολλές φορές τον τελευταίο μήνα.
-Να μην μου δίνατε το δάνειο!!!
-Αγαπητέ κύριε βλέπω ότι καπνίζετε μου δίνετε για λίγο το πακέτο σας.
Ξαφνιάστηκα όταν άκουσα τα λόγια του Πέτρου, γύρισα προς το μέρος του,
είδα στο βλέμμα του την σπιρτάδα από τα μαθητικά χρόνια και ο μεσήλικας
αιφνιδιασμένος να του δίνει αμήχανα το πακέτο.
-Βλέπετε τι γράφει εδώ με μεγάλα γράμματα «το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο» , αν
θα καπνίσετε και πόσο είναι δική σας επιλογή και γνωρίζετε τις συνέπειες. Όταν
ζητάγατε το ένα δάνειο μετά το άλλο έπρεπε να λάβετε υπ όψιν και τις συνέπειες.
Με μια απότομη κίνηση ο μεσήλικας αρπάζει το πακέτο, το συνθλίβει στην παλάμη
του και αποχωρεί προς την γυάλινη έξοδο. Η αριστερή και η δεξιά πλευρά του
σώματος του κρατούσαν μια σχετική ισορροπία αυτή την φορά.
-Φιλαράκο παραμένεις μεγάλος γάτος ( προλαβαίνω να του πω ανταλλάσσοντας
μια χειραψία και κοιτώντας προς τον μεσήλικα που αποχωρούσε). Αλλά να
προσέχεις γιατί από ότι έμαθα την μια ζωή την έφαγες.
Στο πρόσωπο του Πέτρου ζωγραφίστηκε ένα γλυκόπικρο χαμόγελο σαν να
πέρασε ταινία μπροστά του η τελευταία περιπέτεια της υγείας του από την οποία
βγήκε νικητής. Δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα άλλο, ήμουν στο πλάι όρθιος και
ήρθε και θρονιάστηκε στην καρέκλα μπροστά του ένας άλλος μεσήλικας πελάτης.
Ευτυχώς το βλέμμα και το μυϊκό του σύστημα δεν φανέρωναν ηφαιστειακή έκρηξη
εν κρανίο. Ο Πέτρος έγραψε βιαστικά σε ένα λευκό χαρτάκι κάτι και μου το έδωσε.

του Βασίλη Καπετάνιου

-Όταν τα ξαναπούμε θύμισε μου να σου πω.
Μου έδωσε το χαρτάκι στο οποίο έγραψε « εγωιστικά θεατές
των άσχημων γεγονότων». Όταν ολοκλήρωσα την συναλλαγή
είδα το γραφείο του Πέτρου χωρίς πελάτη. Δεν πήγα από
το πλάι όπως την προηγούμενη φορά αλλά κάθισα στην
πολυθρόνα σαν κανονικός πελάτης.
-Δεν μου λες τι σημαίνει αυτό το χαρτάκι;
-Τον θυμάσαι τον προηγούμενο που στραγγάλισε το πακέτο;
-Φυσικά.
-Και αυτός ήταν θεατής σε γεγονότα που πίστευε ότι δεν μπορούσαν να συμβούν
σε αυτόν.
-Δεν κατάλαβα τις εννοείς ακριβώς.
-Άκου λοιπόν, όταν βρέθηκα στην εντατική για μέρες δεν ήμουν εντός της
πραγματικότητας. Εκτός αισθήσεων δεν ήξερα και εγώ που ήμουνα. Κάποια στιγμή
άρχισα να συνέρχομαι όλα ήταν θολά στο μυαλό μου. Δεν είχα πλήρη επίγνωση
τι είχε συμβεί. Κατάλαβα ότι ήμουν στο νοσοκομείο αλλά για κάποιο απλό λόγο
σκεφτόταν το μυαλό μου. Ξαφνικά , ίσως και μετά από μέρες αφού έκανα αυτές
τις σκέψεις βλέπω μια νοσοκόμα να μπαίνει στο βάθος του διαδρόμου και να
κρατά μια τεράστια γάζα. Με πλησιάζει. Μέσα από την θολή μου αντίληψη της
πραγματικότητας καταλαβαίνω , νοιώθω και δεν νοιώθω ότι βάζει αυτή την
τεράστια γάζα πάνω στην κοιλιά μου. Στο μυαλό
μου ένοιωσα το θυμό και καταλάβαινα τις
σκέψεις μου αλλά δεν είχα φωνή να εκφραστώ.
Σκεφτόμουν πόσο πίσω είναι το σύστημα υγείας,
έδωσαν σε αυτή την νοσοκόμα να φέρει μια
γάζα σε αυτό το θάλαμο και την έβαλε σε μένα,
δεν την πήγε στον ασθενή που είχε ανάγκη. Αυτή
μια μεγάλη γάζα χρεώθηκε και την ξεχρεώθηκε
πάνω μου. Ήμουνα θεατής σε ένα δυσάρεστο
γεγονός. Δεν ήθελα να πιστέψω ότι με αφορά,
ότι μπορεί να συμβαίνει σε μένα. Όταν συνήλθα
κατάλαβα ότι με τέτοιες γάζες συγκρατούσαν
την ανοιχτή κοιλιά μου!!! Κάπως έτσι θεατής μια
αναμενόμενης οικονομικής καταστροφής ήταν
και ο προηγούμενος πελάτης. Νόμιζε ότι δεν
τον αφορούσε, με το ένα δάνειο μετά το άλλο
προσπαθούσε να βρει το χαμένο δρόμο του.
Αλλά τελικά μάλλον θα βρεθεί αντιμέτωπος με
τον εφιάλτη των πλειστηριασμών. Ακόμα και
σε αυτή την μεγάλη κρίση που αφανίζει την
πατρίδα όλοι μας παραμένουμε θεατές των
γεγονότων. Η εγωιστική μας θέαση μπορεί και
να μας αφανίσει!!!
-Πέτρο χάρηκα που είσαι καλά και από ότι
φαίνεται διατηρείς ακόμα πολλά εφηβικά στοιχεία. Να σαι πάντα καλά .Το χαρτάκι
θα το κρατήσω μάλλον με λίγο φαντασία θα προκύψει ιστορία για την εφημερίδα
που γράφω.
*Ή ιστορία έχει φανταστικά στοιχεία αλλά στηρίχθηκε σε πραγματικά γεγονότα
τα οποία μου διηγήθηκε φίλος- συμμαθητής τραπεζικός υπάλληλος. Πρόσφατα
πέρασε μια πολύμηνη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του. Μέσα από μια τέτοια
κρίση κατόρθωσε και βρήκε σοφότερος και πιο δυνατός. Ανακάλυψε βιωματικά
τους μηχανισμούς άμυνας του ανθρώπου για να αποφύγει μια δυσάρεστη
κατάσταση.
Όσο για την ατάκα που είπε – έγραψε αφορά άμεσα την κρίση την οποία βιώνουμε.
Ενώ τα γεγονότα τρέχουν γύρω μας με καταιγιστικό ρυθμό και σε βάρος της
καθημερινότητας και του μέλλοντος μας παραμένουμε θεατές σαν να μην μας
φορούν. Όσο εμείς παραμένουμε βολεμένοι θεατές στον καναπέ της εγωκεντρικής
μας εξασφάλισης άλλο τόσο η κρίση θα μεγαλώνει. Ανταλλάσσοντας μηνύματα από
το κινητό μας και μιλώντας από το ακουστικό του τηλεφώνου μας δεν ενοχλούμε
κανένα. Απλά διατηρούμε μια θολή αντίληψη της πραγματικότητας ενώ το παρόν
και το μέλλον μας βρίσκεται στην εντατική. Όταν πάψουμε να είμαστε «εγωι
στικά θεατές των άσχημων γεγονότων» και αναζητήσουμε την Αλήθεια μας
στην Κοινότητα στην συνάντηση με τον Άλλο ,τότε ο Λόγος και η Πράξη μας θα
μπορούν να γίνουν όπλα για να αντιμετωπίσουμε την πραγματική κρίση….. της
τηλε-θέασης των γεγονότων.
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Συμψηφισμοί ενόχων
και ενοχών
Κρίση απώλειας συνείδησης
Πρώτη γνωμάτευση
Φρ. Σταυράκη, Θέμα εξοικείωσης

ΕΜΕΙΣ που από τα 17 μας χρόνια δεν
λαθέψαμε ποτέ, δεν προδώσαμε ποτέ,
Του Γιάννη
Πανούση,
καθηγητή
Εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

δεν αλλάξαμε ποτέ.
ΕΜΕΙΣ οι μικρομπαγάσηδες που πήραμε τα δάνειά μας, διορίσαμε ακόμη και
τη θεία μας, επενδύσαμε στα όνειρα

του λαού.
ΕΜΕΙΣ που σιωπήσαμε, γονατίσαμε (ο καθένας με τον

Έκαναν τον ποδηλατοδρόμο Πάρκινγκ

Ποιός έλεγχος
Σε χώρο στάθμευσης με το έτσι
θέλω μετέτρεψαν οι οδηγοί τον
πρόσφατο οριοθετηθέντα πρώτο ποδηλατόδρομο του Ναυπλίου στο Λιμάνι της πόλης. Αφού
πρώτα κατέστρεψαν την δημόσια περιουσία, εκατοντάδες
πλαστικά κολονάκια που είχαν
τοποθετηθεί απ` τον δήμο κατέλαβαν ολοκληρωτικά τον χώρο
με την ανοχή του Λιμενικού το

οποίο ελέγχει την περιοχή!. Είναι
όμως έτσι τα πράγματα όπως τα
φαίνονται εξ αρχής;
Επικοινωνήσαμε με τον Λιμενάρχη κ. Σπύρο Μαρίνο ο οποίος
μας εξήγησε πως λόγω της λανθασμένης σήμανσης και χάραξης δεν ειναι δυνατόν να βεβαιωθούν παραβάσεις. Όπως μας
είπε ο κ. Λιμενάρχης “η σήμανση
και η χάραξη του ποδηλατόδρο-

μου, δεν είναι σύμφωνες με τον
ΚΟΚ και βεβαιώνοντας παραβάσεις κινδυνεύουμε να βρεθούμε
κατηγορούμενοι. Είπαμε στον
Δήμο και στο λιμενικό ταμείο
τι θα πρέπει να κάνουν και μας
υποσχέθηκαν να βελτιώσουν
τον ποδηλατόδρομο για να μπορούμε και εμείς να τον ελέγχουμε, όταν χρειάζεται”.

τρόπο του), που φτάσαμε την Ελλάδα να μην τη θέλουμε ούτε εμείς οι ίδιοι.
Μήπως δεν τους «συγχωρούμε» γιατί έτσι θα φανούν τα
δικά μας – χειρότερα- ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ;
Μήπως η στροφή προς την Αριστερά του «δωσ’ τα
όλα» (νομίζουμε ότι) μας αθωώνει αναδρομικά;
ΥΓ1: Στην Ελλάδα όταν βγαίνουν τα σκυλιά να’ σαι
σίγουρος ότι τους πρώτους που θα καταβροχθίσουν θα
είναι τα αφεντικά τους.
ΥΓ2: Η εικόνα του κουκιού με το υψωμένο χέρι σαν κοτσάνι που αναζητάει την καλύτερη χύτρα για να βράσει
ας μείνει το τελευταίο απομεινάρι μιας μίζερης απολίτικης αντίληψης περί την πολιτική δράση ή ευθύνη.
04-06-2012

Να ξεκαθαρίσουν οι δημοτικοί συνδυασμοί
την στάση τους προς τους “εθνικιστές”

Η «Άλλη Πρόταση» και Χρυσή Αυγή
Μια ενδιαφέρουσα είδηση για
την σύνθεση του ψηφοδελτίου της άλλης πρότασης, αλλά
και ένα ενδιαφέρον σκεπτικό
ως προς τις δημοτικές εκλογές,
εξέφρασε το ιδρυτικό μέλος της
άλλης πρότασης Κώστας Καράπαυλος:
«Υποψήφιος με την «άλλη πρόταση» στις τελευταίες δημοτικές
εκλογές, δηλώνει σήμερα ότι
είναι Χρυσή Αυγή. Ευτυχώς ήδη
βρίζει αυτούς που θεωρεί αλλοπροτασίτες και εξυμνεί τοπικό
παράγοντα, που απ΄ ότι φαίνεται
θα ηγηθεί δημοτικού σχήματος.
Θα πρέπει να θεωρήσω σαν δεδομένο ότι ένα προοδευτικό δημοτικό σχήμα, με όποια μορφή
και αν συμμετάσχει στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές θα
αποκλείσει κάθε φωνή που να
συμπαθεί έστω και ελάχιστα τις
νεοχιτλερικές ιδέες και τα τάγμα-

τα εφόδου.
Όμως αν αληθεύουν (που πρέπει
να αληθεύουν) οι δημοσκοπήσεις για μεγάλη άνοδο της Χρυσής Αυγής πανελλαδικά, τότε θα
πρέπει, και εφόσον έχει υπάρξει
ανάλογη άνοδος των φασιστών
στην Αργολίδα και στο Δήμο
Ναυπλιέων, οι φίλοι της Χρυσής
Αυγής να έχουν ξεπεράσει στην
περιοχή μας κατά πολύ το διψήφιο νούμερο.
Και επειδή η εξουσία είναι γλυκιά για πολλούς λόγους, όπως
φάνηκε από το ξεκατίνιασμα
των τελευταίων ημερών, στην
πλειοψηφούσα δημοτική παράταξη, μου φαίνεται δυνατόν τα
ψηφοδέλτια που θα διεκδικήσουν τη δημοτική εξουσία να
ερωτοτροπήσουν, για λόγους
ψηφοθηρίας, με άτομα που
καλοβλέπουν τις λογικές των
ταγμάτων ασφαλείας, των Ράλ-

ληδων, των τσολιάδων, των παιδιών με τα μαύρα και να επιχειρήσουν να τους προελκύσουν
στις τάξεις τους.
Καλό είναι λοιπόν από τώρα να
ξεκαθαρίσει ο κ. Κωστούρος,
ο κ. Γραμματικόπουλος και η
κ. Μαντά (που έχουν ακουσθεί
ότι θα διεκδικήσουν τη δημαρχία) ότι θα απομονώσουν και
δεν θα δεχθούν στους κόλπους
τους οποιοδήποτε άτομο εμφορείται από φασιστικές και ρατσιστικές ιδέες και υποστηρίζει
Χρυσή Αυγή και θα αρνηθούν
την οποιαδήποτε Χρυσαυγίτικη
κομματική στήριξη. Εννοείται
ότι, επειδή τους θεωρώ και τους
τρεις δημοκράτες, δεν μπορώ
να διανοηθώ ότι το πρόγραμμά
τους είναι δυνατόν να περιλαμβάνει λογικές αυτοδικίας και
υποκατάστασης της νομιμότητας με τάγματα εφόδου».
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Σε φαλιμέντο και ιδιωτικοποίηση οδηγούνται οι δήμοι

Εμπρός στον δρόμο που χάραξε το Λουτράκι
Στους 95 υπολογίζονται οι δήμοι
που είναι έτοιμοι να κηρύξουν πρώτοι στάση πληρωμών, ενώ έπονται
και οι υπόλοιποι. Προς το παρόν οι
δήμοι της Αργολίδας το «παλεύουν» για μικρό διάστημα ακόμα.
Στην ΠΕΔ Πελοποννήσου το σημαντικότερο πρόβλημα προς το παρόν φαίνεται πως το αντιμετωπίζει
ο Δήμος Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων, αλλά όπως εκτιμούν και οι
υπόλοιποι δήμαρχοι αργά ή γρήγορα η πορεία τους είναι προδιαγεγραμμένη για την χρεωκοπία. Αρχικά ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κώστας
Ασκούνης, μετά τη συνάντηση με
τον Πρωθυπουργό είχε μιλήσει
για 40 δήμους που είναι έτοιμοι να
κηρύξουν στάση πληρωμών μέσα
στο Σεπτέμβριο. Λίγες ημέρες αργότερα ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ Δημήτρης
Τσιαντής, που έχει επεξεργαστεί τα
σχετικά στοιχεία, με δηλώσεις του
στην «aftodioikisi.gr» υποστήριζε
ότι μέσα στον Οκτώβριο περίπου
οι μισοί δήμοι της χώρας θα έχουν
άμεσο πρόβλημα ρευστότητας,
ήτοι θα υπάρξει εκ μέρους τους
στάση πληρωμών.

Αυτό το πρόβλημα ρευστότητας,
προτού καταρρεύσουν οι δήμοι θα
προσπαθήσουν οι δήμαρχοι να το
προλάβουν, με τη συνάντηση που
θα έχουν με τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα.
Ποιοι είναι όμως οι πρώτοι δήμοι
που το πολύ μέχρι τα μέσα του
επόμενου μήνα δεν θα μπορούν
να πληρώσουν τα στοιχειώδη; Μισθούς, άμεσα λειτουργικά έξοδα
κ.λπ.; Να παρέχουν, με ολοκληρωμένο τρόπο, τα βασικά ανταποδοτικά, όπως η καθαριότητα και ο
φωτισμός;
Σε
συνέντευξή
του
στην
«aftodioikisi.gr» παρ` όλο που ο
κ. Στυλιανίδης αναγνωρίζει ότι η
Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει δεχθεί
περικοπές που αγγίζουν το 61%,
προσθέτει με έμφαση: «Εξαντλήθηκε πλέον ο παραδοσιακός ρόλος
του Κράτους ως κεντρικού χρηματοδότη. Ο ρόλος του πρέπει να είναι συμπληρωματικός: να δίνει την
πρώτη ώθηση, να διαμορφώνει το
απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο και να
υποστηρίζει τεχνοκρατικά τις προσπάθειες που γίνονται».
Σε ό,τι αφορά τα συμφωνηθέντα

κατά τη συνάντηση της
ΚΕΔΕ με τον πρωθυπουργό ο υπουργός Εσωτερικών επισημαίνει ότι «έχουμε τηρήσει στο ακέραιο
τις δεσμεύσεις». Ωστόσο,
αποφεύγει να δεσμευθεί
για το αν θα δοθούν ακόμη
35 εκατ. ευρώ από τα ΠΟΕ
τον Οκτώβριο, ενώ για τα
300 εκατ. ευρώ που έχει
θέσει ως «κόκκινη γραμμή» η ΚΕΔΕ τονίζει ότι η
προσπάθεια δεν έχει εγκαταλειφθεί. Διαβεβαιώνει δε
ότι «θα προσπαθήσουμε
η ροή χρήματος να είναι
τέτοια που να διευκολύνει
τους ΟΤΑ να ξεπεράσουν
τις δυσκολίες που προέκυψαν από την ασυνέπεια
της μη εγγραφής των 300
εκατ». Παράλληλα επαναλαμβάνει
ότι σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή ρύθμιση η οποία θα αποφέρει
42% όφελος στα τοκοχρεολύσιά
των δήμων.
Σύμφωνα, με τον υπουργό, εξετάζεται πάντως το ενδεχόμενο να
υπάρξει επιμήκυνση και ρύθμιση

των χρεών των υπερχρεωμένων
δήμων για τα παλιά δάνεια 8 χρόνια
και για τα νέα 10 χρόνια, πράγμα
που θα ανακουφίσει τους δήμους
κατά 90 εκατ. σε αποδόσεις.
Ποιος είναι επομένως ο σκοπός της
κυβέρνησης; Να αποδοθεί ένα μεγάλο μέρος, το πλέον κερδοφόρο,

της αυτοδιοίκησης στον ιδιωτικό
τομέα, όπως χωματερές, λυμματολάσπη και σκουπίδια μέσω του
ΕΣΠΑ και με ΣΔΙΤ να ολοκληρωθεί
ο οικονομικός στραγγαλισμός των
πολιτών, δημιουργώντας μονοπωλιακές καταστάσεις.
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Άρχισε τις πρόβες η Τελέσιλλα
Ξεκίνησαν στις 9 Σεπτεμβρίου οι
πρόβες της νεοσύστατης ΠαιδικήςΝεανικής Χορωδίας του Πολιτιστικού
Συλλόγου Άργους
«ΤΕΛΕΣΙΛΛΑ»
υπό τη διεύθυνση και καθοδήγηση
της καθηγήτριας μουσικής κας
Σταματοπούλου Αναστασίας.
Οι αυξημένες υποχρεώσεις της
χορωδίας, λόγω της εμφάνισής
της στο φεστιβάλ Παιδικών
Χορωδιών του Ναυπλίου το μήνα
Νοέμβριο, στο 7ο Χορωδιακό
φεστιβάλ του Συλλόγου μας που θα

Οι street artists νίκησαν
το Γκρίζο στην πόλη του
Ναυπλίου

Σε «έργα τέχνης», μετά από μια
σημαντική εικαστική παρέμβαση,
μετατρέψανε τα ρολόγια μέτρησης
ηλεκτρικού ρεύματος της πόλης
του Ναυπλίου και τα Καφάο του ΟΤΕ
οι «νέοι δημιουργοί», διώχνοντας
το γκρίζο και την ασχήμια από
πάνω τους. Δεκάδες Νέοι και
νέες ξεχύθηκαν στους δρόμους
με τις μπογιές και το μεράκι τους
μετατρέποντας εντυπωσιακά τα
ακαλαίσθητα αυτά σημεία σε έργα
τέχνης. Η νεανική φαντασία έδωσε
χρώμα και ζωή στο γκρίζο.
Ο Δήμος Ναυπλιέων οργάνωσε αυτή
την δράση με στόχο να ζωντανέψουν
τα κουτιά αυτά της πόλης του
Ναυπλίου, ώστε το άσχημο και
οπτικά περιττό να γίνει όμορφο
και αρεστό και τα κατάφερε. Το
γκρι χρώμα αποτελεί παρελθόν και
στη θέση του βρίσκονται σήμερα
εικόνες ευρηματικών σχεδίων από
«νέους καλλιτέχνες», βγαλμένες
κυρίως απ την ζωή των κόμικς αλλά
και απ την φαντασία των παιδιών.
Ήδη υπάρχουν σκέψεις να γίνει
κάτι αντίστοιχο και στα δημοτικά
διαμερίσματα με πρωτοβουλία των
παιδιών της περιοχής.

ανθρώπων έργα

Ζωντάνεψαν
τα ρολόγια

πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου
στο Μπουσουλοπούλειο Θέατρο
Άργους αλλά και λόγω συμμετοχής
στις πολιτιστικές εκδηλώσεις των
Χριστουγέννων στο Δήμο ΆργουςΜυκηνών
επιβάλλουν
πρόβες
σε
εντατικούς ρυθμούς στο
ανανεωμένο ρεπερτόριο.
Τα παιδιά ηλικίας 6-15 ετών
μαθαίνουν να τραγουδούν σωστά
μέσα από μουσικά παιχνίδια,
αναπνευστικές ασκήσεις, μαθήματα
ορθοφωνίας, ασκήσεις ρυθμικής και

Αγώνες στην Επίδαυρο

μελωδικής αγωγής και μυούνται στο
σωστό χορωδιακό τραγούδι.
Οι πρόβες θα πραγματοποιούνται
κάθε Κυρακή 11-12 στην αίθουσα
του Συλλόγου, Ιακώβου Μάνου 10
στο Άργος.
Για περισσότερες πληροφορίες και
εγγραφές μπορείτε να απευθυνθείτε
στο τηλέφωνο 6938625033 ή να
μας επισκεφθείτε στο γραφείο του
Συλλόγου κάθε Δευτέρα και Τετάρτη
19:30-21:30.

O Ναυτικός Όμιλος Νέας
Επιδαύρου σε συνεργασία
με την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, διοργανώνει το Σαββατοκύριακο τον 3ο Διασυλλογικό
Αγώνα για τις κατηγορίες:
OPTIMIST & LASER 4,7 «Νέα

Επίοδαυρος 2012». Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο κόλπο Επιδαύρου εξωτερικά
του λιμένα της Νέας Επιδαύρου. Ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή αρκετοί όμιλοι της Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδος.

Κάψε το σενάριο
στο Νέο Σχολείο
Μήπως νιώθετε καμιά φορά στο θέατρο ότι οι ηθοποιοί δε σας δίνουν
σημασία; Μήπως νιώθετε ότι θέλετε να επέμβετε στο κείμενο και στους
διαλόγους; Ε λοιπόν, ήρθε η ώρα όλα αυτά να συμβούν… Στην παράσταση κωμωδίας και αυτοσχεδιασμού της ομάδας Κάψε το σενάριο.
Επιτέλους ο θεατής έχει τη δύναμη! Ακριβώς! Εσύ, ο θεατής, θα δώσεις
σ’ εμάς, τους κωμικούς την ιδέα σου και εμείς θα την μετατρέψουμε σε
ξεκαρδιστικές αυτοσχέδιες σκηνές.
Μετά την πολύ επιτυχημένη τηλεοπτική πορεία τους στο ΜΕGA η ομάδα
του ΚΑΨΕ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ πηγαίνει περιοδεία παρουσιάζοντας μια σπέσιαλ κωμική παράσταση με σκετς, αυτοσχεδιασμούς , σάτιρα, stand up
comedy και ό,τι άλλο προκύψει.
Ο Λάμπρος Φισφής, ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου,
ο Ζήσης Ρούμπος και ο Γιώργος Βαγιάτας καταπολεμάνε την κρίση με
χιούμορ και σας υπόσχονται μια από τις πιο αστείες βραδιές της ζωής
σας.
Το ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ θα προσφέρει θεατρική στέγη στην ομάδα των πέντε
ταλαντούχων παιδιών την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου δίνοντας την ευκαιρία στη δημιουργικότητα και στο κέφι να αναδειχθούν.
Παράλληλα είναι μια εκδήλωση με την οποία εγκαινιάζουμε τη νέα σχολική χρονιά με χαμόγελο και καλή διάθεση, στοιχεία απολύτως απαραίτητα για τη μάθηση.
Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ.
Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου στο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (αίθουσα ΙΑΝΟΣ) στη
Δαλαμανάρα.
Κρατήσεις στα τηλέφωνα: 27510 62720-1 , 6977793693

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Τζούβαλης Αναστάσιος του Κωνσταντίνου και της Ευανθίας
το γένος Κοντογιάννη, που γεννήθηκε στην Πάτρα και κατοικεί
στο Κρανίδι και η Παλούκα Αγγελική του Κωνσταντίνου και
της Δήμητρας το γένος Μαριάνου που γεννήθηκε στην Νίκαια
Αττικής και κατοικεί στο Κρανίδι πρόκειται να παντρευτούν στο
Πορτοχέλι Αργολίδας στις 29/09/2012.

Οι λάτρεις της Harley Davidson πέρασαν ένα υπέροχο τριήμερο κι
εφέτος στην Πλάκα Δρεπάνου.
Το Harley Davidson Club Hellas
είχε δώσει το καθιερωμένο ετήσιο
ραντεβού του την προηγούμενη
Πέμπτη και συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες μοτοσικλετιστές από όλη
την Ελλάδα, μέχρι την Κυριακή.
Το ραντεβού είχε δοθεί στα Goodys
των Μεγάρων και οι πρώτες Harley
…ακούστηκαν το βράδυ της Πέμπτης στην Πλάκα. Η δεύτερη οργανωμένη «φουρνιά» έφτασε στην
Παρασκευή, ενώ όλο το τριήμερο
έφταναν και μεμονωμένοι.
Διασκεδαστικό ήταν το Slow race
που έγινε το βράδυ του Σαββάτου,
ενώ κανένας δεν άφησε ανεκμετάλλευτο, τον διαγωνισμό γρήγορης
μπύρας, που ακολούθησε.
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Έγιναν μαλλιά- κουβάρια για νερό και σκουπίδια στο Ναύπλιο

Γραμματικόπουλος Vs Κωστούρος
Αναποτελεσματικότητα και πολιτική ατολμία καταλογίζει ο
Γραμματικοπουλος στην σημερινή δημοτική αρχή για δημοτικά τέλη, υδροδότηση Ιρίων και
σκουπιδότοπο Καραθώνας με
επιστολή του που είδε πριν λίγες
ημέρες το φως της δημοσιότητας.
Ο Γραμματικόπουλος:
«Πολιτική ατολμία και αναποτελεσματικότητα καταλόγισε»
στον Δήμαρχο Ναυπλιέων κ.
Κωστούρο, κατά τη πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, ο επικεφαλής της
δημοτικής παράταξης «ΝΑΥΠΛΙΟ ΝΕΑ ΕΛΠΙΔΑ» κ. Γραμματικόπουλος αναφορικά «με
την άρνηση του τελευταίου να
μειώσει τα δημοτικά τέλη κατά
15% προκειμένου να «ανακουφιστούν» οικονομικά οι δημότες, αλλά και την αδυναμία του
να επιλύσει τόσο το πρόβλημα
υδροδότησης των Ιρίων όσο και
το θέμα της παράνομης χωματερής στην Καραθώνα».
Αναφερόμενος στην πρόταση
μείωσης των δημοτικών τελών
που είχε κατατεθεί από τον κ.
Γραμματικόπουλο τον περασμένο Ιούλιο, είπε πως «ήταν
μάλιστα κοστολογημένη βάσει
περικοπών συγκεκριμένων δαπανών. Τότε, ο κ. Κωστούρος,
αφού εξέτασε την πρόταση,
την απέρριψε επικαλούμενος
έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας. Έτσι, κατά το πρόσφατο
συμβούλιο, ο κ. Γραμματικόπου-

λος επαναφέροντας το θέμα,
διευκρίνισε ότι από το σχετικό
έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας πουθενά δεν προκύπτει
ότι η μείωση των δημοτικών
τελών κατά 15% θα ήταν καταστροφική για τα οικονομικά του
Δήμου. Αντιθέτως, στο συγκεκριμένο έγγραφο παρατίθενται
αναλυτικά και με ακρίβεια όλα τα
οικονομικά δεδομένα και προσδιορίζεται ότι το κόστος της
πρότασης για μείωση κατά 15%
ανέρχεται στις 135.000ευρώ, δίχως μείωση ανελαστικών δαπανών (μισθοδοσίες, φόροι, τέλη,
αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος,
επισκευές αυτοκινήτων κ.λπ.).
Επομένως, η πρόταση ήταν ρεαλιστική και εφαρμόσιμη».
Για το πρόβλημα της υδροδότησης των Ιρίων, ο κ. Γραμματικόπουλος επισήμανε ότι «είναι
απαράδεκτο οι κάτοικοι των
Ιρίων να πηγαινοέρχονται επί
σειρά εβδομάδων μεταξύ Δημαρχείου και Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δίχως να
βλέπουν λύση στο πρόβλημά
τους». Τόνισε δε, ότι «η λύση γι’
αυτό το πρόβλημα είναι η σύνταξη μελέτης και η δημοπράτηση έργου κανονικής υδροδότησης της περιοχής των Ιρίων».
Αναφορικά με την παράνομη
χωματερή της Καραθώνας, ο κ.
Γραμματικόπουλος υπενθύμισε την δήλωση τον περασμένο
Μάιο του κου Κωστούρου περί
κλεισίματος της χωματερής
εντός 45 ημερών, κάτι το οποίο
ασφαλώς δεν έγινε.

Enduro στο Άργος
Το Αθλητικό Σωματείο ΦΙΛ.Μ.Α (Φίλοι Μοτοσικλέτας
Αργολίδας), διοργανώνει την Κυριακή το 1ο Enduro Άργους, το οποίο είναι ο 3ος αγώνας που
πραγματοποιείται στα πλαίσια του κυπέλλου Νοτίου
Ελλάδας, με την έγκριση της Α.ΜΟΤΟΕ.
Ο αγώνας θα ξεκινήσει από τη Λαϊκή αγορά του
Αργους στις 10:00΄ και στη συνέχεια θα ακολουθήσει
ορεινή διαδρομή (Πορτοκαλούσα – Κόκλα – Χούνη)
και επιστροφή προς Άργος μέσω του ποταμού Ξηριά
και του Ίναχου (Πάνιτσα), όπου εκεί θα γίνει το κύριο
μέρος του αγώνα, δηλαδή η χρονομετρημένη ειδική
διαδρομή, μέσα στη κοίτη του ποταμού, από τη
γέφυρα της οδού Αργους – Ναυπλίου έως τη γέφυρα
της οδού Άργους – Πυργέλας. Η κυκλική αυτή
διαδρομή έχει μήκος 42 χλμ και οι αγωνιζόμενοι θα
την κάνουν τρεις φορές.
Ο τερματισμός του αγώνα και η απονομή
των κυπέλλων θα πραγματοποιηθούν στη Λαϊκή
αγορά του Άργους στις 16:00΄.

Αντιδρώντας στις αιτιάσεις του
κ. Γραμματικόπουλου, ο δήμαρχος Ναυπλιέων, κατηγορεί τον
δημοτικό σύμβουλο για διαρκή
χαρτοπόλεμο εναντίον του αντί
να συμβάλει σε επίλυση των
χρονιζόντων προβλημάτων του
Δήμου.
Ο Κωστούρος
«Είναι λυπηρό την ώρα που η
Τοπική Αυτοδιοίκηση στο σύνολό της βρίσκεται στους δρόμους
για να διεκδικήσει τα αυτονόητα
και ο Δήμος Ναυπλιέων συμμετέχει σε αυτόν τον αγώνα, ο
κ. Χρήστος Γραμματικόπουλος
να έχει προσφάτως ως μόνιμη
ενασχόληση τον χαρτοπόλεμο
ανακοινώσεων σε βάρος του,
προσπαθώντας να ψελλίσει κάτι
μετά από 18 μήνες απόλυτης σιωπής.
Είναι η σιωπή συνενοχή;
Πότε αλήθεια ξεκίνησε να γίνεται σκουπιδότοπος ο Καραθώνας;
Πως υδροδοτούνται τα Ίρια εδώ
και δέκα χρόνια;
Γιατί συζητήθηκαν τα ανταποδοτικά τέλη τον Μάιο;
Ας ψάξει λοιπόν, καλύτερα, γιατί
πιάστηκε αδιάβαστος και πάλι.
Αποδεικνύει καθημερινά ότι ο
πανικός είναι πολύ κακός σύμβουλος, επανέρχεται και εκτίθεται συνεχώς, καθώς φαίνεται ότι
δεν γνωρίζει τίποτα για τα συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία,
τηρώντας πιστά την δεοντολογία απαντήθηκαν στο Δημοτικό
Συμβούλιο στις 20 Αυγούστου.

Ωστόσο εξακολουθεί να γυρίζει
«γύρω από την ουρά του» με
ανακοινώσεις και τηλεοπτικές
συνεντεύξεις με σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων.
Δυστυχώς επιβεβαιώνει, με
δραματικό τρόπο, αυτό που
αναφέρεται και στην πρώτη μας
ανακοίνωση. Δεν ασχολείται
σοβαρά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, παρά μόνο επιφανειακά,
και με αυτόν τον τρόπο απαξιώνει και τον σοβαρό θεσμικό
ρόλο του, όπως είναι αυτός της
αντιπολίτευσης, για τον οποίο
επιλέχθηκε από τους Δημότες.
Προσπαθεί ατυχώς να χρησιμοποιήσει κλωνοποιημένες αντιπολιτευτικές τακτικές από το
παρελθόν, οι οποίες είναι ήδη
καταδικασμένες στη συνείδηση
των Δημοτών.
Όσον αφορά το θέμα παιδείας
για το οποίο μας ψέγει θα του
πούμε μόνο τούτο: Ο τόπος μας
είναι μικρός, όλοι γνωριζόμαστε
μεταξύ μας. Η ιστορία και η στάση του καθενός μας είναι ανοιχτό βιβλίο για τους Δημότες και
καλό είναι να θυμηθούμε και το
ρητό: «Ένας πολιτικάντης σκέφτεται τις επόμενες εκλογές. Κάποιοι άλλοι, τις επόμενες γενιές»,
το οποίο θεωρούμε ότι ταιριάζει
γάντι στην περίπτωση…»
Νέα απάντηση Γραμματικόπουλου διαδέχτικε τις δηλώσεις
Κωστούρου, στην οποία μεταξύ
άλλων αναφέρει:
«Για το θέμα του νερού των Ιρίων και μόνο το γεγονός ότι μόλις
σήμερα, κατόπιν των πιέσεων

που ασκήσαμε, τρέχετε και δεν
φτάνετε με έκτακτη συνεδρίαση
της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. προκειμένου να
διευθετηθεί ένα απλούστατο ζήτημα, όπως ήταν αυτό της επιλογής της κατάλληλης γεώτρησης,
τα λέει όλα. Φυσικά, ούτε λόγος
για την οριστική λύση του θέματος επί τη βάση της πρότασής
μας για μελέτη και δημοπράτηση ενός συνολικού έργου υδροδότησης της περιοχής».
Το έλλειμμα των «1.000.000
ευρώ στον τομέα των ανταποδοτικών τελών αποδεικνύει το
μέγεθος της αποτελεσματικότητάς σας, με δεδομένο μάλιστα το γεγονός ότι ήσασταν και
ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος την
περασμένη χρονιά. Φυσικά είναι
αστείο το επιχείρημα περί του
χρόνου βάση του οποίου συζητούνται τα οικονομικά θέματα που αφορούν τους πολίτες.
Όταν δηλαδή πέρυσι τον Μάιο
είχατε ψηφίσει τις τεράστιες αυξήσεις των δημοτικών τελών, ο
χρόνος τότε ήταν κατάλληλος»;
Τέλος, για το ζήτημα του σκουπιδότοπου της Καραθώνας «σάς
προτείνω να μην το συνεχίζετε
άλλο γιατί εκτίθεστε αλλά κυρίως εκθέτετε την πόλη μας. Αντί
να ζητήσετε συγγνώμη για την
επιπόλαιη δήλωση που κάνατε
τον Μάιο, ότι σε 45 ημέρες θα
έχετε καθαρίσει την Καραθώνα,
χωρίς κανένα σχέδιο για το μέλλον και κανένα προγραμματισμό εξακολουθείτε να λαϊκίζετε
με ένα τόσο σοβαρό θέμα».

Η φιλαρμονική
παίζει έντεχνο
Ένα αφιέρωμα στους έλληνες συνθέτες έντεχνου και
λαϊκού τραγουδιού που έχουν αφήσει το στίγμα τους
ανεξίτηλο στο χρόνο, όπως οι Μάνος Λοΐζος, Κώστας
Χατζής, Μάνος Χατζηδάκης, Βασίλης Τσιτσάνης,
θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι
παραβρεθούν την Κυριακή στις 20:30 μπροστά στο
Δημαρχείο Ναυπλίου. Η είσοδος θα είναι ελέυθερη, ενώ
σε περίπτωση κακοκαιρίας θα πραγματοποιηθεί στο
Βουλευτικό.
Η συναυλία δίνεται από την φιλαρμονική του Ναυπλίου,
με στόχο την ανάδειξη του έργου Νεοελλήνων συνθετών
μέσα από τη μουσική των πνευστών και κρουστών
οργάνων της μπάντας, καθώς και η αγωγή της ψυχής
των θεατών –ακροατών.
Η εκδήλωση απευθύνεται και στους μικρούς φίλους
με σκοπό την καλλιέργεια τους μέσα από τον κόσμο
της μουσικής που υπογράφουν μερικοί από τους πιο
σημαντικούς συνθέτες του τόπου μας.

Ή

Βυζαντινισμοί και λεκτικό πυρ

ταν που ήταν στραβό το κλίμα… ήρθε και η επιστολή
του γιατρού του κ. Βασιλόπουλου να προκαλέσει εμφύλιο στην παράταξη της πλειοψηφίας στον δήμο Ναυπλιέων.
Μόλις πριν λίγες ημέρες, ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΝ, ανακάλυψε «δολοπλοκίες, πολιτικές συνδιαλλαγές» κλπ και ενοχοποιούσε τον σημερινό δήμαρχο κ. Δ. Κωστούρο και τους δημοτικούς συμβούλους κ. Χρ. Καρέλλη και κ. Δ. Μπακέα.
Η επιστολή Βασιλόπουλου:
«Προ ολίγων ημερών οι δημότες πληροφορήθηκαν έκπληκτοι τον διορισμό από τον κ. Κωστούρο - Δήμαρχο σε θέση
ειδικού συνεργάτου, της κόρης του Δημοτικού Συμβούλου
και Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κ. Ν. Αρματά.
Όλοι ή σχεδόν όλοι αγαπητοί δημότες, θα γνωρίζετε το
πως έγινε η εκλογή του νέου δημάρχου. Ποιό συγκεκριμένα: υποψήφιοι κ. Δ.Κωστούρος και κ. Β.Βασιλόπουλος (εγώ
δηλαδή). Ψήφιζαν 20 Δημοτικοί Σύμβουλοι. Ο νικητής θα
έπρεπε στις δύο πρώτες ψηφοφορίες να πάρει την απόλυτη
πλειοψηφία και στην τρίτη την σχετική πλειοψηφία. Δηλαδή
11 ψήφους στις δύο πρώτες ψηφοφορίες και την σχετική
πλειοψηφία (τους περισσότερους) στην τρίτη. Παρευρέθησαν 19 Δημοτικοί Σύμβουλοι. Απών ο κ. Ρ.Μπαρού.
Προσωπικά είχα την διαβεβαίωση των 9 Δημοτικών Συμβούλων ότι θα με ψήφιζαν και ο δέκατος με διαβεβαίωσε
με τηλεφώνημα του την παραμονή των εκλογών ότι: ‘Κατά
πάσα πιθανότητα δεν θα έρθω να ψηφίσω γιατρέ όχι γιατί
δεν σε εκτιμάω, αλλά γιατί δεν συμπαθώ κάποιους που σε
στηρίζουν, εαν όμως έρθω 99,9% θα ψηφίσω ‘λευκό’. Ο δέκατος δεν ήταν άλλος από τον κ. Ν. Αρματά πρόεδρο της
Δ.Ε.Υ.Α.Ν. σήμερα. Μία ψηφοφορία λοιπόν που στην χειρότερη περίπτωση θα πήγαινε ισοπαλία (9-9) και αναπόφευκτα στην κλήρωση. Όμως για να σιγουρευτεί η κάλπη(κη)
νίκη «χτύπησαν» έναν ακόμη στόχο τον κ. Ι. Μπούνο -έναν
από τους 9 που με διαβεβαίωσαν ότι θα με ψήφιζαν- ένα νέο
παιδί που για μένα στην καλύτερη των περιπτώσεων λόγω
του νεαρού της ηλικίας του, ίσως ήταν και ο πιο ευάλωτος
στόχος. Στη δε χειρότερη των περιπτώσεων ο χρόνος θα
δείξει τι «παίχτηκε».
Πως είναι δυνατόν ο κ. Ν.Αρματάς την παραμονή της ψηφοφορίας για εκλογή νέου δημάρχου να με διαβεβαιώνει
99,9% οτι θα ψηφίσει «Λευκό» για το οποίο και προκαταβολικά τον ευχαρίστησα και ξαφνικά το 0,1% έγινε 100% για
τον κ. Δ.Κωστούρο; Πως ήταν «κρυστάλινη» η απόφασή του
- όπως δήλωσε αργότερα ο ίδιος - να στηρίξει τον κ. Κωστούρο αφού προηγήθησαν τα ανωτέρω;
Πότε άλλαξε απόφαση;
Γιατί ο κ. Αρματάς ενώ είναι πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. από
το καλοκαίρι του 2011, δεν παραιτήθηκε απο την θέση του
αντιπροέδρου του νομικού προσώπου Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν, καίτοι
του είχε ζητηθεί απο τον τέως δήμαρχο Π.Αναγνωσταρα
πολλές φορές (σε δύο απο αυτές ήμουν παρόν σε τηλεφωνική παράκληση του);
Και γιατί μετά απο ένα χρόνο περίπου απο αυτές τις αιτιάσεις
- παρακλήσεις του κ. Αναγνωσταρά δεν το έπραξε, και ξαφνικά έρχεται θέμα προ ημερεσίας διάταξης στο Δ.Σ και ζητά
την παραίτησή του απο αντιπρόεδρος του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν,
ενώ ταυτόχρονα ο κ. Κωστούρος προτείνει την τοποθέτηση
του κ. Καρέλη στη θέση αυτή;
Έχει το θάρρος να πεί στους δημότες πόσα χρόνια συνεχόμενα είναι δημοτικός σύμβουλος αμοιβόμενος απο τον
δήμο;
Επιπλέον, η θέση του αντιπροέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. είναι η μοναδική νομικού προσώπου που είναι άμισθη. Σε αυτην είμαι
συμπτωματικά εγώ που μου δόθηκε χωρίς να ερωτηθώ από
τον προηγούμενο δήμαρχο. Παραιτούμε ευχαρίστως λοιπόν
από την θέση αυτή και ας έρθει ο κ. Καρέλης να προσφέρει
τις υπηρεσίες του στο δήμο. Άλλωστε διετέλεσε αντιδήμαρχος, ενώ άλλοι σύμβουλοι είναι ακόμη απ’ έξω από θέσεις
έμμισθες.
Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μία πρόταση στον κ. Δήμαρχο.
Να αναλάβει ο ίδιος πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. άμισθος και
να προσλάβει με τα χρήματα που δίνει στον νυν πρόεδρο κ.
Αρματά, έναν ειδικό μάνατζερ με σκοπό να εξυγιάνει αυτή
την ταλαίπωρη και καταχρεωμένη Δ.Ε.Υ.Α.Ν.».
Δήλωση Χρήστου Καρέλλη

«Φαίνεται ότι ο κ. Βασίλη Βασιλόπουλος επέλεξε να στραφεί
εναντίον της παράταξης, με την οποία ο ίδιος εξελέγη και
τον τίμησαν εκατοντάδες Δημότες.
Δεν θα ασχοληθώ με όσα αναφέρει στην επιστολή του και
τα οποία κινούνται στη σφαίρα της φαντασίας του, αφού για
το ίδια ζητήματα έχω απαντήσει ήδη στον νέο άτυπο επικοινωνιακό σύμβουλο του κ. Χρήστου Γραμματικόπουλου από
τις 4 Ιουνίου.
Θα ήθελα όμως να του υπενθυμίσω - μιας και στην επιστολή αναφέρεται σε τηλεφωνικές συνομιλίες - ότι αυτός ήταν
που μέσω τηλεφωνημάτων μου πρότεινε επίμονα και πιεστικά να αναλάβω την έμμισθη θέση του προέδρου του
ΔΟΚΟΙΠΑΝ αν τον ψήφιζα. Κατά τη διάρκεια των προεκλογικών ζυμώσεων εξίσου πιεστικός και κάνοντάς μου την ίδια
πρόταση ήταν περιέργως και ο κ. Γραμματικόπουλος. Πόσο
ηθικό είναι άραγε να εμπλέκεται και αρχηγός παράταξης της
αντιπολίτευσης στη διαδικασία της διαδοχής της πλειοψηφίας.
Υπήρξαν και άλλοι που δεν θα αναφέρω τα ονόματά τους
που επικοινώνησαν μαζί μου. Αυτές οι προσπάθειες γίνονταν για να με «χτυπήσει» ως ψηφοφόρο του στην εκλογική
διαδικασία!
Κάθε φορά η απάντησή μου ήταν σταθερή και του εξηγούσα λεπτομερώς την κατάσταση. Αυτός όμως είχε όπως και
τώρα παρασυρθεί από κάποιους ή κάποιες πονηρούς ή πονηρές.
Για να τελειώνουμε. Το σενάριο που έπλεξε στο μυαλό του ο
κ. Βασιλόπουλος, με τη βοήθεια εχθρών της παράταξης, και
επέλεξε να το παρουσιάσει δημόσια, απορρίπτεται . Είναι
κρίμα ένας επιστήμονας να γίνεται πιόνι των υπονομευτών
της Δημοτικής Αρχής που
κάνουν ότι μπορούν για να
την αποπροσανατολίσουν
από τα πραγματικά προβλήματα των Δημοτών, στα
οποία είναι προσηλωμένη.
Περιμένω μέσα στην εβδομάδα την παραίτηση του κ
Βασιλόπουλου από την άμισθη θέση του αντιπροέδρου
της ΔΕΥΑΝ έτσι ώστε από το
επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να αναλάβω και να προσφέρω ότι μπορώ».

Δήλωση Δημήτρη Μπακέα
«Ο κ. Βασίλης Βασιλόπουλος με πρόσφατη επιστολή
του, όπου αναφέρεται σε
προσωπικές συζητήσεις για
την στάση δημοτικών συμβούλων κατά την εκλογή
του δημάρχου, προκάλεσε
πλήθος ερωτηματικών στα
οποία θα πρέπει να απαντήσει:
1) Κύριε Βασιλόπουλε από
τους 8 Δημοτικούς Συμβούλους, που ο Παναγιώτης
Αναγνωσταράς ζήτησε να
σας ψηφίσουν, πόσους άλλους κερδίσατε με τη
δική σας προσωπικότητα;
2) Είναι ψέματα κ. Βασιλόπουλε ότι αρκετοί Δημοτικοί
Σύμβουλοι, ανάμεσά
τους και εγώ, επισκέφθηκαν
και είπαν στον κ. Αρματά ότι
εάν σας ψηφίσει θα
παραμείνει πρόεδρος της
ΔΕΥΑΝ;
3) Είναι ψέματα ότι ξέρατε
από την αρχή ότι ο κ. Αρματάς θα ψήφιζε Μπαρού ή
Κωστούρο με περισσότερες

πιθανότητες για τον Μπαρού;
4) Είναι ψέματα ότι σε συζητήσεις μου ζητήσατε να παραιτηθώ από την έμμισθη
θέση του προέδρου του ΔΟΚΟΙΠΑΝ για να βάλετε στη θέση
μου τον κ.
Καρέλλη;
5) Είναι ψέματα ότι υπονομεύσατε την υποψηφιότητα του
Παναγιώτη
Αναγνωσταρά στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, με
αποτέλεσμα να
χαλάσει οικογενειακές του σχέσεις και φιλίες χρόνων επειδή
δεν σας έβγαλε δήμαρχο;
6) Το νέο ήθος που διδάσκετε είναι η εμπλοκή στις διαδικασίες διαδοχής της
πλειοψηφούσας παράταξης του επικεφαλής της ελάσσονος
αντιπολίτευσης;
7) Τελικά ο κ. Γραμματικόπουλος σας καθοδηγούσε ή ψήφιζε;
Τελειώνοντας θέλω να σας πω ότι ο κόσμος ξύπνησε κ. Βασιλόπουλε. Δεν
ανέχεται τη μικροπολιτική και από εμάς περιμένει μόνο λύσεις στα καθημερινά του
προβλήματα. Όσο για μερικούς που αποκαλούν τον Δήμαρχο υπηρεσιακό για να τον
μειώσουν να ξέρουν ότι ο κ. Δημήτρης Κωστούρος εκλέχτηκε δεν ορίστηκε, όπως ο
κ. Νίκος Χρόνης, που για λίγες ώρες διαχειρίστηκε σαν υπηρεσιακός Δήμαρχος δημαρχιακά ζητήματα, ως την εκλογή
του κ. Κωστούρου, όπως ορίζει ο κανονισμός».

17
ΠΕΜΠΤΗ 13.09.12

Φουντώνει η σύγκρουση μέσα στην παράταξη που ίδρυσε ο Τ. Αναγνωσταράς στο Ναύπλιο

ΠΕΜΠΤΗ 13.09.12

18

Γλίτωσε απ τους ληστές αλλά όχι όμως από Έλληνα Οδηγό

Ian Hibell,ο μύθος
Κάθε τόσο ένα πουλί σηκώνετε και πετάει προς
κάποιο μέρος που το τραβάει. Δεν νομίζω ότι
μπορεί να σας πει γιατί, αλλά το κάνει όπως και
νάχει. Ian Hibell, 2005.
Στις 23 Αυγούστου 2008 στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Βαρυμπόμπης ο Ian
Hibell, 74χρονος Βρετανός ποδηλάτης, χτυπήθηκε και εγκαταλείφθηκε από ένα 32χρονο Έλληνα οδηγό VW GOLF GTI που σύμφωνα με τις
εφημερίδες έκανε κόντρες. Αυτόπτης μάρτυρας
συγκράτησε τον αριθμό του και ο δράστης συνελήφθη την επόμενη μέρα στην Κηφισιά. Πέρασαν τέσσερα χρόνια από κείνη την μέρα που ο
Ian έχασε την ζωή του. Τι τράβηξε στην Ελλάδα
τον Ian Hibell, μια εμβληματική φυσιογνωμία
στον χώρο της ποδηλασίας και του εναλλακτικού τρόπου ζωής; Αυτός ο “σύγχρονος Μάρκο
Πόλο”που επι σαράντα χρόνια γύριζε τον κόσμο
με ποδήλατο παρέμεινε ζωντανός παρότι πυροβολήθηκε από ληστές, κινδύνεψε να τον φάνε
ζωντανό τροπικά μυρμήγκια, έπεσε σε βάλτους,
κυνηγήθηκε από ελέφαντες, και μια φορά του
επιτέθηκε ένα πεινασμένο λιοντάρι. Δεν είναι
και το πιο εύκολο να κάνεις διαδρομές ποδηλατώντας από την Ανταρκτική μέχρι τον Αμαζόνιο
και από την Αλάσκα έως την Ινδονησία. Αλλά όλα
αυτά αποδείχτηκαν ευχάριστες περιπέτειες όταν
ο Ian έφτασε στην Νέα Ερυθραία… Ο θάνατος
ενός τόσο γλυκού και θαρραλέου ανθρώπου
έκανε το γύρο του κόσμου. Ακόμα και τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν σ αυτόν…
Τι απέγινε όμως με τον δράστη, ποιά εξέλιξη
υπήρξε γι αυτό το διπλό έγκλημα (κτύπημα και
εγκατάλειψη). Η ευρεία οικογένεια του Ian δεν
τον ξέχασε, ποδηλατικές και άλλες οργανώσεις
από την Μ. Βρετανία και άλλες χώρες προσπάθησαν να βρουν κάποια άκρη αξιοποιώντας όποιες
επαφές είχαν κυρίως μέσω της Ευρωπαικής
Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων (FEVR). Έτσι
μετά από ερώτηση προς τον υπουργό Δικαιοσύνης του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Θ. Δρίτσα στις
12/12/2011 ενημερωθήκαμε πως στον “άγνωστο” (προστασία προσωπικών δεδομένων…)
κατηγορούμενο ασκήθηκε “ποινική δίωξη για
ανθρωποκτονία εξ αμελείας” και παραβάσεις
του ΚΟΚ, η δίκη ήταν να γίνει τον Νοέμβριο του
2011, αλλά αναβλήθηκε για τις 25 Σεπτεμβρίου
2012 στο Β΄Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας. Η αντιμετώπιση του συμβάντος από την
ελληνική δικαιοσύνη δεν διαφέρει ουσιαστικά
από άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Η κατηγορία της εγκατάλειψης έχει πάει στο αρχείο πριν
καν ξεκινήσει η δίκη… Στην περίπτωση του Ian
βέβαια τα πράγματα για τον δράστη ήταν πολύ

πιο εύκολα. Το θύμα ήταν κάτοικος ξένης χώρας
και δεν υπήρχε μέλος της στενής του οικογένειας που να ορίσει δικηγόρο και να μπορεί να

ενημερωθεί και να παρέμβει σ όλο το στάδιο
της προδικασίας. Στο δικαστήριο αναμένεται να
ακουστεί μόνο η άποψη του κατηγορουμένου
(αν μπει στον κόπο να παραστεί για μια τόσο
ασήμαντη υπόθεση…αφού ο νόμος του δίνει το
δικαίωμα να είναι απών) και των δικηγόρων του
και η τυφλή δικαιοσύνη θα αποφασίσει ακούγοντας από το ένα αυτί.
Αλλά εντυπωσιακή είναι και η στάση της πρεσβείας της Μ. Βρετανίας στο θέμα του Ian Hibell,
που προφανώς δεν είναι διαφορετική από την
στάση τους στις άλλες υποθέσεις Βρετανών τουριστών που χάνουν την ζωή τους σε τροχαία στη
χώρα μας. Ούτε λίγο ούτε πολύ όταν επικοινωνήσαμε για να δούμε μήπως έχουν αυτοί κάποια
στοιχεία για το τι έγινε μετά το συμβάν μας είπαν
ότι η εμπλοκή τους εξαντλήθηκε στο ζήτημα της
μεταφοράς του πτώματος στην Αγγλία και ότι
δεν διαθέτουν νομικό τμήμα για να ασχολείται
και να παρακολουθεί αυτές τις υποθέσεις.
Είναι προφανές πως όπως και στην Ελλάδα έτσι
και στην Μ. Βρετανία η αξία της ανθρώπινης
ζωής μετριέται διαφορετικά ανάλογα με τον τρόπο που αυτή χάθηκε. Τα θύματα των τροχαίων σε
κάθε περίπτωση βρίσκονται στην τελευταία σειρά αυτού του απίστευτου κατάλογου διατίμησης
της ανθρώπινης ζωής…
Ποδηλατώντας 6.000 μίλια κάθε χρόνο επί 40
χρόνια ο Ian υπολόγισε κάποια στιγμή πως ειχε
διανυσει απόσταση όσο απο τη γη στη σελήνη.

Εκτός από το πλήθος των συνεντεύξεων που
έδωσε, τις διαλέξεις που έδινε στους βασικούς
σταθμούς του ατέλειωτου ταξιδιού του έγραψε
το βιβλίο “Σ΄απόμερα μέρη” το1984 ενω λίγο
πριν το θάνατο του κυκλοφόρησε το βιογραφικό
“The Legend Ian Hibell” . Στο διαδίκτυο και στο
You Tube μπορεί κανείς να βρει πλήθος άρθρων
και βίντεο που αφορούν την προσωπικότητα
και τις δραστηριότητες του. Σχετική ανάρτηση
υπάρχει και στο http://www.soste.gr/ Την Τρίτη
25 Σεπτεμβρίου στη σχολή Ευελπίδων θα γραφτεί ο επίλογος μιας μοναδικής ανθρώπινης
ζωής με την μορφή μιας συνήθους δικαστικής
απόφασης. Ελπίζουμε (η ελπίδα πεθαίνει πάντα
τελευταία) να μην μάθουμε τελικά ότι “ο Ian
Hibell αυτοκτόνησε”. Όπως και νάχει εμείς, η ευρύτερη οικογένεια του, άνθρωποι με απώλειες,
ποδηλάτες, “περίεργοι”, άνθρωποι που δεν θεωρούν φυσιολογικό ή και σημάδι της ανάπτυξης
το τροχαίο έγκλημα, θάμαστε εκεί γιατί το επιβάλει η αγάπη μας για τον Ian, η απαίτηση σεβασμού στη μνήμη του και η περιέργεια μας να
δούμε το πρόσωπο αυτών που σκοτώνουν και
εγκαταλείπουν συνανθρώπους μας. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης στα Τροχαία Εγκλήματα χώρα
μας κατέχει πλέον ένα ρεκόρ που πολύ δύσκολα
θα καταρριφθεί. Απέδειξε πως η διαδρομή Αθήνα – Νέα Ερυθραία είναι πιο επικίνδυνη από ότι
η διαδρομή από τη Γη στη Σελήνη.
http://sostegr.wordpress.com

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

Ένα σωστό και
ισορροπημένο
διαιτολόγιο
θα πρέπει να
ακολουθεί
τους 3 χρυσούς κανόνες της
διατροφής.
1. Ισορροπία
2. Ποικιλία
3. Μέτρο
Ισορροπία
Ισορροπία σημαίνει ότι θα πρέπει
η διατροφή να περιλαμβάνει
όλα τα θρεπτικά συστατικά
στις σωστές αναλογίες. Οι
υδατάνθρακες θα πρέπει να
καλύπτουν το 50-60% της
καθημερινής προσλαμβανόμενης
ενέργειας. Οι πρωτεΐνες θα
πρέπει να καλύπτουν το
12-15% της καθημερινής
προσλαμβανόμενης ενέργειας
και τα λιπίδια θα πρέπει να
καλύπτουν το 30-40% της
καθημερινής προσλαμβανόμενης
ενέργειας.
Για παράδειγμα εάν κάποιο
άτομο χρειάζεται 2000 θερμίδες
(Kcal) ημερησίως, οι 10001200 θερμίδες θα πρέπει να
προέρχονται από υδατάνθρακες,
οι 240-300 θερμίδες θα πρέπει να
προέρχονται από πρωτεΐνες και
οι 600-800 θερμίδες θα πρέπει να
προέρχονται από λιπίδια.
Ποικιλία
Ποικιλία σημαίνει ότι η διατροφή
θα πρέπει να περιλαμβάνει
τρόφιμα από όλες τις ομάδες

τροφίμων. Η ύπαρξη ποικιλίας
στη διατροφή μειώνει τις
πιθανότητες να υπάρξουν
ελλείψεις σε συγκεκριμένα
θρεπτικά συστατικά. Τα τρόφιμα
διακρίνονται σε ομάδες ανάλογα
με τα διατροφικά συστατικά που
περιέχουν. Οι ομάδες τροφίμων
παρουσιάζονται παρακάτω:
- Δημητριακά
- Φρούτα & Λαχανικά
- Όσπρια
- Κρέας & αυγά
- Ψάρια & Θαλασσινά
- Γαλακτοκομικά προϊόντα
- Προστιθέμενα λιπίδια
- Ξηροί καρποί & σπόροι
- Ζάχαρη και σχετικά προϊόντα
- Νερό και μη οινοπνευματώδη
ποτά
- Οινοπνευματώδη ποτά
Μέτρο
Μέτρο σημαίνει ότι δε θα
πρέπει να γίνεται υπερβολή
στην κατανάλωση κάποιου
συγκεκριμένου τροφίμου είτε
πρόκειται για υπερκατανάλωση
είτε για ελλιπή πρόσληψη.
Δεν πρέπει λοιπόν να γίνεται
υπερκατανάλωση σε τρόφιμα
από συγκεκριμένες ομάδες
τροφίμων, μια και όλες ομάδες
παρέχουν συστατικά απαραίτητα
για τη διατροφή. Για παράδειγμα
σε ότι αφορά τις πρωτεΐνες δε
θα πρέπει να καταναλώνονται
μόνο πρωτεΐνες από τρόφιμα
ζωικής προέλευσης, λόγω της
υψηλής βιολογικής αξίας αυτών
των πρωτεϊνών, αλλά θα πρέπει
οι πρωτεΐνες να προέρχονται
και από τρόφιμα φυτικής
προέλευσης, όπως όσπρια και
δημητριακά.

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

Μετά την γέννηση
το μωρό μπορεί
να θηλάζει και να
σιτίζεται με την
βοήθεια των αντανακλαστικών κινήσεων. Στη συνέχεια η λειτουργία του
θηλασμού προοδευτικά ωριμάζει και
εξελίσσεται , όπως επίσης και οι λειτουργίες της πόσης και της μάσησης.
Από τον τρίτο μήνα περίπου η διαδικασία του θηλασμού διαφοροποιείται
και οι κινήσεις δεν γίνονται πια μαζικά
αλλά ανεξάρτητα. Τα χείλη είναι περισσότερο ανοιχτά και η γλώσσα πιέζει
τη θηλή προς τον ουρανίσκο. Με τον
τρόπο αυτό η γλώσσα βοηθάει τη ροή
του γάλακτος.
Μετά από ένα αρκετά μεγάλο διάστημα που το βρέφος τρέφεται αποκλειστικά με το θηλασμό, έρχεται ο καιρός
για κάτι πιο στερεό με το κουτάλι. Οι
παιδίατροι καθορίζουν συνήθως πότε
θα αρχίσουμε τα πρώτα κουταλάκια
φρούτου ή κρέμας αλλά σίγουρα δεν
χρειάζεται βιασύνη. Περίπου από τον
4 μήνα είναι λογικό να ξεκινήσουμε το
τάϊσμα με το κουτάλι αφού τότε είναι
έτοιμο το πεπτικό σύστημα του βρέφους να δεχτεί μια άλλη τροφή και
επίσης τότε εξαφανίζονται τα αντανακλαστικά αναζήτησης, θηλασμού και
δήξεως. Αρχικά το βρέφος θα πιπιλίζει
το κουταλάκι και αργότερα η γλώσσα
θα παραμείνει στο στόμα μέσα για να
δεχτεί την τροφή. Η εκμάθηση αυτής
της καινούργιας λειτουργίας εξαρτάται πολύ από τον χειρισμό του ενήλι-

κα. Εάν φροντίζει να κρατά το κουτάλι
ακριβώς οριζόντια με τη γλώσσα του
μωρού, χωρίς να ανασηκώνει το κουτάλι, τότε με αυτό τον τρόπο διευκολύνει την διαδικασία αυτή.
Αφού το παιδί μάθει να τρώει με το
κουταλάκι και βελτιωθεί η ισορροπία
του στην καθιστή θέση τότε μπορεί να
μάθει να πίνει με το ποτηράκι. Για αυτή
την καινούργια λειτουργία πρέπει να
μάθει να κλείνει τα χείλη γύρω από το
χείλος του ποτηριού και να πίνει δίχως
να χύνεται έξω το υγρό.
Περίπου στον 7 με 8 μήνα αρχίζει η
λήψη στερεάς τροφής και άρα η διαδικασία της μάσησης. Πρόκειται για την
πολυπλοκότερη πρωτογενή λειτουργία του στόματος, που απαιτεί ενεργοποίηση όλων των μυών της στοματικής
περιοχής. Η διαδικασία της μάσησης
περιλαμβάνει αρχικά το δάγκωμα με
τους κοπτήρες και στην συνέχεια το
μάσημα με τους τραπεζίτες. Η γλώσσα
μεταφέρει την τροφή από τη μια μεριά
του στόματος στην άλλη αλλά και η
γνάθος κατά τη διάρκεια της μάσησης
κάνει στροφικές κινήσεις.
Τέλος το παιδί πρέπει να γίνει κάποια
στιγμή ανεξάρτητο και στο φαγητό.
Στην φυσιολογική εξέλιξη παρατηρούμε τα εξής στάδια μέχρι να φτάσει το
παιδί στην ανεξάρτητη λήψη τροφής.
-κράτημα μπιμπερό από τον 5 μήνα
-τροφή στο χέρι από τον 7-8 μήνα
-χρήση ποτηριού
-χρήση κουταλιού από τον 18 μήνα
περίπου, τελειοποιείται στον δεύτερο
χρόνο.
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Διοργανώθηκε από την Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Ερμιόνης

Η έκθεση φωτογραφίας Ερμιόνης
Δουρούκου ζωγράφος,
Παντελής Μπαλής φωκε από την Πρωτοβου- τογράφος,
λία Ενεργών Πολιτών
Γιώργος και Τζίτζι ΑγάΕρμιόνης ο διαγωνισμός και η έκθεση φω- θου, δημιουργοί κοσμητογραφίας που παρου- μάτων και γνώστες της
σιάσθηκε από τις 11
φωτογραφίας,
έως τις 14 Αυγούστου
Ανάργυρος Πασχάλης
στα Μαντράκια Ερμιόζωγράφος, Απόλλωνας
νης.
Γλύκας ζωγράφος.
Συμμετείχαν 49 ερασιΛόγω των πολλών και
τέχνες φωτογράφοι με
133 φωτογραφίες.
αξιόλογων δημιουργιών,
Νέα παιδιά τα περισσόη επιτροπή προβληματερα που συμμετείχαν σ τίστηκε να επιλέξει τις
αυτόν τον διαγωνισμό,
καλύτερες. Τα βραβεία:
με τις αξιόλογες δημιουργίες τους και τη φρέ- 1ο βραβείο: Δανάη Πάτσιου «Blue»
σκια ματιά τους ενθάρρυναν για την συνέχεια
2o Βραβείο: Αναστασία
αυτής της προσπάθειας. Γιαγκιόζη «Stairways to
Στο κάλεσμα για την
heaven»
στελέχωση της κριτικής
επιτροπής ανταποκρίθη- 3ο Βραβείο: Δημήτρης
Σαραντόπουλος «Άγ.
καν οι:
Αχίλλειος Πρεσπών»
Ανθούλα Λαζαρίδουια πέμπτη συνεχή

Γχρονιά διοργανώθη-

Το δεύτερο βραβείο
απέσπασε η Αναστασία
Γιαγκιόζη «Stairways to
heaven»

Το τρίτο βραβείο απέσπασε ο Δημήτρης Σαραντόπουλος «Άγ. Αχίλλειος Πρεσπών»

Το πρώτο βραβείο απέσπασε η Δανάη Πάτσιου «Blue»

απροσάρμοστα
ατσομράσορπα
Όσοι έχουν την κακή συνήθεια να βρίζουν, αν δεν

Χοντρομ......

μπορούν να την κόψουν, τουλάχιστον ας προσπαθήσουν χρησιμοποιούν την αρχαία ελληνική γλώσσα για

Θα σου συνουσιάσω τον οίκο όπου διαμένεις παλιό

να είναι λιγότερο χυδαίοι...

ομοφυλόφιλε = Θα σου γ..... το σπίτι παλιόπ.....!!!

Αφόδευε εντός = Χέσε μέσα

Της επι χρήμασι εκδιδόμενης γυναικός το σιδηρούν
κιγκλίδωμα = Της π....... το κάγκελο!!!

Λάβε κίναιδε = Πάρ’ τα π.....
Τα εκ μεταξίου γενόμενα εσωενδύματα εκ μεταξίου
Ύπαγε γαμηθείναι = Άντε γ......

γενόμενα οπίσθια απαιτούσι = Τα μεταξωτά βρακιά
θέλουν και μεταξωτούς κώλους

Όδευε εις συνουσίαν = Άντε γ......
Λάβε πέντε, ω αυνανιστά (συνοδευΛάβε τους όρχεις ημών = Πάρ’ τα α......

όμενον από έκτασιν των δακτύλων

μας

της μίας χειρός) = Πάρε πέντε, ρε μ.....!
(μαζί με φάσκελο)

Εσύ εστί για τον πέο = Είσαι για τον π.....

Συγγνώμη εύειδες κοράσιον, ο σος

Λάβε έναν αυνανιστήν = Πάρε ένα μ.....!

πατήρ σακχαροπλάστης ετύγχανε ών;
= Συγγνώμη κοπελιά, ζαχαροπλάστης

Κάμνω σε τι, μήτηρ; = Τι σου κάνω

ήταν ο πατέρας σου;

μάνα μου;

Η παλινδρομική κίνηση ισχύως επί

Άλφα τράπεζα πίστεως = Πρώτο τρα-

καθέτου αξόνως, βαίνουσα συνεχώς

πέζι πίστα

αυξανόμενης εντάσεως και εκπέμπουσα υδάτινα βλήματα επί φανταστικού

Αφόδευε υψηλά και ηγνάντει = Χέσε

στόχου = μ......

ψηλά κι αγνάντευε
Ίνα πέρδεις επί τοις όρχεσίν μου = Θα μου κλάσεις τα

Τι μόδα αυτή, νέες κοπέλες να
φωτογραφίζονται στις τουαλέτες!!!

Η γυναίκα μου, μου είπε

α......!

Λαβέ ταύτα Ελισσάβετ και ποίησέ τα επί πλαισίου =
Πάρτα Λίζα και κάντα κορνίζα!

Είχον τε κνησμόν οι όρχεις μου = Και με τρώγαν τα α......

Εκοπρίσθη η φοράς παρά τοις αλωνίοις = Χέστηκε η

μου!

φοράδα στο αλώνι

Άντε κάνε έρωτα παθητικά σερβιέτα = Άντε γ...... μ........!

Μη μου τους όρχεις τάρατε = Μη μου πρήζετε τα α.....

Ποιώ έρωτα δια το αιδοίο της μητρός σου = Γ... το μ....

Χαίρε ημάς το πλατύφυλλο = Χαιρέτα μας τον πλάτανο

της μάνας σου

Την ημέρα της Κρίσης πεθαίνουν όλοι και πάνε στον
παράδεισο. Μπαίνει μέσα ο Θεός και λέει:

Έξω κύον εκ τας οικίας = Έξω π..... απ’την μπαράκα
Σου συνουσιάζεται ο οίκος που διαμένεις ομοφυλόφιλε

(πρόχειρη κατοικία)

= Σου γ....... το σπίτι π.....

- Οι γυναίκες να πάνε στην κόλαση κατευθείαν. Όσο για
τους άνδρες, θέλω να κάνετε μία σειρά όσοι είχατε το πάνω
χέρι στο γάμο σας και μια άλλη όσοι κάνατε ότι σας έλεγαν
οι γυναίκες σας.
Φεύγουν λοιπόν οι γυναίκες και κάνουν οι άνδρες δύο
γραμμές. Η μία (αυτή με τους υποχείριους άνδρες) έχει
μήκος 100 μίλια και στην άλλη είναι μόνο ένας άνδρας. Τα
παίρνει ο Θεός:
- Ρε ‘σεις, εγώ έπλασα τη γυναίκα από εσάς, άρα έπρεπε
να είσαστε από πάνω της και εσείς με εξευτελίσατε. Μόνο
αυτός εδώ είναι αντάξιος για τον Παράδεισο. Πες μου τέκνο
μου, πώς κατάφερες να μείνεις σε αυτή τη γραμμή;
- Εμένα, βασικά, η γυναίκα μου είπε να κάτσω εδώ.

Ταύτα λαβείν μωρή νοσούσα = Πάρ’ τα μωρή άρρωΕυμεγέθους σωματικής διάπλασης ατομικός εραστής =

στη!!!!
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρ. 14
του Ν. 998/79, εκδόθηκε η υπ’
αριθμ. 2206/18-Μαϊ-12 πράξη
χαρακτηρισμού έκτασης του
Δ/ντή Δασών Αργολίδας, μετά
από αίτηση που υποβλήθηκε
από την εταιρεία ΤΡΑΠΕΖΑ
ΓΗΣ Α.Ε., με την οποία χαρακτηρίσθηκε έκταση εμβαδού
4.516,87 τ.μ. κείμενη στη θέση
«Κολοκύθι-Βαρυκό», περιφέρειας τοπικής κοινότητας Τραχειάς του δήμου Επιδαύρου,
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 Επιδαύρου 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 10Ν. 998/79). .
Επίσης η παραπάνω πράξη
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και
έλαβε ΑΔΑ: Β49ΤΟΡ1Φ-ΠΤΞ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρ. 14
του Ν. 998/79, εκδόθηκε η υπ’
αριθμ. 2201/18-Μαϊ-12 πράξη
χαρακτηρισμού έκτασης του
Δ/ντή Δασών Αργολίδας, μετά
από αίτηση που υποβλήθηκε από την εταιρεία APOLLO
CAPITAL PROPERTIES Α.Ε., με
την οποία χαρακτηρίσθηκε
έκταση εμβαδού 4,297,33 τ.μ.
κείμενη στη θέση «ΚολοκύθιΒαρυκό», περιφέρειας τοπικής κοινότητας Τραχειάς του
δήμου Επιδαύρου, 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 Επιδαύρου 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: Β49ΤΟΡ1Φ-ΤΥΓ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΟ 10- 09 – 2012
Αρ.Πρωτ.: 2366
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
18/2012
1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 1113/20- 08-2012
Aπόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο
διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 70 Ε.Ο. ΑΡΓΟΣ –ΝΑΥΠΛΙΟ – ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ – ΠΑΛΑΙΑ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ)», Πρ/σμού
: 925.000,00 € (με Φ.Π.Α.).Το
έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: Οδοποιία
με προϋπολογισμό:750.495,75
€ ( δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε,
απρόβλεπτα, δαπάνη ασφάλτου με Γ.Ε.&Ο.Ε. ασφάλτου).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς καθώς
και σε έντυπη μορφή ή σε CD
τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από
την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας παραλιακή οδός Ναυπλίου- Νέας Κίου, 21100 Ναύπλιο)
μέχρι τις 4-10-2012 . Πληροφορίες: Χαράλαμπος Τρεμπέλας τηλ.:27523-60433,432,443,
FAX: 27520-22643.
3.Η διακήρυξη του έργου έχει
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ υπόδειγμα τύπου Β΄.
4.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
στις 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών: 10:00
π.μ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) .
Tο σύστημα προσφοράς είναι
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών [άρθρο 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)]
σε συνδυασμό με το σύστημα
προσφοράς μειοδοσία στο
ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών για την απολογιστική εργασία της ασφάλτου
(άρθρο 9 του Ν.3669/08).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:α1) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε
κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι
στο ΜΕΕΠ που τηρείται στη

Γ.Γ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην
2η , 3η τάξη Πτυχίου για έργα
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ α2)
ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία,
εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε., εφόσον
ανήκουν με έδρα το Νομό
και ένα
δεύτερο Νομό που
αναφέρεται στην βεβαίωση
εγγραφής εφόσον ανήκουν
στην
2η, 3η και 4η τάξη
Πτυχίου για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. α3) Κοινοπραξίες
εργοληπτικών επιχειρήσεων
εγγεγραμμένων στην τάξη 1η
του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι
που αποδεικνύουν ότι κατά
την τελευταία πενταετία, έχουν
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για την συμμετοχή στον
διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
ύψους 15.010,00 ΕΥΡΩ με ισχύ
τουλάχιστον εννέα(9) μηνών
και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης.
6.Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες.
7.Το έργο χρηματοδοτείται
από πιστώσεις ΕΠ 02600013
ΠΔΕ 2012
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την
Προϊσταμένη Αρχή.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΝΑΥΠΛΙΟ 10 -09 – 2012
Αρ.Πρωτ.: 2367
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
16/2012
1.Περιφέρεια ΠελοποννήσουΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ,
προκηρύσσει,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
1114/20-08- 2012 Aπόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής,
ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό,
για την ανάθεση του έργου:
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΕΠ.
ΟΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ – ΣΤΕΡΝΑΣ», με
προϋπολογισμό: 520.000,00

€. Το έργο αποτελείται από
την κατηγορία εργασιών:
HΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με
προϋπολογισμό: 422.602,64 €
( δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε,
απρόβλεπτα, απολογιστικά με
Γ.Ε.&Ο.Ε ).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να παραλάβουν το έντυπο
οικονομικής
προσφοράς
καθώς και σε έντυπη μορφή
ή σε CD τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού (Διακήρυξη,
Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ)
από την Δ/νση Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής
Ενότητας
Αργολίδας παραλιακή οδός
Ναυπλίου- Νέας Κίου, 21100
Ναύπλιο) μέχρι τις 27-09-2012.
Πληροφορίες:
Χαράλαμπος
Τρεμπέλας
τηλ.:2752360433,432,443, FAX: 2752022643.
3.Η διακήρυξη του έργου
έχει συνταχθεί κατά το
εγκεκριμένο από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.
ΔΙ υπόδειγμα τύπου Β΄.
4.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
στις 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2012
ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης
υποβολής των προσφορών:
10:00 π.μ. και σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ) . Το σύστημα υποβολής
προσφορών είναι με ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης [άρθρο
5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)]. Στο
διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α1) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι,
μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία,
εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε., εφόσον
ανήκουν στην 1η,2η τάξη
Πτυχίου για έργα κατηγορίας
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
α2) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι,
μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία,
εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε., εφόσον
ανήκουν με έδρα το Νομό
και ένα
δεύτερο Νομό που
αναφέρεται στην βεβαίωση
εγγραφής εφόσον ανήκουν
στην 1η , 2η και 3η τάξη
Πτυχίου για έργα κατηγορίας
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι
που αποδεικνύουν ότι κατά
την τελευταία πενταετία, έχουν
εκτελέσει έργα παρόμοια
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το
δημοπρατούμενο.
5. Για την συμμετοχή στον
διαγωνισμό
απαιτείται
η
κατάθεση
εγγυητικής
επιστολής ύψους 8.453,00
ΕΥΡΩ , με ισχύ τουλάχιστον
έξι (6) μηνών και 30 ημερών
από
την
ημερομηνία
δημοπράτησης.
6.Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι 6 μήνες.
7.Το έργο χρηματοδοτείται
από
πιστώσεις
2012ΕΠ02600016.
8. Το αποτέλεσμα της
δημοπρασίας θα εγκριθεί από
την Προϊσταμένη Αρχή.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Θα επιτραπούν ξανα
φωτοβολταικά στις στέγες;
Στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Αρχής θα τεθεί το θέμα το θέμα της εξαίρεσης των εγκαταστάσεων Φωτοβολταϊκών στις στέγες κτιρίων της Πελοποννήσου από τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
(Ρ.Α.Ε.), Νικ. Βασιλάκο και τους Αντιπροέδρους της Αρχής
και μάλιστα με θετική εισήγηση.
Στόχος είναι τουλάχιστον οι συγκεκριμένες επενδύσεις να
προωθηθούν κανονικά.
Την πρόταση αυτή στηρίζει και το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοίνωσε ο Βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Μανιάτης.
Σε συνάντηση που είχε με τον Βασιλάκο ο κ. Μανιάτης έθεσε το ζήτημα της απόφασης της ΡΑΕ για τον κορεσμό του
δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της Πελοποννήσου και ζήτησε να υπάρξουν εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες δεν θα
δημιουργούν προβλήματα στους επενδυτές, ιδιαίτερα των
εγκαταστάσεων Φωτοβολταϊκών στις στέγες κτιρίων.
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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

