Αξιοποιείται το παλιό μεταξουργείο με την στέγαση
ΣΤΕ και συνεδριακού κέντρου

Θα μπει τάξη στο Ναύπλιο;

Σε εφαρμογή είναι μια σειρά κανονιστικών αποφάσεων
στο Ναύπλιο, που ρυθμίζουν κάποια από τα κακώς κείμενα της πόλης. Οι αποφάσεις αφορούν την οδό Αμαλίας,
τον ανεφοδιασμό των καταστημάτων, τα τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους χώρους, αλλά και την χρήση
των πλατειών σχετικά με τις εμπορικές και πολιτιστικές
εκδηλώσεις.
Σελ. 3

Σελ. 17
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Πολλοί μαθητές δεν έχουν χρήματα για να πληρώσουν το λεωφορείο

Χωροταξικό και ειδικές
οικονομικές ζώνες

“Εργαλεία ανάπτυξης” χαρακτηρίζονται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η αναθεώρηση του χωροταξικού
που θα επιτρέψει μεγαλύτερη ανταπόδοση των ΕΟΖ.
Σελ 4

Κόβουν το
σχολείο λόγω
ΚΤΕΛ
Τεράστιες διαστάσεις έχει πάρει το
θέμα χρέωσης του εισιτηρίου από το
ΚΤΕΛ Αργολίδας στους μαθητές, για
να τους μεταφέρει στα σχολεία τους.
Πολλοί γονείς δεν μπορούν να αντα-

ποκριθούν στην καθημερινή πληρωμή των εισιτηρίων με αποτέλεσμα
κάποια παιδιά από τη Δευτέρα μέχρι
χθες να μην μπορούσαν να πάνε σχολείο.

Την ίδια ώρα οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων, όπως λένε, κινδυνεύουν με
κατασχέσεις αφού παραμένουν απλήρωτοι. Πληροφορίες πάντως λένε ότι
το θέμα βαίνει προς επίλυση. Σελ. 5

Χαμηλές τιμές
στα πορτοκάλια

8 χρόνια ΚΠΕ Ν. Κίου

Τα 8 χρόνια του παρουσίας και δράσης στον νομό “γιορτάζει” το Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Αργολίδας με διήμερο Εισαγωγικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο για
εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τίτλο: « Η Εκπαίδευση για την Αειφορία στα
προγράμματα καινοτόμων δράσεων» που αρχίζει αύριο.
Σελ 14

Με αγωνία αναμένεται να ανοίξει η
αγορά για την συγκομιδή και εξαγωγή
για την πρώιμη ποικιλία πορτοκαλιών
Νavelina. Οι αγρότες φοβούνται ότι θα
είναι χαμηλές οι τιμές, με αποτέλεσμα
να μην βγαίνει το κόστος.
Τα πρώτα πορτοκάλια εκτιμάται ότι θα
κοπούν στις αρχές του Νοέμβρη στην
Αργολίδα, όπου σημειωτέον το χαλάζι
προκάλεσε αρκετές ζημιές τον Ιούνιο
και τον Σεπτέμβρη. Γι΄ αυτόν ακριβώς το
λόγο αναμένεται μειωμένη παραγωγή.
Σελ. 13
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Με ποδήλατα οι δήμαρχοι, λόγω κρίσης
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Αποφάσεις για να μην κάνει ο καθένας του …κεφαλιού του

Θα μπει τάξη στο Ναύπλιο;
Σε εφαρμογή είναι μια σειρά
κανονιστικών αποφάσεων στο
Ναύπλιο, που ρυθμίζουν κάποια
από τα κακώς κείμενα της πόλης.
Φορτηγά
Σε ισχύ είναι η απόφαση που
καθορίζει τον τρόπο που θα γίνονται φορτοεκφορτώσεις στην
παλιά πόλη Ναυπλίου. Οι ιδιοκτήτες εμπορικών επιχειρήσεων
εντός της παλιάς πόλης Ναυπλίου μπορούν να ανεφοδιάζονται
για την εξυπηρέτηση των καταστημάτων τους από οχήματα
φορτοεκφόρτωσης, προσωρινώς σταθμευμένα επί της οδού
έμπροσθεν των καταστημάτων
τους, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
Ότι δεν θα σταθμεύουν μόνιμα
αλλά μόνο για όσο διαρκούν οι
εργασίες φορτοεκφόρτωσης
Ότι δεν θα δημιουργούν όχληση στην ρεύμα κυκλοφορίας
των λοιπών οχημάτων της οδού
(ελεύθερο πλάτος οδού τουλάχιστον 3 μέτρα)
Ότι δεν θα εμποδίζουν τις διαβάσεις πεζών, τις θέσεις στάθμευσης που προορίζονται για ΑΜΕΑ
ή κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες)
διάβασης ΑΜΕΑ
Ότι δεν θα παραβιάζουν τις ήδη
υπάρχουσες πινακίδες απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης
που έχουν ήδη τοποθετηθεί με
προηγούμενες αποφάσεις.
Γενικότερα, ότι δεν θα παραβιάζονται οι προβλεπόμενες στον
Κ.Ο.Κ. διατάξεις που αφορούν
στην στάση - στάθμευση (άρθρο
34 Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α’).
Προκειμένου να μην δημιουργείται έντονο κυκλοφοριακό
φορτίο εντός της παλιάς πόλης
Ναυπλίου, συναινούμε οι ώρες
φορτοεκφόρτωσης να περιοριστούν για τις καθημερινές από
τις 07.00π.μ. έως 9.00 π.μ. και από
τις 5.00 μ.μ. έως τις 07.00 μ.μ. και
για Σάββατο και Κυριακή από τις
8.00 π.μ. έως τις 10.00 π.μ..
Αμαλίας
Αναμένεται η έγκριση από την
περιφέρεια για την διακοπή της
κυκλοφορίας στην Οδό Αμαλίας
από το ύψος του 1ου Δημοτικού
Σχολείου έως και το παλιό Δημαρχείο μόνο για τα Σαββατοκύριακα.
Η απαγόρευση θα ξεκινά από τις
3.00 μ.μ. του Σαββάτου (οπότε
θα έχει παρέλθει και το χρονικό
διάστημα που θα είναι ανοικτά
τα καταστήματα της περιοχής
καθώς και οι ώρες της λαϊκής
αγοράς), και θα λήγει την Κυρια-

κή στις 8.00 μ.μ.
Η διακοπή θα αφορά σε όλα τα
οχήματα με εξαίρεση: τα ποδήλατα και τα οχήματα έκτακτης
ανάγκης (πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα δημοτικής
αστυνομίας, αστυνομίας και
τροχαίας, στρατού και λιμενικού
σώματος).
Κοινόχρηστοι χώροι
Καθορίστηκαν οι πλατείες που
βρίσκονται στο Ναύπλιο και θα
παραχωρούνται ως εξής:
Στην πλατεία «Συντάγματος»
θα πραγματοποιούνται οι εξής
εκδηλώσεις: πραγματοποίηση
μουσικών εκδηλώσεων, ομιλίες,
εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας.
Στην πλατεία «Φιλελλήνων»
θα πραγματοποιούνται οι εξής
εκδηλώσεις: πραγματοποίηση
μουσικών εκδηλώσεων, ομιλίες,
εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας.
Στην πλατεία «Καποδίστρια»
θα πραγματοποιούνται οι εξής
εκδηλώσεις: πραγματοποίηση
μουσικών εκδηλώσεων ομιλίες,
τοποθέτηση carrousel την περίοδο των εορτών.
Στην πλατεία «Αρβανιτιάς» θα
πραγματοποιούνται οι εξής εκδηλώσεις:
πραγματοποίηση
μουσικών εκδηλώσεων και ήπιας
μορφής αθλητικές εκδηλώσεις.
Στον πεζόδρομο «Ωνάση» θα
πραγματοποιούνται οι εξής εκδηλώσεις: πραγματοποίηση έκθεσης βιβλίου, μουσικές εκδη-

ατόμων με κινητικά προβλήματα
στους κοινόχρηστους χώρους. Ο
δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης
Κωστούρος, γνωστοποίησε μάλιστα την πρόθεσή της δημοτικής
αρχής δηλώνοντας «Υποστηρίζουμε κάθε επιχείρηση ήπιας
χρήσης, η οποία συνάδει με τον
χαρακτήρα της παλιάς πόλης,
παράγει πολιτισμό και προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, αλλά
εναντιωνόμαστε σε κάθε είδους
κατάστημα ή επιχείρηση, η
οποία έχει επιθετική συμπεριφορά, διαταράσσει την κοινή ησυχία, καταστρατηγεί την ποιότητα
ζωής μας και λειτουργεί κατά
παράβαση των νόμων και των
διατάξεων». Τόνισε δε πως «δυστυχώς ο δήμος μας βρίσκεται
πολλές φορές στην δυσάρεστη
θέση όχι απλά να επιβάλει πρόστιμα στα καταστήματα που δεν
έχουν άδεια τραπεζοκαθισμάτων
και υπερβαίνουν σε κάλυψη τα
νόμιμα τετραγωνικά, αλλά και να
απομακρύνει τραπεζοκαθίσματα
και κατασκευές εφόσον δεν τηρούνται τα νόμιμα».

λώσεις, εκθέσεις ζωγραφικής και Παράλληλα με τα παραπάνω
φωτογραφίας.
ξεκινά μια προσπάθεια να διαΣτο «θεατράκι του ΟΣΕ» θα σφαλίζεται η απρόσκοπτη διάπραγματοποιούνται οι εξής εκ- βαση των πεζών και ειδικά των
δηλώσεις: πραγματοποίηση
μουσικών εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων,
ομιλίες
Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραΑπαραίτητα προσόντα:
φίας.
Πτυχίο μηχανικού ή αντίστοιχων τμημάτων άλλων σχολών
Στην
πλατεία
Άδεια άσκησης επαγγέλματος
«Πέντε
Αδέρφια» θα πραγΓνώσεις Η/Υ, MS windows, MS Office
ματοποιούνται
Γνώσεις Αγγλικής γλώσσας
οι εξής εκδηΠροϋπηρεσία επιθυμητή
λώσεις: πραγματοποίηση
Αποστολή βιογραφικών έως 12/10/2012: ΤΘ 66, 21200 Άργος
μουσικών εκδηή ir.boulmeti@hji.gr
λώσεων, θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεις
ζωγραφικής και
φωτογραφίας.
Στην
πλατεία
«Τριών Ναυάρχων» θα πραγματοποιούνται
Χημικό ή Τεχνολόγο Τροφίμων
οι εξής εκδηλώσεις: πραγΑπαραίτητα προσόντα:
ματοποίηση
Πτυχίο χημικού, τεχνολόγου τροφίμων
μουσικών εκδηή αντίστοιχων τμημάτων άλλων σχολών
λώσεων, ομιλίες,
Γνώσεις Η/Υ, MS windows, MS Office
εκθέσεις ζωγραφικής και φωτοΓνώσεις Αγγλικής γλώσσας
γραφίας.
Αποστολή βιογραφικών έως 12/10/2012: ΤΘ 66, 21200 Άργος
Tραπεζοκαθίή ir.boulmeti@hji.gr
σματα

Η Βιομηχανία χυμών ΑΣΠIΣ Α.Ε.
ζητά για το τμήμα συντήρησης

Η Βιομηχανία χυμών ΑΣΠIΣ Α.Ε.
ζητά για το τμήμα ποιοτικού ελέγχου
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Χωροταξικό και ειδικές οικονομικές ζώνες ο αναπτυξιακός μπούσουλας της Περιφέρειας

Σημαντικό εργαλείο για ποιόν;
«Το σημαντικότερο εργαλείο
ανάπτυξης» χαρακτήρισε το
χωροταξικό πλαίσιο ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ.
Πέτρος Τατούλης, κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη με τη μελετητική
ομάδα που έχει αναλάβει από
το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής την αναθεώρησή του.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης
ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε
στους άξονες, στις προτεραιότητες και στις πολιτικές κατευθύνσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη ανάπτυξή της.
«Η χωροταξική τεκμηρίωση
του στρατηγικού σχεδιασμού,
η ζωνοποίηση των δραστηριοτήτων στο επίπεδο της διευκόλυνσης των αδειοδοτήσεων για
προσέλκυση επενδύσεων και η
δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών αποτελούν κρίσιμα
στοιχεία για τα οποία θα πρέπει
να γίνει πρόβλεψη στον αναθεωρημένο χωροταξικό σχεδιασμό» τόνισε ο Περιφερειάρχης.

Ειδικότερα, συζητήθηκε το ζήτημα της χωρικής συνοχής, η
οριοθέτηση βιομηχανικών περιοχών, η χωροθέτηση του Δημοπρατηρίου, το οποίο βρίσκεται ένα βήμα πριν την τελική
υλοποίησή του, η αξιοποίηση
των ακτογραμμών για δημιουρ-

γία μαρίνων, καταδυτικών πάρκων και λιμανιών, η διαχείριση
των διαφόρων ειδών αποβλήτων, τα αεροδρόμια Τρίπολης
και Καλαμάτας, η δημιουργία
ενιαίου φορέα διαχείρισης οικοσυστημάτων, η ανάπτυξη
πράσινης οικονομίας, η ανά-

πτυξη θεματικού τουρισμού,
τα ολοκληρωμένα ΣΧΟΑΠ, ο
καθορισμός μεταλλευτικών περιοχών, ο καθορισμός της γης
υψηλής παραγωγικότητας και
πολλοί ακόμα τομείς.
«Στόχος μας είναι η αναθεώρηση του χωροταξικού πλαι-

σίου να υιοθετήσει μια προχωρημένη αντίληψη, η οποία
θα ενσωματώσει μελλοντικές
κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες ήδη
έχουν προβλεφθεί στο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου» σημείωσε,
τέλος, ο Περιφερειάρχης.
Αυτό φυσικά αποτελεί την μια
άποψη η οποία κυριαρχεί στην
περιφέρεια, χωρίς να δέχεται
ιδιαίτερες κριτικές από την
αντιπολίτευση, δηλαδή από τις
παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ και των
Οικολόγων Πράσινων, αφου η
ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά
έχουν ταυτιστεί με τις απόψεις
του περιφερειάρχη.
Μια όμως πιο εκτενής ματιά
τόσο στο μοίρασμα του ΕΣΠΑ
και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όσο και στον ρόλο των
τραπεζών δημιουργεί πολλά
ερωτιματικά “για ποιόν ή ποιούς” θα είναι η ευαγγελιζόμενη
ανάπτυξη.

Κόβουν το σχολείο λόγω ΚΤΕΛ
Το μισό εισιτήριο αναγκάζονται
να πληρώνουν από την Δευτέρα
οι μαθητές της Αργολίδας που
χρησιμοποιούν τα λεωφορεία
του ΚΤΕΛ, για να πάνε στο σχολείο τους. Η απόφαση ξάφνιασε
μαθητές και γονείς. Συγκεκριμένα η ΚΤΕΛ Αργολίδας Α. Ε., ανακοίνωσε ότι θα μεταφέρει τους
μαθητές στα Σχολεία τους «εισπράττοντας από αυτούς το ήμισυ του εισιτηρίου και όχι δυνάμει
της συμβάσεως με το Δημόσιο».
Το θέμα παίρνει τεράστιες διαστάσεις, αφού πολλοί γονείς
λόγω της οικονομικής κρίσης
και των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν με την
δουλειά τους, δεν θα μπορούν
να ανταποκριθούν στην καθημερινή πληρωμή των εισιτηρίων
για να στείλουν τα παιδιά τους
στο σχολείο. Όπως σημειώνει
το ΚΤΕΛ «η απόφαση αυτή δεν
λήφθηκε από εμάς ελαφρά τη
καρδία, χωρίς να υπολογίσουμε
το πρόβλημα που δημιουργείται
σε τόσες οικογένειες και τόσους
μαθητές, ειλικρινά όμως δεν μας
έχει μείνει άλλη εκλογή. Το Δημόσιο μας έχει αφήσει απλήρωτους
για το 90% της προηγούμενης

σχολικής χρονιάς. Εμείς όμως
έχουμε εξοφλήσει τα μισθωμένα Ταξί, έχουμε πληρώσει τους
μισθούς, τα ασφαλιστικά ταμεία,
τους αναλογούντες φόρους και
τα καύσιμα. Με άλλα λόγια εν
γνώσει μας δανείζουμε το Κράτος και τούτο το πράτταμε από
φιλότιμο, από κατανόηση των
δύσκολων καιρών που περνά η
χώρα μας, από ευαισθησία για
τον αγώνα των μαθητών. Δυστυχώς όμως, και να θέλουμε να
συνεχίσουμε να μεταφέρουμε
τους μαθητές πληρώνοντας και
όχι εισπράττοντας, πλέον δεν
μπορούμε. Αντιμετωπίζουμε πια
κίνδυνο επιβίωσης, κίνδυνο να
χάσουμε τα λεωφορεία και τις περιουσίες μας, να καταστραφούμε». Το ΚΤΕΛ Αργολίδας με ανακοίνωσή του στα τοπικά Μέσα
Ενημέρωσης τονίζει ακόμα: «περιμένοντας να υπογράψουμε νέα
σύμβαση με το Κράτος για την
επόμενη χρονιά, μας δηλώνεται
ότι πρέπει να συναινέσουμε σε
περικοπή του τιμήματος κατά
17%, ενώ ήδη έχουμε προβεί στα
δύο προηγούμενα έτη σε μείωση
20%. Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα στις περικοπές αυτές,

καθώς καθιστούν την μεταφορά
των μαθητών από εμάς παντελώς ασύμφορη. Την λύση μπορεί
εύκολα να τη βρει το Κράτος και
εμείς είμαστε πρόθυμοι άμεσα
να επαναλάβουμε την μεταφορά
των μαθητών».
Με ψήφισμά του εξάλλου ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου
ΕΠΑΛ Ναυπλίου σημειώνει: «Ο
σύλλογος διδασκόντων του 1ου
ΕΠΑΛ Ναυπλίου με το παρόν ψήφισμα εκφράζει την κατανόησή
του για το πρόβλημα της μετα-

φοράς των μαθητών μας από και
προς το σχολείο και συμπαρίσταται, επισημαίνοντας ότι αυτό
δημιουργεί μεγάλα προβλήματα
στη λειτουργία του σχολείου.
Επιπρόσθετα τονίζουμε ότι πέρα
από την οικονομική επιβάρυνση,
ορισμένες περιοχές από όπου
προέρχονται μαθητές μας εξυπηρετούνται μόνο από τα ειδικά
σχολικά δρομολόγια. Για το λόγο
αυτό καλούμε τους εμπλεκόμενους φορείς για την εύρεση άμεσης λύσης».

Το θέμα παίρνει υποχρεωτικά
το δρόμο προς το κοινοβούλιο,
με ερωτήσεις που καταθέτουν
οι βουλευτές. Ο βουλευτής Γιάννης Ανδριανός τονίζει ότι «Το
πρόβλημα είναι εξαιρετικά οξύ
λαμβανομένου υπόψη ότι η γεωγραφία της Αργολίδας έχει ως
αποτέλεσμα πολλά παιδιά, ιδίως
σε απομακρυσμένα χωριά, να
απέχουν πολλά χιλιόμετρα από
τα σχολεία, ενώ οι γονείς, οι οποίοι στην μεγάλη πλειονότητά τους
είναι αγρότες, δεν έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν την καθημερινή μεταφορά τους». O Δημήτρης Κοδέλας τονίζει ότι: «Οι
μαθητές και οι οικογένειές τους
δεν μπορεί να είναι αυτοί που
θα πληρώσουν τις αλλοπρόσαλλες και χωρίς καμιά απολύτως
προετοιμασία και προγραμματισμό προβλέψεις του Καλλικράτη
και την κυβερνητική ολιγωρία».
Αντίστοιχα ο Γιάννης Μανιάτης
επισημαίνει: «οι διδάσκοντες
είναι υποχρεωμένοι να προσθέτουν απουσίες στα παιδιά, εξαιτίας της αντικειμενικής απουσίας
τους από τα μαθήματα, χωρίς καμία προφανώς ευθύνη των ιδίων
ή των γονέων τους».
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Δεν έχουν να πληρώσουν το μισό εισιτήριο που ζητούν από τη Δευτέρα τα λεωφορεία της Αργολίδας

6 7
ΠΕΜΠΤΗ 11.10.2012

Eνυπογράφως

Συνολική
αντιμετώπιση της
παραβατικότητας

ιχνηλασίες

ΑμΕΑ Φίλιπποι

gatziosakis@yahoo.gr

Η ΕΛΛΕΙΨΗ αστυνόμευσης στην
Αργολίδα, αλλά και σε πολλές ακόμα
περιοχές, δημιουργεί τεράστια
προβλήματα σε όλο το φάσμα
της παραβατικότητας και της
εγκληματικότητας, απ΄ όπου κι αν
προέρχεται.
Οι κλοπές και οι ληστείες που έχουν
γίνει πλέον καθημερινό φαινόμενο
πρέπει κάποια στιγμή να σταθούν
η αφορμή για να κουνηθεί λίγο
από την θέση της η
πολιτική ηγεσία και
να φροντίσει για την
επαρκή στελέχωση της
αστυνομίας.
του Ακη
Ρατσιστικές εξάρσεις
Γκάτζιου
και η λογική αυτών που
θέλουν να πάρουν το
νόμο στα χέρια τους δεν προσφέρουν
τίποτα, ούτε ωφελούν την κοινωνία.
Ούτε βέβαια εξαφανίζουν το
πρόβλημα..
ΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ δηλώσεις ακόμα
και αιρετών που λένε ότι «ήρθε η
ώρα να σηκώσουμε το αναστημά
μας» και καλούν σε ενεργό δράση
τους κατοίκους, θεωρώντας ότι «όλοι
μαζί μπορούμε ας σταματήσουμε την
εγκληματικότητα χτυπώντας την στην
ρίζα της», δεν ωφελούν.
ΕΚΕΙΝΟ που χρειάζεται είναι η
πολιτεία να φροντίσει για τη συνολική
αντιμετώπιση της παραβατικότητας
και του εγκλήματος που βρίσκεται
σε έξαρση σε όλη τη χώρα, και όχι η
γκετοποίηση κοινωνικών ομάδων ή
αλλοδαπών.
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ αισθήματος
ασφάλειας για τη ζωή και την
περιουσία των κατοίκων, καθώς
και η εφαρμογή της νομιμότητας
είναι απαραίτητη να γίνει μόνο
από το κράτος και όχι από ομάδες
αγανακτισμένων που θέλουν να
πάρουν το νόμο στα χέρια τους.
ΚΑΘΕ άλλη τακτική και φυσικά
η παρατεινόμενη αδιαφορία ή η
αδυναμία του υπουργείου Δημόσιας
Τάξης για την στελέχωση των
υπηρεσιών, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνες καταστάσεις.

Για δεύτερο συνεχή μήνα ο σύλλογος “φίλων ίππων Άργους” φιλοξένησε
μικρούς φίλιππους από τα ΑμΕΑ και τους μύησε στα πρώτα βήματα
της ιππασίας. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν στην προσφορά και με τα
χαμόγελά τους έστειλαν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον σύλλογο και στα
μέλη του, δίνοντας παράλληλα την αίσθηση πως το άλογο στο Άργος
ανακτά και πάλι την θέση του στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για μια
σημαντική προσφορά του συλλόγου που θα πρέπει να βρεί μιμητές.
ΑΝ.

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

Y.Z.

Όσο υπάρχουν
άνθρωποι

Ποιοτικά
τα τοπικά προϊόντα

Ο κ. Βασίλειος Σινανιώτης και η
σύζυγός του κα Δήμητρα Ξιξή
δώρισαν στο Γηροκομείο Άργους ένα υπερψυγείο ΑΜΑΝΑ
170Χ100 τελευταίας τεχνολογίας, πολύ αναγκαίο για το ίδρυμα καθώς και ένα καθιστικό
ποδήλατο άθλησης πολύ χρήσιμο για την φυσική κατάσταση των ηλικιωμένων.
ΟΝ.

Αυξήθηκαν
τα τροχαία

Αυξήθηκαν τα τροχαία στην
Πελοπόννησο σύμφωνα με τα
επίσημα στοιχεία που έδωσε
στη δημοσιότητα η Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας.
Συγκεκριμένα, σημειώθηκαν
57 τροχαία ατυχήματα με παθόντες (νεκροί, σοβαρά και
ελαφρά τραυματίες), έναντι 53
που σημειώθηκαν το 2011 (αύξηση 8%).
Ειδικότερα σημειώθηκαν:
8 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, έναντι 7 τον Σεπτέμβριο
του 2011 (αύξηση 14%).
8 τροχαία ατυχήματα με σοβαρό τραυματισμό ατόμων,
έναντι 14 τον Σεπτέμβριο του
2011 (μείωση 43%).

41 τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό, έναντι 32
τον Σεπτέμβριο του 2011 (αύξηση 28%).
Από τα τροχαία δυστυχήματα που συνέβησαν σε αστικές
και αγροτικές περιοχές των
Νομών, καταγράφηκαν συνολικά 86 παθόντες (έναντι 77 το

2011). Ειδικότερα καταγράφηκαν:
νεκροί, όσοι και τον Σεπτέμβριο του 2011.
σοβαρά τραυματίες, έναντι 15
τον Σεπτέμβριο του 2011.
66 ελαφρά τραυματίες, έναντι
54 τον Σεπτέμβριο του 2011.
Τα κυριότερα αίτια των τρο-

χαίων ατυχημάτων – δυστυχημάτων, όπως προέκυψε από
την αστυνομική τροχονομική
έρευνα, ήταν:
Παραβίαση προτεραιότητας,
Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα,
Απόσπαση προσοχής του οδηγού, Αντικανονικό προσπέρασμα.

«Επενδύουμε σε σταθερές
σχέσεις για την προώθηση
των Πελοποννησιακών προϊόντων, αλλά και στη δημιουργία ενός ισχυρού brand name
Πελοπόννησος. Για το σκοπό
αυτό είμαστε στην τελική ευθεία για τη δημιουργία μηχανισμού πιστοποίησης των
Πελοποννησιακών προϊόντων
με ευθύνη της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, με σκοπό τη
μείωση του κόστους για τους
παραγωγούς» τονίζει συχνά ο
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης.
Και όλα αυτά με δεδομένο ότι
η ποιότητα των Πελοποννησιακών προϊόντων διαρκώς βελτιώνεται και σε συνδυασμό με
την αύξηση της παραγωγής,
αλλάζει προς το καλύτερο η
εικόνα τους και στο εσωτερικό
της χώρας και κυρίως στο εξωτερικό, κάτι που θα επιτρέψει
να έχουν την τιμητική θέση
που τους ταιριάζει στις μεγάλες εκθέσεις προϊόντων.
Υ.Ζ.

Παραμένει το Εφετείο Ναυπλίου

Το “Κυμα” στον Δον Κιχώτη
Επειδή Γερμανία δεν είναι μόνο Μέρκελ και Χίτλερ, επειδή Γερμανία
δεν είναι μόνο Siemens και Mizes, επειδή Γερμανία είναι και Μπετόβεν, Μπρεχτ, Μότσαρτ, Λούξενμπουργκ, Αινστάιν, Γκαίτε, Μαν,
Λανγκ, Μαρξ, Βέντερς και χιλιάδες άλλοι συγγραφείς, ποιητές, επιστήμονες, καλλιτέχνες, σκηνοθέτες, Κοινωνικός χώρος Δον Κιχώτης
πάει κόντρα στο ρεύμα με μια αντιφασιστική ταινία άκρως γερμανική!
Αυτή την Παρασκευή στις 9.00 μμ προβολή της ταινίας «Το κύμα».
Γερμανική ταινία. Σκηνοθεσία Ντένις Γκάνσελ με τους: Γιούργκεν
Φόγκελ, Φρέντερικ Λάου, Μαξ Ρίμελτ, Τζένιφερ Ούλριχ. Διάρκεια
110 λεπτά
Τρέμε Μέρκελ, σου ερχόμαστε...μετανάστες
ΑΝ.

Την γλίτωσε προς το παρόν το Εφετείο Ναυπλίου
αφού απ ότι φαίνεται δεν είναι στις προθέσεις του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η συγχώνευση των Εφετείων
Ναυπλίου και Καλαμάτας, σύμφωνα με απάντηση
που έλαβε ο Βουλευτής Αργολίδας, Γιάννης Μανιάτης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Α. Ρουπακιώτη.
Σύμφωνα με την απάντηση:”Η
ίδρυση, η συγχώνευση και η
κατάργηση των δικαστηρίων
γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου παρ.1 του ν.
1756/1988 (Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
κυρωτικός νόμος 1756/1988).
με Προεδρικό Διάταγμα, ύστερα
από γνώμη της Ολομέλειας του
Αρείου Πάγου αν πρόκειται για
Εφετείο ή τη γνώμη της Ολομέλειας του οικείου Εφετείου αν
πρόκειται για άλλο Δικαστήριο.
Συνεπώς δε, σας γνωρίζουμε ότι δεν είναι στις
προθέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. η κατάργηση των Πρωτοδικείων Κυπαρισσίας και ΓυΘείου,
καθώς και η συγχώνευση των Εφετείων Ναυπλίου
και Καλαμάτας”.

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

Αρχισυντάκτης:
Άκης Ντάνος

Κωδ. Εντύπου: 4126
Αριθμός φύλλου: 731
Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 11.10.2012
Ιδιοκτησία: ΕΝΘΕSIS Α. Γκάτζιος –
Μ. Κ. Ντάνος – Μ. Πετρόπουλος Ο.Ε.

Συντάκτες:
Άκης Γκάτζιος, Άκης Ντάνος

Εκδότης – Δ/ντής:
Άκης Γκάτζιος

Σχεδιασμός:
ΕΝΘΕSIS

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

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

Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύονται στον «Αναγνώστη Πελοποννήσου» δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις
απόψεις της εφημερίδας. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή
κειμένων και φωτογραφιών, ολική ή
μερική ή περιληπτική, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη (Ν.2121/1993).
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Επίθεση Σφυρή με φαρέτρα τον σκουπιδότοπο στο “Ανάθεμα”

ρεπορτάζ

Αγνοούν που πάνε τα σκουπίδια

oikoargos@yahoo.gr

Σήμερα σαν τότε
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ της Μέρκελ στην Αθήνα προκάλεσε
όπως αναμενόταν αντιδράσεις αφού τόσο η στάση
της Γερμανίδας Καγκελαρίου, όσο και η αναγνώριση
του ρόλου και των βλέψεων της Γερμανίας για την
πολιτική μετεξέλιξη της Ευρώπης, έχουν πείσει και
τον πιο δύσπιστο Έλληνα για το ποιος ευθύνεται
για την διαχείριση της κρίσης.
ΠΡΙΝ από χρόνια, όταν έμπαιναν οι Γερμανοί στην
Αθήνα και στην Αργολίδα, ελάχιστοι ντόπιοι βγήκαν
να τους υποδεχτούν. Οι περισσότεροι προτίμησαν
να κλειστούν στα σπίτια τους κλείνοντας ερμητικά
τα παραθυρόφυλλά τους. Στο Άργος μόνο μια
γυναίκα, κι αυτή Γερμανίδα παντρεμένη με Έλληνα
γιατρό, κρέμασε έξω απ το σπίτι της στην πλατεία
του Αγ. Πέτρου την γερμανική σημαία και έτρεξε
να υποδεχτεί τους συμπατριώτες της.
ΙΣΩΣ η στάση του εγκλεισμού
τους στα σπίτια να ήταν πιο
απαξιωτική τότε, αφού οι Ναζιστές
περίμεναν
υποδοχή
ηρώων,
συνηθισμένοι από τους “ρωμαϊκούς
του Άκη
Nτάνου
θριάμβους”. Σήμερα όμως θα
υποδήλωνε απάθεια και υποταγή
στο οικονομικό ράιχ που επιθυμεί
να ηγείται η Γερμανία και η Καγκελάριός της. Ο
φόβος της μαζικής διαμαρτυρίας οδήγησε την
τρικομματική κυβέρνηση να ανασύρει απ το
συρτάρι έναν χουντικό νόμο και να απαγορεύσει
την συγκέντρωση ατόμων μπροστά απ την βουλή.
ΤΟΤΕ ο Τσολάκογλου να υπογράφει την παράδοση
της χώρας παρά τις αντιρρήσεις της πολιτικής
και της στρατιωτικής ηγεσίας, σήμερα η πολιτική
ηγεσία μας καλεί με ανάλογο τρόπο να δείξουμε
την πρέπουσα συμπεριφορά που αρμόζει σε
αρχηγό κράτους. Είναι όμως κάποια αρχηγός
κάπου κράτους ή εκείνου που έχει μέχρι σήμερα τα
μεγαλύτερα οικονομικά και πολιτικά οφέλη απ την
κρίση στην Ευρώπη;
ΦΥΣΙΚΑ το δεύτερο και με μια διαφορά σημαντική,
ο Χίτλερ δεν είχε κερδίσει ακόμα τον πόλεμο για την
Siemens και την Κrup, σε αντίθεση με την Μέρκελ
που έρχεται ως νικήτρια της οικονομικής μάχης της
Ευρώπης, με τις πολυεθνικές να “αθωώνονται” τα
υποβρύχια να αρμενίζουν στραβά και που μέχρι
σήμερα έχει στοιχίσει στην Ελλάδα περί τους 2500
νεκρούς από το 2010 και δώθε.
ΣΗΜΕΡΑ σαν τότε η κατοχική κυβέρνηση
ανακοινώνει τρόφιμα για τους οικονομικά
αδύναμους, συλλαμβάνει και οδηγεί για
αναγνώριση όποιον θεωρεί ύποπτο χωρίς εξαίρεση,
“ο μπόγιας” που έλεγαν χλευαστικά στην κατοχή οι
αργείτες είναι ο σημερινός ματατζής, ο μπάτσος,
όπως τον αποκαλούν οι διαμαρτυρόμενοι πολίτες.
Σήμερα όπως τότε επανακυκλοφορεί το ίδιο
σύνθημα στους δρόμους “όταν ο λαός βρίσκεται
μπροστά από τον κίνδυνο της τυραννίας διαλέγει
ή τις αλυσίδες ή τα όπλα”, όχι απ το ΕΑΜ αλλά απ τα
στόματα του κόσμου.

ΠΕΜΠΤΗ 11.10.2012

Vita Civilis

Την επικοινωνία μέσω ανοικτής επιστολής επέλεξε ο πρώην Δήμαρχος Κρανιδίου και
επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Ερμιονίδας, Δημ. Σφυρής προκειμένου να διατυπώσει τις απόψεις
του σχετικά με την πορεία της
διαχείρισης σκουπιδιών στην
Ερμιονίδα και στην περιφέρεια
ευρύτερα.
Απευθυνόμενος
προς τον Δήμαρχο Τρίπολης
και πρόεδρο Φ.Ο. Δ.Σ.Α. Πελοποννήσου κ. Σμυρνιώτη αφού
αναφέρει ότι με λύπη του παρακολούθησε παρέμβαση του
κ. Σμυρνιώτη σε τοπικό κανάλι
το βράδυ της περασμένης Τρίτης με θέμα «Ο σεισμός για τα
σκουπίδια στην Πελοπόννησο» τονίζει μεταξύ άλλων ότι
«αναφέρθηκε απαξιωτικά για
το έργο του δεματοποιητή στο
Κρανίδι.
Όφειλε να έχει ερευνήσει ως
πρόεδρος του Φ.Ο.Δ.Σ.Α και
Δήμαρχος Τρίπολης, που εξακολουθεί να έχει σε λειτουργία
τους ΧΑΔΑ, ότι ο δεματοποιητής στο Κρανίδι λειτούργησε
το καλοκαίρι 2010, ακολουθώντας τον Περιφερειακό Σχεδιασμό ως όφειλε.
Ο πρώην Δήμος Κρανιδίου, επί
της θητείας μου, ήταν ο πρώτος Δήμος της Πελοποννήσου
που έκλεισε τις χωματερές και
έκανε προμελέτες αποκατάστασης των χωματερών ιδίοις
εξόδοις και δεν περίμενε την
Περιφέρεια ούτε την Πολιτεία.
Σήμερα ο κίνδυνος για την
Ερμιονίδα είναι μεγαλύτερος
διότι δημιουργήθηκε η μεγαλύτερη ανεξέλεγκτη χωματερή
στην Πελοπόννησο.
Αυτό το εγκληματικό φαινόμενο της χύδην απόρριψης
και ταφής, σε δασικές περιοχές, σκουπιδιών που έγινε στο
Δήμο Μεγαλόπολης και ενδεχομένως σε άλλους Δήμους
αποτελεί συχνή και καθημε-

ρινή πρακτική της Δημοτικής
Αρχής Ερμιονίδας από τις αρχές του 2011 μέχρι σήμερα.
Δυστυχώς ουδείς έδειξε την
ίδια ευαισθησία για την Ερμιονίδα. Η λύση της εγκατάστασης του δεματοποιητή στα
Δίδυμα σήμανε αυτόματα το
κλείσιμο των χωματερών.
Ο δεματοποιητής δεν ήταν
λύση για την ολοκληρωμένη
διαχείριση, αποτελούσε το
πρώτο βήμα καλώς ή κακώς
για την ολοκληρωμένη διαχείριση (ανακύκλωση στη πηγή,
κομποστοποίηση, διαχείριση
λημματολάσπης αδρανών κ.α.
ρευμάτων) σύμφωνα με τον
ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δυστυχώς δεν μπορούσε να διαχειριστεί τα απορρίμματα εκτός
των επιλογών του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης
Απορριμμάτων.
Σήμερα συνυπεύθυνοι για να
μην πω υπεύθυνοι είναι οι άρχοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Είναι τυχαίο ότι σχεδόν δύο
χρόνια θητείας δεν έχουν ούτε
καν χωροθετήσει τους χώρους
για την υλοποίηση των προγραμμάτων επεξεργασίας των
απορριμμάτων;
Είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι Δήμαρχοι ρίχνουν τις ευθύνες αλλού λες και δεν είναι δικά
τους τ΄απορρίμματα;
Είναι τυχαίο ότι αγνοούν τεχνηέντως που πηγαίνουν τα
σκουπίδια του Δήμου τους;
Δεν είναι τυχαίο διότι οι περισσότεροι άλλα έλεγαν προεκλογικά και άλλα κάνουν μετεκλογικά».
Μια χαρά ο Δεματοποιητής
Υπέρ της λειτουργίας του Δεματοποιητή τίθεται ο πρώην
Δήμαρχος Κρανιδίου παρ όλο
που πιο πάνω τον χαρακτήριζε
ότι «δεν είναι λύση», υπογραμ-

μίζοντας:
«Ο δεματοποιητής όταν λειτουργεί κανονικά εκτός από τα
δέματα δεν αφήνει ίχνος σκουπιδιού και επιβάρυνσης. Ας
επισκεφθεί την Πύλο η οποία
λειτουργεί έχοντας βέβαια το
πρόβλημα αποθήκευσης των
δεμάτων λόγω της ολιγωρίας
της Πολιτείας και συνεπώς
η Πύλος όπως και το Κρανίδι
γιατί έτσι το παραδώσαμε είχε
κάθε δικαίωμα να απαιτήσει
όχι μόνο την απομάκρυνση
αλλά και την δυνατότητα αυτόνομης διαχείρισης του Δήμου
που του δίνει η νομοθεσία και
οι Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις
μη επιβαρύνοντας με μεγάλο
κόστος τους Δημότες.
Ενδεχομένως δεν το γνωρίζει
συνεπώς «αφορίζει» το δεματοποιητή στο Κρανίδι αβίαστα
και χωρίς γνώση.
Εξ΄ άλλου αυτά του είπαν αυτά
λέει.
Στο Κρανίδι εκτός από τα δέματα υπάρχουν και σκουπίδια.
Υπάρχει ο δεματοποιητής που
δεν λειτουργεί – επιλογή του
Δημάρχου- και ρίχνουν χύδην
τ΄ απορρίμματα παντού.
Κανονικά θα έπρεπε να γνωρίζει ότι εάν δεν λειτουργήσει ο
δεματοποιητής, θα καταντήσει
μία ανεξέλεγκτη χωματερή και
τα απορριμματοφόρα Δημοτικά ή ιδιωτικά, εφ΄ όσον δεν
επαρκεί ο χώρος, θα εναποθέτουν τα σκουπίδια σε δασικές
περιοχές, σε ρέματα είτε του
Δήμου είτε άλλου Δήμου.
Αυτό συμβαίνει στο Δήμο Ερμιονίδας τους 22 μήνες και
δυστυχώς κάποιοι «ευαίσθητοι
Δήμαρχοι» τον αντιγράφουν».

Κι άλλα λεφτά για το …Γεφύρι της Άρτας
Αυστηρό χρονοδιάγραμμα δεκαπέντε (15) μηνών, δηλαδή
μέχρι 27-10 –2013 έχει τεθεί για
την την ολοκλήρωση των εργασιών στο οδικό τμήμα Αρκαδικό
- Χάνι Μερκούρη.
Ο δρόμος Ναυπλίου – Λυγουριού, το λεγόμενο σύγχρονο «Γεφύρι της Άρτας» έχει πλέον βάσιμες ελπίδες να ολοκληρωθεί
και να δοθεί στην κυκλοφορία.
Την Δευτέρα η εργοληπτική επιχείρηση υπέγραψε την σύμβαση
και το έργο ξεκινά.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται
από τη διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών: Με παλαιότερη εργολαβία της Υπηρεσίας και στα
πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ 2000 – 2006,
κατασκευάστηκε το οδικό τμήμα Αρκαδικό – Χάνι Μερκούρη
της Εθνικής οδού Ναύπλιο-Λυγουριό μέχρι το στάδιο της οδοστρωσίας. Η εργολαβία αυτή
διαλύθηκε δίχως να έχει ολοκληρωθεί πλήρως το φυσικό της
αντικείμενο. Με την παρούσα
εργολαβία προβλέπεται η ολοκλήρωση των υπολειπόμενων
εργασιών, ώστε να ολοκληρωθεί

πλήρως και να αποδοθεί σε λειτουργία το υπόψη οδικό τμήμα,
μήκους 8,0 χλμ περίπου.
Το τεχνικό αντικείμενο μεταξύ
άλλων περιλαμβάνει την κατασκευή τεχνικού Κάτω Διάβασης, την κατασκευή τοίχου
αντιστήριξης,
ανακατασκευή
οδοστρωσίας και κατασκευή
των προβλεπομένων ασφαλτικών, έργα κατακόρυφης και
οριζόντιας σήμανσης καθώς και
έργα ασφάλισης, εγκατάσταση
ηλεκτροφωτισμού στις περιοχές των ισόπεδων κόμβων, τα
προβλεπόμενα έργα Πρασίνου,
ολοκλήρωση εργασιών επιφανειακής απορροής ομβρίων και
ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης του τοπικού οδικού
δικτύου (παραπλεύρων και καθέτων οδών). Όπως ανακοινώθηκε σε συνδυασμό δε με την
πρόσφατα περατωθείσα εργολαβία κατασκευής του υποτμήματος από το Χάνι Μερκούρη
μέχρι το Λυγουριό μήκους 5,0
χλμ περίπου, θα αποδοθεί σε
χρήση νέο ενιαίο τμήμα Εθνικής
Οδού από τη θέση Αρκαδικό

έως Λυγουριό, μήκους 13,0 χλμ
και με ασφαλτοστρωμένο πλάτος κυκλοφορίας 11,0μ, σε αντι-

κατάσταση του γνωστού υφιστάμενου τμήματος με τα πολύ
κακά γεωμετρικά χαρακτηριστι-

κά και τη στενότητα του οδοστρώματος, που διέρχεται μέσα
από τους οικισμούς.

Καταγγελίες για την απομάκρυνση του ΚΕΜΧ

Καρεκλοκένταυρους
καταγγέλλει ο Χρήστος

Υποδοχή στους τουρίστες
του κρουαζιερόπλοιου
Το τελευταίο κρουαζιερόπλοιο
της θερινής περιόδου που έπιασε
Ναύπλιο υποδέχθηκαν επαγγελματίες του Ναυπλίου στο Πι, με
ντόπιους μεζέδες.
Οι 2500 τουρίστες του New
Amsterdam που βγήκαν από τις
λάντζες «αποζημιώθηκαν» αφού
τους δόθηκε η ευκαιρία να γευτούν παραδοσιακά τοπικά προϊόντα, όπως τυρί, ελιές, ψωμί, μεζέ-

δες, φρέσκο χυμό πορτοκαλιού,
κρασί, τσίπουρο και ούζο.
Επίσης στο λιμάνι στήθηκε χορός
προσφέροντας φολκλόρ στους
τουρίστες, ενώ διανεμήθηκαν και
τουριστικά αλλά και διαφημιστικά φυλλάδια για να επισκεφθούν
τα καταστήματα που συμμετείχαν στο χάπενινγκ.
Η προετοιμασία παράλληλα από
το λιμεναρχείο, που έγινε με

προσωπική φροντίδα του ίδιου
του Λιμενάρχη Σπύρου Μαρίνου
ήταν παραδειγματική.
Μοναδικό θολό σημείο το γεγονός ότι το μεγάλο κρουαζιερόπλοιο έμεινε αρόδο, λόγω των
γνωστών προβλημάτων με την
εκβάθυνση του λιμανιού, αφού
το θύθισμά του δεν του επέτρεπε
να πιάσει λιμάνι.

«Κάποιοι
καρεκλοκένταυροι των Αθηνών, το
τελευταίο διάστημα προσπαθούν να διαλύσουν το
Ναύπλιο αποψιλώνοντάς
το από υπηρεσίες και διοικητικές δομές. Τους στέλνω ξεκάθαρο μήνυμα. Τα
παιχνίδια με την πρώτη
πρωτεύουσα της νεότερης
Ελλάδος, το ιστορικό Ανάπλι, τελειώνουν εδώ. Έφτασε η ώρα να δοκιμάσουν
την πραγματική δύναμη
της ιστορικής αυτής πόλης, η οποία θα συνοδεύεται με την ενεργοποίηση του νομικού
μας οπλοστασίου και κυρίως του ειδικού βάρους του Ναυπλίου
και των δημοτών του».
Την παραπάνω δήλωση έκανε ο επικεφαλής της ελάσσονος
αντιπολίτευσης Χρήστος Γραμματικόπουλος κατά την διάρκεια
της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την έκδοση
ψηφίσματος για το ΚΕΜΧ (στο ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου δηλώνεται με τρόπο κατηγορηματικό η αντίθεση του Δήμου στο κλείσιμο του στρατοπέδου, απόφαση η
οποία και τεκμηριώνεται στο σχετικό ψήφισμα).
Ο κ. Γραμματικόπουλος αναφέρθηκε και στην «περίεργη», όπως
την χαρακτήρισε, συζήτηση που άνοιξε περί νέου διοικητηρίου
στην περιοχή της Δαλαμανάρας, σε οικόπεδο, όπου ο Δήμος
Ναυπλιέων είναι συγκύριος με τον Δήμο Άργους – Μυκηναίων
και την (πρώην) Νομαρχία.
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Η απέναντι όχθη

O Μπάκας ο Τάπας και ο…. Τσίου
….γκαμώ την κρίση …τελείωσαν
οι βλάκες!!!!
Βράδυ έφτασε στο σπίτι του ο Θάνος μετά την πολύωρη δουλειά στο γραφείο του.
Δεν ήθελε και πολλά για να χαλαρώσει μετά από μια κοπιαστική μέρα , ένα ζεστό πιάτο φαί
και το γλυκό τιτίβισμα της μικρή κόρης του. Δεν πρόλαβε να κάνει ούτε μισή αγκαλιά με την
μικρή του γιατί χτύπησε το τηλέφωνο. Όταν το κουδούνισμα του τηλεφώνου σε κόβει από
τέτοιες τρυφεράδες τότε είναι κακός οιωνός. Με μαύρη διάθεση έπιασε ο Θάνος το γκρίζο
ακουστικό, στην άλλη γραμμή ο θείος του επιβεβαίωνε τα κακά συναισθήματα.
-Θάνο έγινε ζημιά στο χωράφι, χάλασε η γεώτρηση και στο δικό μου και στο δικό σας χωράφι.
-Και τι μπορούμε να κάνουμε τώρα βραδιάτικα θείε;
-Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε αλλά σε πήρα για να συνεννοηθούμε.
-Εντάξει θείε ότι πεις, εσύ ξέρεις καλύτερα τα χωράφια.
-Λοιπόν λέω να φωνάξουμε τον Τσίου για την επισκευή.
-Ποιόν ; ( Ο Θάνος ξαφνιάστηκε με το όνομα του τεχνικού ήταν έτοιμος να ξεσπάσει σε γέλια
και δεν ήθελε να παρεξηγηθεί ο θείος του, αδελφός του μακαρίτη του πατέρα του, η γεώτρηση στα χωράφια ήταν κοινή.) Ποιος Τσίου Τσίου βραδιάτικα;
-Δεν το ξέρεις ρε παιδάκι μου γιατί χάθηκες με την δουλειά σου. Ο Τσίου είναι αλλοδαπός τον
έχουμε όλοι στα χωράφια μας, φοβερός μάστορας, αλλά πρέπει να συνεννοηθούμε εμείς να
βάλουμε ένα μάστορα και λέω αυτόν.
-Εντάξει θείε αλλά θα έρθω πρωί πρωί γιατί μετά θα πάω στην δουλειά μου στο Άργος. ( Ο
Θάνος κλείνει το τηλέφωνο και διαπιστώνει ότι
την συνομιλία του παρακολουθούσε η κόρη του,
κάτι ήθελε να του πει και τον κοιτούσε με το πονηρό παιδικό της βλέμμα.)
-Μπαμπά πουλί έτσω ( Και του έδειχνε προς το
μπαλκόνι έξω ( έτσω) που ήταν κρεμασμένο το
κλουβί του καναρινιού.
-Τσίου τσίου ( της απαντά και χαλαρώνουν και οι
δυο με μια αγκαλιά από γέλια) .
Την άλλη μέρα ο Θάνος πρωί πρωί έφυγε για
το πατρικό χωράφι. Εκείνο που τον παραξένεψε στην κυκλική πλατεία του μεγάλου χωριού
ήταν ελάχιστοι οι θαμώνες των δύο καφενείων.
Τα τελευταία χρόνια ζούσε σαν μετανάστης στο
χωριό που μεγάλωσε, όλη μέρα έλλειπε στην
δουλειά του. Εκείνο που του έκανε εντύπωσή
ήταν ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ τα καφενεία του χωριού του ήταν γεμάτα κόσμο. Οι ίδιοι
θαμώνες από το πρωί μέχρι το βράδυ, λες και δεν
είχαν ούτε σπίτι ούτε δουλειά. Ήταν η ημέρα των
εκπλήξεων η σημερινή, το χωράφι του συνόρευε
με γη δυο παιδικών φίλων του Μπάκα και του
Τάπα. ‘Ετσι είχαν κωδικοποιηθεί στην συλλογική
μνήμη του χωριού, με τα παρατσούκλια τους. Ο
Μπάκας για την τεράστια κοιλιά του, όταν έστριβε στην γωνία πρώτα έβλεπες την κοιλιά του.
Όταν καθόταν στο καφενείο για να πιει τα ούζα
του ένα μέρος της κοιλιάς του ακουμπούσε πάνω στο τραπέζι , στο πάνω μέρος της κοιλιάς
του μπορούσε άνετα να βάλει τα ποτήρια του και τα πιατάκια με τα μεζεδάκια. Παρά την
τεράστια κοιλιά του διατηρούσε μια καταπληχτική ευκινησία και την επιδείκνυε στο μεγάλο
πανηγύρι του χωριού. Ο Τάπας ήταν ακριβώς το αντίθετο πετσί και κόκκαλο, αν περπατούσαν πλάι πλάι στο δρόμο αν κοιτούσε από την μεριά του Μπάκα έβλεπες μόνο τον ένα!!! Το
παρατσούκλι Τάπας του βγήκε από την πολεμική ιαχή «τάπα!!!» που ούρλιαζε όταν έκλεινε
κάποιο πούλι του αντίπαλου του στο πλακωτό στο τάβλι. Οι δυο φίλοι ήταν μόνιμοι θαμώνες
και των δυο καφενείων της πλατείας, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι στο ένα καφενείο από το
απομεσήμερο μέχρι αργά το βράδυ στο άλλο.
Ήταν μεγάλη έκπληξη του Θάνου όταν είδε τους συμμαθητές τους μέσα στα χωράφια τους,
έτσι όπως ζούσαν αυτοί τα τελευταία χρόνια θα πρέπει να είχαν ξεχάσει και το χρώμα του
χώματος. Μπορεί και να μην ήξεραν καν που είναι τα χωράφια τους. Μια δυο φορές που είχε
σταματήσει ο Θάνος στην πλατεία και είχαν ανταλλάξει δυο κουβέντες διαπίστωσε έκαναν
όλες τις αγροτικές δουλειές δια του κινητού τηλεφώνου!!
Ο Τάπας δούλευε ένα θορυβώδες σκαπτικό μηχάνημα δεν τον κατάλαβε, έτσι όπως ήταν χωμένος μέσα στο μηχάνημα νόμιζες ότι πήγαινε χωρίς οδηγό. Ο Μπάκας τον χαιρέτησε από
μακριά, οδηγούσε με ιδιαίτερη επιδεξιότητα το τρακτέρ αλλά το τιμόνι είχε χαθεί από την
ογκώδη κοιλιά του. Στην κοινή γεώτρηση είχε ήδη φθάσει ο Τσίου και ο θείος του. Ο Τσίου
ήταν ένας μικρόσωμος αλλοδαπός, οικονομικός μετανάστης, με νευρώδης κινήσεις και αετίσιο βλέμμα.
-Γκιά σου φίλε…. ( του είπε ο Τσίου ρίχνοντας ένα φιλικό βλέμμα).
-Γεια σου … ( ντράπηκε να του πει Τσίου αλλά τον πρόλαβε ο θείος του)
-Αυτός είναι ο Τσίου που σου έλεγα , μικρόσωμος σαν σπουργίτη αλλά αποτελεσματικός σαν
αητός.
-Τι βλέπεις Τσίου μεγάλη ζημιά;
-Δυο σωλήνες και ένα ρουλεμάν θα αλλάξω σε τρεις ώρες θα είμαστε έτοιμοι.
-Τσίου είσαι πολλά χρόνια στην Ελλάδα;

του Βασίλη Καπετάνιου

-Είκοσι χρόνια, πιο πολλά χρόνια είμαι εδώ.
-Είναι προκομμένος ο Τσίου, το όμορφο πέτρινο σπίτι προς την θάλασσα δικό του είναι σχεδόν μόνος του το έφτιαξε.
-Πάνε καλά οι δουλειές Τσίου; (Ρώτησε ο Θάνος.)
-Παγαίνανε αλλά τώρα γκαμώ την κρίση …..
- Ε, Τσίου, σε όλους έφερε προβλήματα η κρίση….. ( Ο Θάνος πρόσεξε
ότι ο Τσίου με το βλέμμα του σε ένα πανοραμικό πλάνο παρακολουθούσε τον Μπάκα και τον Τάπα πάνω στο τρακτέρ και στο σκαπτικό)
-Γκαμώ την κρίση τελείωσαν οι βλάκες… (είπε σα να μιλούσε για τον
Τάπα και τον Μπάκα).
-Τι είπες; (Τον ρώτησε ο Θάνος με ένα τόνο θυμού στην φωνή του.)
-Γκαμώ την κρίση τελείωσαν οι βλάκες…..
-Λοιπόν Τσίου θα το αναλάβεις , συμφωνείς Θάνο; (Τους διέκοψε ο θείος.)
-Γιατί έχουμε άλλη επιλογή;
-Εντάξει Τσίου ξεκίνα. Θάνο ήρθα με τα πόδια αλλά κουράστηκα θα με γυρίσεις πίσω;
-Βέβαια θείε.
Ανιψιός και θείος πήραν το δρόμο για το χωριό ο Τσίου από το τεράστιο αγροτικό φορτηγάκι
του άρχισε να βγάζει τα εργαλεία του.
-Θείε έχω πολλά χρόνια να έρθω στο χωράφι αλλά μου έκανε εντύπωση που είδα τον Τάπα
και τον Μπάκα να δουλεύουν πρωί πρωί. Αυτοί κολλάνε ένσημα και υπερωρίες εδώ και χρόνια στα καφενεία του χωριού.
-Πάνε αυτές οι εποχές Θάνο, καιρός φέρνει τα λάχανα καιρός τα παραπούλια που λέει και η
παροιμία. Αν δεν δουλέψουν οι ίδιοι δεν θα βγάλει μεροκάματο το χωράφι.
-Θείε αυτό που είπε ο Τσίου για την κρίση και τους βλάκες τι εννοούσε;
-Την έκοψα την κουβέντα για να μην θυμώσεις όταν το είπε. Τους φίλους εννοούσε. Ξέρεις
από τι έκανε τα καλά λεφτά ο Τσίου;
- ‘Όχι, που θες να ξέρω;
-Ο Τσίου είναι άξιος έντιμος και πολυτεχνίτης
αλλά όταν ήρθε από τον βορρά στην Ελλάδα
ανακάλυψε τον καπιταλισμό λόγω αδιαφορίας
και βλακείας των ντόπιων.
-Τώρα είναι που δεν κατάλαβα τίποτα.
-Λοιπόν ο Τσίου είναι αϊτός , πάει σε ένα χωριανό
και του λέει με δέκα ευρώ την ημέρα να του κάνει τα ποτιστικά του χωραφιού. Πολύ καλή τιμή
για τόσες ώρες δουλειάς. Πάει λοιπόν ο μάγκας ο
ντόπιος και κοκορεύεται στο καφενείο πίνοντας
τα μπυρόνια του ότι κάνει το πότισμα με το κινητό. Έπαιρνε τον Τσίου τηλέφωνο μάθαινε την
πορεία των εργασιών και έδινε και οδηγίες, άνοιξε κλείσε βάνες. Είναι αυτό που λέμε η κινητή τηλεφωνία στην υπηρεσία της αγροτικής ανάπτυξης. Ε μην στα πολυλογώ ο ένας έγιναν δυο και
σχεδόν όλο τον κάμπο του χωριού μας τον πήρε
εργολαβία ο Τσίου.
-Καλά και πως προλάβαινε;
-Σου είπα το πήρε εργολαβία, πήρε 40- 50 κομμάτια να ποτίζει, κάντο επί δέκα 400 – 500 ευρώ
την ημέρα , έβαζε δυο ή τρεις εργάτες ομοεθνείς
του ανάλογα με το φόρτο της δουλειάς, έδινε μεροκάματο 50 ευρώ. Κάνε τα νούμερα να δεις τι
κονόμαγε σε μια μέρα. Άντε να τα βγάλεις εσύ σε
μια μέρα!!!
-Και τώρα με την κρίση τελείωσαν οι βλάκες ….. γιατί ξαναγυρίζουν στα χωράφια τους οι
αραχτοί τεμπέληδες τη εύφορης κοιλάδας.
-Ακριβώς…. Άσε με εδώ στην πλατεία να πιω ένα καφεδάκι…. Είμαι σε ηλικία που δικαιούμαι
νομίζω ….. ο Τσίου μηχανολογική δουλειά κάνει σε εμάς!!!
-Εντάξει θείε . ( Ο Θάνος παρατήρησε ότι ήταν λιγότερος ο κόσμος στα καφενεία αλλά υπήρχαν ακόμα αρκετοί νέοι που άδειαζαν βαριεστημένα την ζωή τους στις ψάθινες καρέκλες των
καφενείων . Ο Τσίου είχε ελπίδες ακόμα!!!
Στο δρόμο από το Ναύπλιο για το Άργος ο Θάνος βλέπει μια μεγάλη αψίδα από πολύχρωμα μπαλόνια. Ένα βιβλιοπωλείο της περιοχής γιόρταζε τα 20 χρόνια παρουσίας του. Βρίσκει
χώρο να σταθμεύει και κατεβαίνει.
-Τεχνικά βιβλία έχετε;
-Όχι αλλά μπορούμε να σας βρούμε ότι θέλετε σε δυο μέρες θα το έχετε και στην καλύτερη
τιμή της αγοράς. Για τι ακριβώς ενδιαφέρεστε.
-Συντήρηση και επισκευή γεωργικών εγκαταστάσεων άρδευσης !!!! (Αν άκουγε αυτήν παραγγελία ο Τσίου μάλλον θα έπρεπε να αρχίσει να ανησυχεί )
*Η ιστορία έχει στοιχεία φανταστικά αλλά στηρίχθηκε σε πραγματικά γεγονότα. Η ατάκα
«γκαμώ την κρίση τελείωσαν οι βλάκες» , την είπε στον Άγγελο αλλοδαπός μάστορας ‘όταν
τον κάλεσαν για επισκευή στην κοινή γεώτρηση με τον θείο του. Οι συγχωριανοί του άρχισαν
να ποτίζουν οι ίδιοι τα χωράφια τους και μειώθηκαν οι μπίζνες του Τσίου!!! Το γεγονός αυτό
έγινε πολλούς μήνες πριν αλλά επανήλθε στην μνήμη όταν στο διαδίκτυο και στα τηλεοπτικά
κανάλια έγινε θέμα ότι για μια θέση βοσκού έγιναν 120 αιτήσεις …. Αρκετές από αυτές τις
αιτήσεις ήταν νέων ανθρώπων με αξιόλογες σπουδές…….
** Με τον συμπαθή Τσίου δεν έχουμε καμία αντιπαράθεση, αυτός δημιουργικά αξιοποίησε τις
ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν και αν συνεχίσουμε έτσι θα συνεχίζουν να του παρουσιάζονται……
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Ένα “αναπτυξιακό μοντέλο” που μας οδηγεί στην Φεουδαρχία;

Τι κρύβουν οι ΕΟΖ

ΒΑΒΕΛ
Των λογίων και των σοφιστών
οι πλάνες και οι πλεκτάνες
τι ψευδαισθήσεις, τι φαντάσματα
σκαρώνουν στη ζωή μας
Τ. Γαλάτης, Ο αοιδός
Σιγά αλλά σταθερά διχαζόμαστε. Στη
βάση μιας ανεπαίσθητης επιλογής –που
μοιάζει ή παρουσιάζεται σαν φυσιολογιΤου Γιάννη
Πανούση,

καθηγητή
Εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

κή, νομιμοποιημένη ή και αναγκαία- οι
προς επιβίωσιν Έλληνες διαχωρίζονται
από τους προς υποβίωσιν.
Από τη μία οι (κατ’ απονομήν;) άξιοι, αξι-

οποιηθέντες και αξιοποιήσιμοι κι από την άλλη οι (κατά
πεπρωμένο;) μη αντάξιοι των περιστάσεων και των προδιαγραφών.
Είμαστε πολύ μακρυά από την εποχή που η Πολιτεία ενδιαφερόταν για την ευτυχία όλων των πολιτών της. Και οι
πολίτες δεν εμπιστεύονται, πλέον, την Πολιτεία και τους
θεσμούς της. Φαύλος κύκλος.
Σήμερα όλοι κρέμονται από τα χείλη του εκφωνητή ειδήσεων, που κρέμεται από τα νοήματα των κατασκευαστών ειδήσεων που κρέμονται από τα νήματα των παρασκευαστών κυβερνήσεων, που κρέμονται από…
Κι ο περήφανος κι ατίθασος ελληνικός λαός; Συνεχίζει
να αντιστέκεται για όλα, εκτός από αυτά για τα οποία θα
πληρώσει και προσωπικό τίμημα.
ΥΓ. Θέλω να ελπίζω ότι θα αποφευχθεί ένας νέος διχασμός ανάμεσα σ’ αυτούς που θέλουν Δημοκρατία και
προοδευτικό κοινωνικό συμβόλαιο και σ’ αυτούς που θέλουν βία και πολιτικά κρεματόρια.
13-06-2012

Οι ΕΟΖ και το χωροταξικό
έχουν απασχολήσει τόσο την
Περιφέρεια όσο και τον τοπικό τύπο χωρίς ωστόσο να
ειδωθούν εις βάθος και να
αναληθούν πολιτικά από τις
περιφερειακές παρατάξεις και
τα πολιτικά κόμματα.
Σύμφωνα με τον κ. Δ. Καζάκη : “Η ΕΟΖ (Ειδική Οικονομική Ζώνη) είναι μια ειδική
κατασκευή της παγκόσμιας
οικονομίας, κυρίως των πιο
κερδοσκοπικών
επενδυτικών κεφαλαίων. ΕΟΖ σημαίνει
ότι ο λαός είναι υπό αληθινή
κατοχή, με έναν επενδυτή, ο
οποίος θα αποφασίζει ποιά θα
είναι η τύχη του κόσμου σε
αυτή την ζώνη. Τί ακριβώς συντελείται με την ΕΟΖ; Α) Δημιουργείται ένα κράτος εν κράτει
μέσα στην ίδια την επικράτεια,
όπου το σύνηθες Δίκαιο δεν
ισχύει. Δεν ισχύει, δηλαδή, το
Εθνικό Δίκαιο, ούτε το Αστικό, ούτε το Εργατικό, κανένα!
Ακόμη και σε σχέση με το εξωτερικό αλλάζει το καθεστώς.
Β) Το εργατικό δυναμικό που
μπορεί ή θέλει να αξιοποιηθεί
στα πλαίσια της ΕΟΖ, είναι στη
διακριτική ευχέρεια του επενδυτή. Αυτό σημαίνει ότι είτε
αξιοποιεί το προσωπικό που
έχει εδώ είτε φέρνει προσωπικό έξω από την ΕΟΖ, με ειδική
άδεια φυσικά (δεν μπαίνεις στην
ΕΟΖ έτσι όπως μέχρι τώρα «πήγαινες στο χωριό σου» – απαιτείται ειδική άδεια, η οποία δίνεται από τις δυνάμεις κατοχής,
δηλαδή τον επενδυτή). Γ) Στην
περίπτωση που δεν επαρκεί το
εργατικό δυναμικό που υπάρχει ήδη μέσα στην ΕΟΖ ή που
μπορεί να βρεθεί σε μία άλλη
χώρα, υπάρχει η δυνατότητα να
εισάγει εργατικό δυναμικό δικό
του. Και δεν έχει λόγο, έχει δυόμισι εκατομμύρια εξαθλιωμένους μετανάστες στη χώρα…
(Γιατί υπογράψαμε το Δουβλίνο
1 και 2; Εκεί θα καταλήγαμε, το
ξέραμε!) Στην χώρα μας, η Πελοπόννησος είναι μία από τις
τέσσερις περιοχές που ο Ρέσλερ
διεκδίκησε και πήρε από την
προηγούμενη κυβέρνηση. Οτιδήποτε υπάρχει ως οικονομικό
προϊόν, στα πλαίσια της ΕΟΖ,
δικαίωμα έχει ο επενδυτής. Είτε
παράγεις σαν αγρότης, είτε έχεις
τουριστική επιχείρηση, είτε μανάβικο, είτε ψιλικατζίδικο, δικαίωμα έχει ο επενδυτής, «μπαίνοντας»
στα ακαθάριστα με 3, 5, ή 10%.
Ο Καλλικράτης βοήθησε πολύ
σε αυτό, γιατί οι Περιφέρειες
πολύ εύκολα ιδιωτικοποιούνται,

με το να είναι ημιαυτόνομες.
Οι Γερμανοί είπαν το εξής: «Εφόσον τώρα δεν μπορείτε πλέον
να δανειστείτε, δεν μπορείτε και
να αξιοποιήσετε τα Ευρωπαϊκά
κονδύλια» (τα λεγόμενα Κοινοτικά Μέσα Στήριξης). Όλοι φωνάζουν ότι δεν τα αξιοποιούμε.
Δεν τα αξιοποιούμε, γιατί αυτό
προϋποθέτει Δανεισμό! Για κάθε
100 Ευρώ που παίρναμε από τα
Ευρωπαϊκά κονδύλια, δανειζόμασταν 400 για να τα εξοφλήσουμε
και να κλείσουμε και τις τρύπες
που άνοιγαν αυτά. Τώρα που
δεν μπορούμε να δανειστούμε
για να βάλουμε την Εθνική συμμετοχή και να καλύψουμε και τις
τρύπες από τα κονδύλια αυτά, τι
κάνουμε; Δεν μπορούμε να τα
απορροφήσουμε, άρα έρχονται
οι Γερμανοί και μας λένε : «Θα τα
απορροφήσουμε εμείς για εσάς!
Θα έρθουμε και θα σας αναπτύξουμε! Θα πάρουμε και τα λεφτά,
ως Κεφάλαιο ανάπτυξης, αλλά
θα μας δώσετε και ειδικό καθεστώς, που λέγεται Ειδική Οικονομική Ζώνη»! Αυτό είναι η ΕΟΖ.
Οι πιο σοβαρές χώρες, αυτές που
σέβονται τον λαό τους, αυτές που
θέλησαν να αντιταχθούν ή να «ξαναψάξουνε» τη μοίρα τους, όπως
για παράδειγμα η Ουκρανία, το
πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν

να κλείσουν τις ΕΟΖ. Αποδείχθηκε τεράστια καταστροφή, από
κάθε άποψη, χώρια το γεγονός
ότι χάνεις την Εθνική σου Κυριαρχία. Γι’ αυτό ψηφίσαμε τον Εφαρμοστικό Νόμο, την επόμενη μέρα
του λεγόμενου Μεσοπρόθεσμου!
Ο Εφαρμοστικός Νόμος προβλέπει το Δικαίωμα Επιφανείας. Τί
σημαίνει αυτό; Μέχρι τώρα, η ιδιοκτησία ενός ακινήτου ή μιας επιχείρησης προϋποθέτει Νομή, Κατοχή και Κυριότητα (οι νομικοί το
γνωρίζουν πολύ καλά αυτό). Με
το Δικαίωμα Επιφανείας, πλέον,
σπάει η Κυριότητα από την ιδιοκτησία. Δηλαδή, άλλος μπορεί να
είναι ο ιδιοκτήτης και άλλος να
ασκεί Κυριότητα στο αντικείμενο
της ιδιοκτησίας, ειδικά αν το ακίνητο βρίσκεται εντός μιας ΕΟΖ”.
Κατανοεί ακόμα και ο πιο αδαής
πως η χωροταξική αναθεώρηση αφορά κυρίως περιοχές που
μέχρι σήμερα είτε δεν μπορούσαν να αναπτυχθούν επιχειρήσεις ή είτε ήταν ασύμφορες ως
προς την αποδοτικότητά τους
λόγω του μικρού τους μεγέθους.
Οφείλει επομένως η Περιφέρεια
Πελοποννήσου να διασκεδάσει
ως αβάσιμες τις υποψίες ή να τις
λάβει σοβαρά υπ όψιν της και
να αναθεωρήσει τον μέχρι τώρα
αναπτυξιακό σχεδιασμό της.

Χαμηλές τιμές στα πορτοκάλια
Με αγωνία αναμένεται να ανοίξει η αγορά για την συγκομιδή
και εξαγωγή για την πρώιμη
ποικιλία πορτοκαλιών Νavelina,
αφού ακόμα παραμένει άγνωστη η τιμή που θα πληρωθούν
οι παραγωγοί.
Τα πρώτα πορτοκάλια εκτιμάται
ότι θα κοπούν στις αρχές του
Νοέμβρη στην Αργολίδα, όπου
σημειωτέον το χαλάζι προκάλεσε αρκετές ζημιές τον Ιούνιο και
τον Σεπτέμβρη. Γι΄ αυτόν ακριβώς το λόγο αναμένεται μειωμένη παραγωγή.
Οι αγρότες είναι έντονα προβληματισμένοι σχετικά με τις
τιμές που θα τους διθούν, αφού
πλέον δεν βγαίνει το κόστος παραγωγού.
Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της Ομάδας Παραγωγών
Σπύρου Αντωνόπουλου, στoν
Agrotypo, «σε γενικές γραμμές
η παραγωγή πορτοκαλιών της
πρώιμης ποικιλίας Νavelina είναι αρκετά καλή και εξελίσσεται
χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η
συγκομιδή και εξαγωγή αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 10 Νοεμβρίου. Στην Αργολίδα κυρίαρχη ποικιλία είναι τα Μέρλιν που
ανέρχεται στο 60% της παραγωγής πορτοκαλιών της περιοχής.
Ακολουθούν οι Νavelina με 25
– 30% και μάλιστα θα ήθελα να
σας επισημάνω ότι τα τελευταία
χρόνια έχουμε πολλές νέες φυτεύσεις. Στη συνέχεια έχουμε τις
όψιμες ποικιλίες ομφαλοφόρων
Πάντως γενικότερα η κατάσταση στα εσπεριδοειδή της Αργολίδας είναι ιδιαίτερα άσχημη,
επειδή ενώ λόγω καιρικών συνθηκών τα τελευταία δύο χρόνια
είχαμε πολύ μειωμένη παραγωγή, κάτι που αναμενόταν να
φέρει αύξηση των τιμών. Όμως
τελικά είχαμε τις χαμηλότερες
τιμές παραγωγού των τελευταίων 30 ετών. Το 80% της παραγωγής πουλήθηκε μικτά κάτω από
12 λεπτά το κιλό το 2010. Αυτό
σημαίνει ότι στην ουσία ο παραγωγός χρηματοδότησε το προϊόν από άλλες δραστηριότητες.
Για το 2011, αν και είχαμε μείωση παραγωγής κατά 70% λόγω
παγετού στην ανθοφορία, παρουσιάστηκε μείωση τιμών 18
λεπτά το κιλό και πολλά πορτοκάλια έμειναν πάνω στα δέντρα.
Φέτος είναι νωρίς ακόμη για
να κάνουμε εκτιμήσεις στις τιμές παραγωγού. Υπάρχει όμως
αρνητικό κλίμα, αφού βλέπουμε στην Λακωνία τώρα να

έχουμε τιμές παραγωγού για
τα απούλητα Βαλέντσια στα 5
λεπτά το κιλό, θα κάνουμε ότι
είναι δυνατόν για να μην ξεπουλήσουμε τον μόχθο μας».
Το πρόβλημα των χαμηλών τιμών βρίεκται και αλλού, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Όπως
αναφέρει ο κ. Λευτέρης Ντουντουνάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Γεωπόνων Χανίων,
Γενικός Γραμματέας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κρήτης,
«η μείωση της παραγωγής είναι
δραματική και ανέρχεται στο
30%. Αυτό δημιουργεί ελπίδες στους παραγωγούς ότι θα
καταφέρουν να αυξήσουν τις
τιμές. Τα προηγούμενα χρόνια
η τιμή παραγωγού ξεκινούσε
από 30 λεπτά το κιλό και έφτανε στα 25 λεπτά το κιλό. Αυτές
όμως τις τιμές δεν φαίνεται να
τις σηκώνει φέτος η αγορά. Στις
«πιέσεις» των τιμών στα πορτοκάλια Νew Hall, μεγάλο ρόλο
αναμένεται να παίξουν και τα
απούλητα πορτοκάλια Βαλέντσια της περσινής παραγωγής. Όταν ο καταναλωτής μπορεί να βρει Βαλέντσια, ακόμη
και με 7 λεπτά το κιλό, σίγουρα
θα τα προτιμήσει από τα Νew
Hall, με 27 λεπτά το κιλό. Δεν
γνωρίζω την ακριβή ποσότητα
απούλητων πορτοκαλιών στην
Πελοπόννησο, αλλά αρκεί μια
ποσότητα 5% της συνολικής
παραγωγής στη Λακωνία, για

να πιέσει τις τιμές της φετινής
παραγωγής».
Ο Agrotypos σημειώνει ότι οι
Ομάδες Παραγωγών απειλούνται με διάλυση, αφού παρατηρείται συχνά το φαινόμενο οι
παραγωγοί να εγκαταλείπουν
τις Ομάδες, ώστε να αποφύγουν
τις όποιες κρατήσεις. Αυτό έχει

σαν αποτέλεσμα, πέραν των άλλων, τη δραματική μείωση του
κύκλου εργασιών των Ο.Π. και
κατά συνέπεια του ύψους των
επιχειρησιακών προγραμμάτων
που αυτές μπορούν να υλοποιήσουν. Αποτέλεσμα η απώλεια
σημαντικών πόρων για τη χώρα,
αφού αυτά επιχορηγούνται από

την ΕΕ. Σαν λύση για την επιβίωση του τομέα οι Ο.Π. από τις
Ε.Α.Σ. Αργολίδας «ΡΕΑ», Α.Σ.Ε.Ε.
Αμυκλών Σπάρτης «ΛΑΚΩΝΙΑ»
Ε.Α.Σ. Αιγιαλείας, Ε.Α.Σ. Άρτας
– Φιλιππιάδας, ΚΑΣΟΑ «ΔΑΝΑΟΣ», Α.Σ.Ε. Σκάλας Λακωνίας
και ΑΣΠΕ Σπάρτης, προτείνουν,
στα πλαίσια της υπό διαμόρφωση νέας ΚΑΠ 2014 – 2020,
να υιοθετηθεί από την Ελλάδα
η «σύνδεση» της οικονομικής
ενίσχυσης με τη χυμοποίηση.
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, η «συνδεδεμένη ενίσχυση» προβλέπεται από το Σχέδιο
Κανονισμού που έχει συντάξει
η Επιτροπή για τη νέα ΚΑΠ, σε
ποσοστό μέχρι 5% επί του συνολικού ύψους της Οικονομικής
Ενίσχυσης του κράτους μέλους
ανά έτος (εθνική οροφή) και είναι δικαίωμα του κράτους να το
ασκήσει ή όχι. Θα πρέπει η Ελλάδα μέχρι την 1η Αυγούστου
2013 να αποφασίσει ότι θα υλοποιήσει το σχετικό πρόγραμμα
από 2014-2020, δηλαδή ότι θα
υιοθετήσει την εφαρμογή «συνδεδεμένης» οικονομικής ενίσχυσης στη χυμοποίηση.
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Για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Άργους Μυκηνών συμμετέχει
στη δράση με θέμα: «Ελπίζουμε, Αλλάζουμε, Δρούμε Θετικά και ….καθαρίζουμε τον ποταμό Ίναχο» στις
21 Οκτωβρίου.
Το «Ελπιδοχώρι» έβαλε στόχο την
περιβαλλοντική αφύπνιση και η
ομάδα του «Δράσε Θετικά» στόχευσε στην κινητοποίηση για εθελοντισμό. Προσφέροντας στην κοινότητα και οι δύο μαζί προσκαλούμε τις
εθελοντικές οργανώσεις της περιοχής μας αλλά και κάθε πολίτη που
θα ήθελε να συμμετάσχει να καθαρίσουμε τον ποταμό Ίναχο (Πάνιτσα).
Προσκαλούνται σύλλογοι, σχολεία
αλλά και μεμονωμένοι πολίτες να
λάβουν μέρος σε μια δράση που…
θα τους σηκώσει από τον καναπέ,
θα τους γνωρίσει τους κρυμμένους
φυσικούς θησαυρούς της περιοχής,
θα βιώσουν τη δύναμη της ομάδας
και τη χαρά του εθελοντισμού. Ραντεβού στη διασταύρωση ΣτέρναΚουτσοπόδι. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Ερατώ Χατζημιχαλάκη Οικογενειακή Σύμβουλος Τηλ.6945.868601,
Ελισάβετ Γεωργίου Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια Tηλ. 6937.343082.

ανθρώπων έργα

Καθαρίζοντας τον
ποταμό Ίναχο

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νέας Κίου διανύει τον όγδοο χρόνο
παρουσίας του στην περιοχή μας. Θεωρούμε ότι η πρωτοβουλία ίδρυσης ενός
Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
από το μικρό Δήμο της Νέας Κίου τότε,
ήταν ιδιαίτερα σημαντική.
Το Υπουργείο Παιδείας στην ιδρυτική
του απόφαση έβαλε τους στόχους , οι
οποίοι έπρεπε να επιτευχθούν με τη λειτουργία ενός Κέντρου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
-Η ευαισθητοποίηση των μαθητών και η
ανάπτυξη υπεύθυνων στάσεων, συμμετοχικών συμπεριφορών για την προστασία του περιβάλλοντος.
-Η υλοποίηση προγραμμάτων των σχολείων και η στήριξη των εκπαιδευτικών
στην υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων
-Η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με
αφορμή του περιβάλλον του κάθε Κέντρου (ποτάμια, λίμνες, υγρότοποι, αρχαιολογικός πλούτος, τοπικά προϊόντα
κ.λπ.)
-Η συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
-Η οργάνωση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών με ημερίδες και σεμινάρια.
-Η οργάνωση και ο συντονισμός τοπικών
ή εθνικών θεματικών δικτύων με σκοπό
τη συνεργασία σχολικών ομάδων από
όλη τη χώρα πάνω σε ένα κοινό θέμα.
Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που υπάρχουν σήμερα σε όλη την
Ελλάδα (46 Κέντρα), είναι ένα ζωντανό
κύτταρο για την τοπική κοινωνία στην
πορεία της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την Αειφορία.
Τα Κ.Π.Ε. που μετονομάστηκαν σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την
Αειφορία (Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α.),
εδώ και δύο χρόνια υλοποιούν δράσεις
Δια Βίου Μάθησης και απευθύνονται σε
ενήλικες ( Γονείς, εκπαιδευτικούς, επαγ-

γελματικές ομάδες, Συνταξιούχους, Συλλόγους Κ.Α.Π.Η.).
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Νέας Κίου
μετράει αυτά τα επτά χρόνια λειτουργίας του δράσεις που σε νούμερα είναι οι
εξής:
Σχολεία που επισκέφτηκαν το ΚΠΕ Νέας
Κίου: 317. Μαθητές: 6.643. Συνοδοί Εκπαιδευτικοί: 562. Σεμινάρια: 18. Ημερίδες: 21
Τα δύο τελευταία σχολικά έτη 20102011 & 2011- 2012 επιμορφώθηκαν 1065
ενήλικες μέσα από 12 δράσεις Δια Βίου
Μάθησης για Ενήλικες.
Ήδη από την περσινή χρονιά το Κέντρο
Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και
την
Αειφορία (Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α. ) Νέας Κίου έγινε το Συντονιστικό Κέντρο όλων των
Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στηρίζοντας και καλλιεργώντας
έτσι τις συνεργασίες των Κέντρων σε
όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, για
το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα προς
όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας
και της τοπικής κοινωνίας.
Συνειδητοποιώντας τη δύσκολη κατάσταση στην οποία όλοι βρισκόμαστε,
προσπαθούμε σε αυτά τα πλαίσια να
οργανώσουμε τη φετινή δουλειά μας,
έτσι ώστε να ενθαρρύνουμε τους συναδέλφους μας να δραστηριοποιηθούν, να
συμμετέχουν σε δράσεις, να ενημερώνονται και να δρουν πιο αποτελεσματικά,
προς όφελος των μαθητών τους.
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας,
ξεκινώντας τη φετινή σχολική χρονιά,
οργανώνουμε στις 19 και 20 Οκτωβρίου
2012 Εισαγωγικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τίτλο: « Η Εκπαίδευση για την Αειφορία στα
προγράμματα καινοτόμων δράσεων».
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε

συνεργασία με τις Υπεύθυνες Σχολικών
Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας στο Πνευματικό Κέντρο της Νέας
Κίου.
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου θα είναι
το εξής:
Αύριο (Παρασκευή)
17:00-17:30 «Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης στη σημερινή πραγματικότητα.
Αναφορά στις δράσεις του Κ.Π.Ε. Νέας
Κίου», Βλάχου Ειρήνη, Υπεύθυνη ΚΠΕ
Νέας Κίου 7:30-18:15«Τα στάδια υλοποίησης ενός προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων. Θεσμικό πλαίσιο» Δοντά
Μαρία, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας
18:30-19:00 «Η Μεθοδολογία ενός προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων»,
Μάρα Ελένη, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Π/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας
19:00-20:45 «Η Τέχνη ως εργαλείο στην
εκπαίδευση για την αειφορία», Μπία Δήμητρα, Εκπ/κός ΠΕ 60, Αναπληρώτρια
Υπεύθυνη Κ.Π.Ε. Λαυρίου.
20:45-21:00 «Περί Αειφορίας ο λόγος…»,
Πανάγου Ελένη, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Κ.Π.Ε. Νέας Κίου.
Σάββατο
09:00 –12:00 Για εκπ/κούς Π/θμιας Εκπ/
σης
(Παράλληλα εργαστήρια) Εργαστήριο
1: Η Δυναμική της ομάδας( Συγκρότηση
ομάδας, παιχνίδια
γνωριμίας, παιχνίδια εμπιστοσύνης κλπ),
Μπία Δήμητρα, Μάρα Ελένη
Για εκπ/κούς Δ/θμιας Εκπ/σης: Εργαστήριο Ερευνητικής μάθησης: “Tα βήματα μιας ερευνητικής εργασίας. Δύο
Ομάδες (ενός project) Παραγωγικές
δραστηριότητες και οι συνέπειές τους
στο περιβάλλον και στους πολίτες. Σχίζα
Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός ΠΕ 04, Δρ
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κοσμίδης
Παύλος, Εκπαιδευτικός ΠΕ 04, Δρ Περιβαλλοντικής
12:30 - 12:45 Παρουσίαση του προγράμματος: «Ταξίδι στο παρελθόν – Νέα Κίος»,
Πανάγου Ελένη, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Κ.Π.Ε. Νέας Κίου
12:45 - 14:30 Επίσκεψη – Ξενάγηση στο
Λαογραφικό Μουσείο Νέας Κίου, περιήγηση στην πόλη και το λιμάνι της Νέας
Κίου, Παιδαγωγική Ομάδα Κ.Π.Ε. Νέας
Κίου
14:30 – 15:30 Παρουσιάσεις εργαστηρίων – Συμπεράσματα.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Rally Raid - Trail Ride 2012

5ος Αγώνας στο Άργος
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Rally Raid Trail Ride 2012 καθώς και το Πρωτάθλημα Αντοχής 4Χ4 κατευθύνεται στο Άργος
για τον 5ο αγώνα του, στις 14 Οκτωβρίου.
O αγώνας που διοργανώνεται από το 4X4
Sport Club Ναυπλίου σε συνεργασία με
το Off Road Team θα είναι μονοήμερος
και θα έχει ως κέντρο του αγώνα το Άργος και συγκεκριμένα την κεντρική του
πλατεία, όπου θα γίνει η εκκίνηση και ο
τερματισμός.
Δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν μοτοσυκλέτες Enduro, On-Off, Big On-Off,
Quad, καθώς επίσης και αγωνιζόμενοι

με GPS, και αυτοκίνητα 4Χ4 Open και
Normal για τις κατηγορίες Ζ1 και Ζ2 αντίστοιχα.
Η διαδρομή του αγώνα θα κινηθεί προς
τις ομορφότερες off road διαδρομές του
Νομού Αργολίδας, φτάνοντας τα 200
αγωνιστικά χιλιόμετρα. Το τερέν θα είναι
ποικίλο, περιλαμβάνοντας κάθε είδους
έδαφος, εύκολο και βατό για κάθε είδους
μοτοσυκλέτα ή αυτοκίνητο, ακόμη και
για Big On-Off ή και SUV.
Οι ενδιαφερόμενοι για την εξωαγωνιστική χωμάτινη βόλτα -Adventure Tour- θα
μπορέσουν να πάρουν μια γεύση από
το είδος αυτό των αγώνων. Μπορούν να

συμμετέχουν στην πλοήγηση με Road
Book ή GPS.
Σύντομα θα υπάρξουν περισσότερες
πληροφορίες, καθώς επίσης και τα θεαματικά σημεία, ενώ στην ιστοσελίδα μας
www.offroadteam.gr θα βρείτε περισσότερα στοιχεία και φωτογραφίες από την
διαδρομή.

O Δήμος Ναυπλιέων ανακήρυξε
το 2012 έτος εορτασμού των 150
χρόνων από τη Ναυπλιακή Επανάσταση, 1 Φεβρουαρίου–8 Απριλίου
1862. Στο πλαίσιο του εορτασμού η
Οργανωτική Επιτροπή του αποφάσισε την οργάνωση Επιστημονικού
Συμποσίου, προκειμένου να ερευνηθεί η Ναυπλιακή Επανάσταση ως
ιστορικό γεγονός, που εξέφρασε τις
συνειδητοποιήσεις, τις επιθυμίες και
τις ελπίδες της ελληνικής κοινωνίας
και ιδιαίτερα της ναυπλιακής για
απεγκλωβισμό από τα πολιτικά και
εθνικά αδιέξοδα, που είχε δημιουργήσει το καθεστώς του Όθωνα και
για την επιβολή δημοκρατικών και
συνταγματικών μεταρρυθμίσεων,
στο πλαίσιο των οποίων θα αναζητούνταν δρόμοι για την ανόρθωση
της χώρας. Το στρατιωτικό κίνημα
του 1862 απέκτησε πολιτική νομιμοποίηση χάρη στη συμμετοχή
της ναυπλιακής κοινωνίας και ηθική αναγνώριση και δικαίωση χάρη
στην εμμονή των κατοίκων του στις
διακηρυγμένες αρχές, ακόμη και
μετά τη στρατιωτική αποτυχία, τους
νεκρούς και τον αποκλεισμό.
Για να φωτιστούν καλύτερα οι κοινωνικές, οικονομικές και ιδεολογικές προϋποθέσεις, που επέτρεψαν
την ενεργό συμμετοχή του Ναυπλίου στην Επανάσταση, κρίθηκε απαραίτητο να ερευνηθεί ολόκληρη η
οθωνική περίοδος του Ναυπλίου
και της Αργολίδας, όσο γίνεται σφαιρικότερα, και να φωτιστούν καίριες
πτυχές της ζωής αυτής της τριακονταετίας (1833-1862) που προηγήθηκε της Ναυπλιακής Επανάστασης.
Το επιστημονικό συμπόσιο θα διεξαχθεί στις 12-14 Οκτωβρίου 2012
στο Βουλευτικό στο Ναύπλιο και
σας αποστέλλουμε συνημμένα 1)
το πρόγραμμα και 2) τις περιλήψεις
των ανακοινώσεων.
Επίσης την εναρκτήρια ημέρα
του επιστημονικού συμποσίου, 12
Οκτωβρίου ώρα 20.30, θα γίνουν τα
εγκαίνια έκθεσης με θέμα Τα χρόνια
της βασιλείας του Όθωνα (18331862), στην Εθνική ΠινακοθήκηΜουσείο Αλεξ. Σούτζου, Παράρτημα Ναυπλίου
Ήδη εφαρμόστηκε πιλοτικά σε ομάδα μαθητών δημοτικού σχολείου
του Ναυπλίου, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Καλλιόπη Παπαλεξοπούλου- 150 χρόνια από τη Ναυπλιακή
Επανάσταση, στις 28 Σεπτεμβρίου
2012 κατά τον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής
Κληρονομιάς. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε από εκπαιδευτικούς, υπό το συντονισμό του
Πελοποννησιακού
Λαογραφικού
Ιδρύματος «Β. Παπαντωνίου» και
θα εφαρμοστεί όλο το σχολικό έτος
2012-2013 σε μαθητές δημοτικών
σχολείων του Νομού Αργολίδας
αλλά και όλης της Ελλάδας. Οι μαθητές θα προσεγγίσουν τη Ναυπλιακή Επανάσταση (1862) μέσα από
την προσωπικότητα της Καλλιόπης
Παπαλεξοπούλου και την περίοδο
αυτή γενικότερα μέσω των εκθεμάτων του Παραρτήματος της Εθνικής
Πινακοθήκης στο Ναύπλιο και του

Πελοποννησιακού
Λαογραφικού
Ιδρύματος. Οι ιστορικές πλατείες
του Ναυπλίου και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη «Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ» συμπληρώνουν βιωματικά το
πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα
ΝΑΥΠΛΙΟ, ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Π. Χελιώτης
6.00 - 6.30 Υποδοχή Συνέδρων και
Κοινού
6.30 - 6.40 Προσφώνηση Προέδρου
Οργανωτικής Επιτροπής των
εκδηλώσεων για τα 150 χρόνια της
Ναυπλιακής Επανάστασης
Κωνσταντίνου Π. Χελιώτη, Το Επιστημονικό Συμπόσιο στο πλαίσιο
του εορτασμού των 150 χρόνων της
Ναυπλιακής Επανάστασης
6.40 - 6.45 Χαιρετισμός του Δημάρχου Ναυπλιέων Δημήτρη Κωστούρου
6.45 - 6.50 Χαιρετισμός του Προέδρου του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. Ιωάννη Μπόλα
6.50 - 7.00 Πόπη Καλκούνου, Εκπαιδευτικά προγράμματα για τη
Ναυπλιακή Επανάσταση
7.00 - 7.10 Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Παρουσίαση της θεματικής
του Επιστημονικού Συμποσίου
7.10 - 7.40 Χριστίνα Κουλούρη, «Εν
έτει 1862»: η ευρωπαϊκή και η
ελληνική ιστορική συγκυρία
7.40 - 8.10 Δημήτρης Μαλέσης,
Αντιπολίτευση στο οθωνικό καθεστώς και
ρήξη: Η Ναυπλιακή Επανάσταση
του 1862
8.10 Λήξη της Συνεδρίας
8.30 Εγκαίνια έκθεσης Εθνικής Πινακοθήκης - Παράρτημα Ναυπλίου:
Τα χρόνια της βασιλείας του Όθωνα
(1833-1862)
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΠΡΩΙ
Η ΝΑΥΠΛΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
1862
Πρόεδροι: Νίκος Κ. Αλιβιζάτος - Ιωάννης Πετρόπουλος
9.30 - 9.50 Κωνσταντίνος Γ. Γκότσης,
Η Επανάσταση και το Ναύπλιο
9.50 - 10.10 Αναστάσιος Αθ. Γούναρης, Η συμβολή του νομικού κόσμου
του Ναυπλίου στην Επανάσταση
της 1 Φεβρουαρίου 1862
10.10 -10.30 Χρήστος Σ. Φωτόπουλος, Η Ναυπλιακή Επανάσταση
1862:
Το στρατιωτικόν μέρος (σχεδίαση,
οργάνωση, διεξαγωγή
των πολεμικών επιχειρήσεων)
10.30 - 10.50 Βασίλης Τσιλιμίγκρας,
Η επέκταση της Ναυπλιακής Επανάστασης
και οι συνέπειές της
10.50 - 11.10 Χρήστος Λούκος, Η
αντιοθωνική εξέγερση στην Ερμούπολη
(28 Φεβρουαρίου - 3 Μαρτίου 1862)
και η ενδεχόμενη ιδιαιτερότητά της έναντι αυτής του Ναυπλίου και των άλλων πόλεων
11.10 - 11.50 Συζήτηση

11.50 - 12.30 Διάλειμμα στην Πλατεία Συντάγματος
12.30 - 13.30 Ελεύθερη περιδιάβαση στην πόλη
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΙ Η ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΣΤΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ (1833-1862)
Α΄ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ,
ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Πρόεδροι: Μπάμπης Αντωνιάδης Αναστάσιος Αθ. Γούναρης
5.30 - 5.50 Ιωάννα Σπηλιοπούλου,
Η πρόσληψη της αρχαιότητας ως
μέσον
προβολής
του
οίκου
των
Wittelsbacher: Το παράδειγμα του
λέοντος των Βαυαρών στον συνοικισμό Πρόνοια του Ναυπλίου
5.50 - 6.10 Βασίλης Δωροβίνης,
Γκέοργκ - Λούντβιχ Μάουρερ, ένας
Βαυαρός
Αντιβασιλέας στην Αργολίδα
6.10 - 6.30 Έλλη Δρούλια, Από το
Ναύπλιο στην Αθήνα: η μεταφορά
της
πρωτεύουσας
6.30 - 6.50 Δημήτρης Χ. Γεωργόπουλος, Ο πληθυσμός του Ναυπλίου
1830-1840
6.50 - 7.20 Διάλειμμα
7.20 - 7.40 Γιάννης Μπαφούνης, Σοφοκλής Κ. Οικονόμος: Σύνοψις
ιατρικής χωρογραφίας της Ναυπλίας
7.40 - 8.00 Ελένη Καλαφάτη, Στοιχεία για την πρώτη δεκαετία του
Δήμου
Ναυπλιέων: Η τοπική αυτοδιοίκηση
στο πλαίσιο του
συγκεντρωτικού κράτους
8.00 - 8.20 Δημήτρης Καλκούνος,
«Αυτοί που αποφασίζουν»: η τοπική
πολιτική ελίτ στο Ναύπλιο κατά την
οθωνική περίοδο
8.20 - 8.40 Μάρω Αδάμη-Καρδαμίτση, Ναύπλιο: από την τειχισμένη
μεσαιωνική πόλη στην ανοικτή
πόλη του 19ου αιώνα
8.40 - 9.15 Συζήτηση
9.15 Λήξη της Συνεδρίας
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΠΡΩΙ
ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΙ Η ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΣΤΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ (1833-1862)
Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Πρόεδροι: Ιωάννα Παπαντωνίου Κανέλλος Κανελλόπουλος
10.00 - 10.20 Ρεγγίνα QuackΜανουσάκη, «Πηγαίνοντας για ψώνια στο
Ναύπλιο το 1834»

10.20 - 10.40 Ευτυχία Δ. Λιάτα, Μιχαήλ Ιατρός (1779-1868): Μια
πολυδιάστατη προσωπικότητα της
ναυπλιακής κοινωνίας
10.40 - 11.00 Πέπη Γαβαλά, Ο απόηχος της κοινωνικής, οικονομικής και
πολιτικής ζωής του Ναυπλίου στο
Μυστρά, μέσα από τις
συναλλαγές των οικογενειών Σαλβαρά και Τζωρτζάκη
(1832-1843)
11.00 - 11.20 Εύη Καρούζου, Το
Ναύπλιο και η αγροτική ενδοχώρα

του στο
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα
11.20 - 11.40 Συζήτηση
11.40 - 12.10 Διάλειμμα
ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΙ Η ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΣΤΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ (1833-1862)
Γ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
Πρόεδροι: Γιώργος Αναστασόπουλος - Νικόλαος Μπουμπάρης.
12.10 - 12.30 Γεώργιος Κόνδης, Εκπαίδευση και σχολικό δίκτυο στην
Αργολίδα κατά την οθωνική περίοδο
12.30 - 12.50 Βαρβάρα Γεωργοπούλου, Το θέατρο στο Ναύπλιο την
οθωνική
περίοδο: κείμενα και παραστάσεις
12.50 - 1.10 Μαρία Βελιώτη, H πόλη
και ο βασιλεύς. Εορτές και τελετές
για τον Όθωνα στο Ναύπλιο
1.10 - 1.30 Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Πολιτισμική ιστορία του
Ναυπλίου (1833-1862)
1.30 - 1.50 Συζήτηση
1.50 - 2.00 Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Απολογισμός του Συμποσίου
2.00 - 2.20 Παρεμβάσεις και προτάσεις
2.20 - 2.30 Αποχαιρετισμοί

Δραστηριότητες του ΠΛΙ
Το Πελοποννησιακό Λαογραφικό ΄Ιδρυμα προγραμματίζει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: Φως- Φωτιά- Κόκκινο Χρώμα στον Κύκλο του χρόνου.
Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων έχει ως εξής:
Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2012. Εκπαιδευτική δραστηριότητα για τις
Ε1 και Ε2 τάξεις του 1ου Δημοτικού σχολείου Ναυπλίου στο Μουσείο «Β. Παπαντωνίου». Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί από 9.00 έως
13.00.
Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Θα διανεμηθεί έντυπο υλικό εκπαιδευτικής δραστηριότητας στα 2ο, 3ο, 4ο, 5ο και 6ο Δημοτικά σχολεία Ναυπλίου.
Επίσης, όπως ανακοινώθηκε, η Χορευτική Ομάδα του σωματείου
«Φίλοι ΠΛΙ» ξεκινάει τα μαθήματα για τη φετινή περίοδο τη Δευτέρα
15 Οκτωβρίου 2012, στις 7.30 μ.μ., στην Αίθουσα «Τάι-Τσι» του Κολυμβητηρίου Ναυπλίου (Λ. Ναυπλίου-Νέας Κίου 1).
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Παιδί και Internet

Από το Κωσταντοπούλειο στο Κολλιαλέξειο
η Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων

Βρήκαν Στέγη
Στο κτίριο του παλιού μεταξουργείου επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου θα μεταφερθεί
οριστικά η Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων. Ήδη έχει “εγκατασταθεί” εκεί ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος για να επιβλέπει το εργοτάξιο και τα συνεργεία, ώστε να τηρηθούν τα στενά χρονοδιαγράμματα για την κατασκευή ενός τέτοιου,
ιδιαίτερα, απαιτητικού έργου.
Το ιστορικό κτίριο της οδού Αγίου Κωνσταντίνου που είναι από χρόνια στα χέρια του
Δήμου και προορίζετο ως εναλλακτική λύση στην περίπτωση που θα κόλλαγε λόγω
αρχαιολογίας για το Κολλιαλέξιο, αξιοποιείται σήμερα για να στεγάσει τη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, με τις υψηλότερες προδιαγραφές και ένα πνευματικό κέντρο(συνεδριακό) για περίπου 300 άτομα.
Το κτίριο ηλικίας άνω των 85 ετών και χρησίμευσε κατά τον πόλεμο και ως χώρος στέγασης Ιταλών στρατιωτών, είναι συνολικού εμβαδού περίπου 500 τμ. Εκ των οποίων τα
220τμ θα διατεθούν για την ΣΤΕ και 280 τμ για αίθουσα πολλαπλών χρήσεων – συνεδριακών χώρων προβολών. Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα κτίρια αυτού του μεγέθους
χωρίς εσωτερικές κολώνες.
Σύμφωνα με την μελέτη, οι αισθητικές αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις, ο εσωτερικός και
εξωτερικός φωτισμός, βασίζεται κυρίως σε φυσικά υλικά: ξύλο πέτρα, σίδερο παντρεύοντας το παλιό με το μοντέρνο. Όπως αρμόζει σε τέτοια κτίρια αναδεικνύονται η αισθητική του βιομηχανικού παρελθόντος, επεμβαίνοντας με σεβασμό και πολύ προσεκτικά
ώστε να μην αλλοιωθούν τα πρωτογενή χαρακτηριστικά του κτιρίου, και να εξασφαλίζονται οι πλέον σύγχρονες υποδομές. Η δυναμική, μάλιστα του κτιρίου αναμένεται να
αναβαθμίσει συνολικά την εικόνα του ιστορικού δρόμου και της συνοικίας.
Οι εργασίες ξεκίνησαν με αυτεπιστασία φέτος τον Σεπτέμβρη και αναμένονται να ολοκληρωθούν πριν το τέλος του έτους και περιλαμβάνουν: αποξηλώσεις, αμμοβολή στις
πέτρες εσωτερικά και εξωτερικά, επισκευή στέγης, εσωτερικής οροφής, πατώματα,
αρμολόι της πέτρας, κλιματισμό, εξαερισμό, φωτισμό, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές
εργασίες, επαγγελματικό εξοπλισμό κουζίνας, τροφοαποθήκες, ψυγεία κλπ.
Με τη ολοκλήρωσή της α΄ φάσης των εργασιών θα διαθέτει πλέον εξοπλισμένη κουζίνα
μαγειρείο κατάλληλο για μάθημα καθώς και ό,τι άλλο απαιτείται (μπαρ, ροτόντες ξενοδοχειακές και εστιατορίου) προκειμένου να φιλοξενηθούν η διδασκαλία, παρουσιάσεις
γευσιγνωσίας κα.
Προετοιμάζονται, επίσης, τα απαιτούμενα γραφεία και όλες οι τεχνολογικές υποδομές,
αποδυτήρια και λοιπές προϋποθέσεις εκπαιδευτικής κουζίνας, αντίστοιχης δυναμικότητες με τα τμήματα της σχολής.

Όλοι γνωρίζουμε ότι τα παιδιά, στη σημερινή εποχή,
είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένα
με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και το Internet.
Μουσική, βίντεο, παιχνίδια,
επικοινωνία και γνώσεις. Ένας
τεράστιος, και πολλές φορές
ανεξέλεγκτος, όγκος πληροφοριών μπροστά στα μάτια
των παιδιών μας, με ένα κλικ.
Κίνδυνοι για την ασφάλεια
των παιδιών
Δυστυχώς όμως η χρήση του
Διαδικτύου από τα παιδιά,
που αποτελεί πια κομμάτι της καθημερινότητάς μας, κρύβει «παγίδες» και κινδύνους που καλό
είναι να γνωρίζουμε για να προλάβουμε δυσάρεστες συνέπειες.
Στο διαδίκτυο υπάρχουν κάθε μορφής πληροφορίες.
Σελίδες που προάγουν τη βία και τη χρήση όπλων
Σελίδες που προάγουν τη χρήση ναρκωτικών
Σελίδες που παρουσιάζουν πορνογραφικό και σεξουαλικού τύπου υλικό.
Ιστοσελίδες που φαίνονται σοβαρές και επαγγελματικές αλλά που παρέχουν ανακριβή ή σαφώς
λανθασμένη πληροφόρηση.
Άτομα που να στέλνουν ακατάλληλα μηνύματα στα παιδιά σας, προσπαθούν να αποσπάσουν
πληροφορίες ή και να συναντήσουν το παιδί σας.
Η επιθετική παρενόχληση, ο εκφοβισμός, το νταηλίκι διαμέσου του διαδικτύου εναντίον παιδιών
είναι ένα ακόμα δύσκολο πρόβλημα που μπορεί να συναντήσει το παιδί σας. Η συμπεριφορά
αυτή μπορεί να προέλθει είτε από άτομα που γνωρίζουν είτε από άτομα που δεν γνωρίζουν το
παιδί σας.
Προώθηση σε εγκληματικές πράξεις, ατομικές και ομαδικές αυτοκτονίες και εγκλήματα παιδεραστίας.
Παρατηρείται επίσης το φαινόμενο του εθισμού των παιδιών στο διαδίκτυο με συμπτώματα όπως
απότομη αλλαγή συμπεριφοράς, εκνευρισμό, πονοκεφάλους, ιλίγγους, μείωση σχολικών επιδόσεων.
Συμβουλές – Προτάσεις - Ενέργειες
Εγκαταστήστε ειδικό λογισμικό στον υπολογιστή σας. Αφενός για την προστασία απέναντι σε
ιούς, spyware και προσπάθειες υποκλοπής ή εξαπάτησης (phishing) και αφετέρου για να ελέγχετε
την πρόσβαση σε σελίδες (parental control).
Η πρόσβαση στο λογισμικό αυτό πρέπει να επιτρέπεται μόνο στους γονείς και όχι στα παιδιά. Αν
δεν έχετε τις γνώσεις για να κάνετε αυτή την εγκατάσταση πρέπει να το αναλάβει κάποιος ειδικός.
Θέστε περιορισμό στο χρόνο που περνάει ένα παιδί μπροστά στην οθόνη
Και κυρίως
Αφιερώστε χρόνο και πλοηγηθείτε στο Internet μαζί με το παιδί.
Δώστε τις κατάλληλες κατευθύνσεις για το ποιες ιστοσελίδες είναι κατάλληλες και αρμόζουν στην
ηλικία , στα ενδιαφέροντα και στην προσωπικότητα του. Έτσι θα μπορείτε να επιβλέπετε τις δραστηριότητες του άλλα και παράλληλα να περνάτε δημιουργικό χρόνο μαζί του.
Χρήσιμες Ιστοσελίδες
Για επιπλέον πληροφορίες σας προτείνουμε ενδεικτικά:
http://www2.e-yliko.gr/Safety/getsafe/index.htm
http://www.e-child.gr/
http://www.policenet.gr/portal/ext/prostasia-paidion.html
http://internet-safety.sch.gr/
Για όσους έχουν καλή γνώση αγγλικών
http://www.getsafeonline.org/
και το εξαιρετικά ενδιαφέρον site
http://www.saferinternet.gr/
όπως αναφέρεται από τους συντάκτες του:
«ιστοσελίδα της Δράσης Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου… χρήσιμες πληροφορίες, ειδήσεις και συμβουλές σε σχέση με την ορθή και ασφαλή
χρήση του Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου, και άλλων διαδραστικών τεχνολογιών από τους
ανήλικους».
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Ποδηλατώντας από οινοποιείο σε οινοποιείο

Nemea Quattro 14.10.2012
Του Θεμιστοκλή
Νικολετόπουλου
Οι καιροί αλλάζουν, αλλάζουν και
τα γούστα. Αλλάζουμε και μείς,
κάνουμε περισσότερα χιλιόμετρα,
ανεβαίνουμε ανηφόρες χωρίς να ξεπεζεύουμε, μαθαίνουμε για το κρασί, ξεχωρίζουμε ποικιλίες, χρονιές
και παραγωγούς οι προχωρημένοι,
μπαίνουμε σιγά-σιγά στον κόσμο
του κρασιού και του ποδηλάτου,
ο καθένας όπου του αντιστοιχεί,
άλλος στις υψηλές οξύτητες και τα
απόλυτα αγωνιστικά και άλλος στα
αρωματικά, φιλικά κρασιά και τα
ποδήλατα για όλες τις δουλειές...
Όμως, αλλάζουμε και θέλουμε όλοι
κάτι παραπάνω, έτσι και οι διοργανώσεις μας χρειάζονται πλέον ανανέωση και το cyclingforwine ανταποκρίνεται.
Η φετεινή Νεμέα θα έχει αλλαγές
που θα μας προετοιμάσουν για αυτές που θα γίνουν από του χρόνου
στις εκδηλώσεις του cfw. Mεγαλώνει ο χρόνος ποδηλασίας και οι απόστάσεις ανάμεσα στα οινοποιεία,
ώστε να προλαβαίνουμε να χορτάσουμε και λίγο ποδήλατο αντί να
σταματάμε κάθε τόσο. Στην Αττική
Quattro βγάλατε τα 26 ανηφορικά
χλμ από τη Στροφιλιά μέχρι το Βασιλείου άνετα και αδιαμαρτύρητα.
Είδα ευτραφείς νεαρές κυρίες να
ανεβαίνουν την Καλυβίων τραγουδώντας, τις περιμένω να κελαηδίσουν και στη Νεμέα. Οι στάσεις στα
οινοποιεία θα είναι μεγαλύτερες,
για να γνωρίσουμε τα κρασιά τους
καλύτερα. Και στον τερματισμό, επί
τέλους θα προσπαθήσω να γιορτάσουμε, όπως αρμόζει στον πολιτισμό του κρασιού που προσπαθώ να
κοινωνήσω μαζί σας. Τέλος στα βαρετά καθιστά τραπέζια του γάμου,
τώρα όλοι με ένα ποτήρι στο χέρι
θα δοκιμάζουμε αρχοντικά κρασιά
και θα τρώμε στο χέρι ό,τι μας δίνει
η ψησταριά, ενώ μουσική θα παίζει
ο ίδιος κύριος που μας χάϊδεψε τ’
αυτιά στου Βασιλείου. Θα πίνουμε
και θα αγναντεύουμε από ψηλά,
από το πανέμορφο οινοποιείο της
Σεμέλης, που θα θυμούνται οι παλιοί, όλο τον κάμπο.
Επί του πρακτέου:Στις 14 .10.2012,
Προσυγκέντρωση 09.00 – 09.30 στο
οινοποιείο της Σεμέλης, το Domaine
Helios, ψηλά, 7όμορφα χιλιόμετρα
πάνω απ’τη Νεμέα.
Προσπερνάτε το δημαρχείο, μηδενίζετε το κοντέρ, ακολουθείτε
τα βέλη και τις πινακίδες Domaine
Helios και Κούτσι. Προσπερνάτε το
Κούτσι και το οινοποιείο της Γαίας
που επισκεφθήκαμε πρόπερσι και
στα 7 χλμ βρίσκετε το οινοποιείο
στο δεξί σας χέρι.
Πριν ξεκινήσουμε να θυμίσω ότι Νεμέα σημαίνει κυρίως κόκκινα κρασιά από Αγιωργήτικο, όπως Νάουσα
σημαίνει κόκκινα κρασιά από Ξυνόμαυρο και Σαντορίνη λευκά, κυρίως
από Ασσύρτικο. Φυσικά υπάρχουν
τα κλασσικά χαρμάνια Καμπερνέ –

Αγιωργήτικο και Καμπερνέ -Μερλό
– Αγιωργήτικο και Αγιωργήτικο Σιρά.Τα ροζέ στη συντριπτική τους
πλειοψηφία είναι πρόρωγα Αγιωργήτικα, αν και υπάρχουν χαρμάνια
με Σιρά η Μοσχοφίλερο. Τα λευκά
είναι κυρίως ροδίτες σκέτοι η με
προσθήκη μοσχοφίλερου η Σοβινιόν, αν και η μόδα της Μαλαγουζιάς μας τη φέρνει όλο και περισσότερο στο μπουκάλι και υπάρχουν
και Ασσύρτικα και Σαρντονέ.
Εκκίνηση στις 10.00
Κατηφορίζουμε γλυκά, αλλά προσεκτικά, φτάνουμε Νεμέα, τη διασχίζουμε και πάμε για Αρχαία Νεμέα.
Μετά από μερικά απαραίτητα ζιγκζαγκ στα αμπέλια βγαίνουμε στο
δρόμο για Αρχαίες Κλεωνές, προσπερνάμε το οινοποιείο Λαυκιώτη,
που επισκεφθήκαμε πρόπερσι και
κατηφορίζουμε προ-σε-κτι-κά το
εσσάκι του χωριού, συνεχίζουμε την
κατρακύλα μετά το χωριό και βρίσκουμε το οινοποιείο του Σπύρου
Λαφαζάνη, http://www.lafazanis.gr/
που μας είχε φιλοξενήσει αρχοντικά
στο ξεκίνημά μας.
Θα μας περιμένει με 15 ετικέτες
εμφιαλωμένων, χώρια οι ασκοί και
το νέο του παιδί, το Τσίπουρο των
Φίλων και θα έχουμε διανύσει 24,6
εύκολα χιλιόμετρα. Ξεκουραστείτε,
δοκιμάστε φτύνοντας και τίποτα,
έχουμε ανηφόρα μετά.Υπάρχει η
πολύ καλή προσιτή σειρά Πρόρωγος λευκός, ροζέ, ερυθρός, τα μονοποικιλιακά Ροδίτης, Μοσχοφίλερο, Αγιωργήτικο και ημίγλυκο από
υπερώριμα σταφύλια Αγιωργήτικου
και τέλος τα αμπιγιέ: Συλλογή ερυθρή και λευκή, Σαρντονέ και Νεμέα
και το γλυκό από μοσχάτο για την
ανηφόρα, εκτός αν προτιμήσετε το
τσιπουράκι. Η Συλλογή έχει γίνει
κλασσική και έχει το κοινό της, η
Νεμέα και ο Ροδίτης παίρνουν βραβεία και ο Σπύρος είναι περήφανος
για το Σαρντονέ του, ζυμωμένο σε
βαρέλι και το τσιπουράκι του. Θα τα
κάψετε, δεν ανησυχώ.
Η επιστροφή γνωστή, αλλά έχει
ορθοπέταλο. Τί, έτσι τζάμπα θα το
πιείτε το κρασί; Πρέπει να το κερδίσετε. Περνάμε την Αρχαία Νεμέα,
χαιρετάμε τον Παπαϊωάννου και τον
Παλυβό και μπαίνονας Νεμέα, πιάνουμε το δρόμο μέσα απ’ τ’ αμπέλια, κάνουμε τόξο και βρισκόμαστε
στην πόρτα του οινοποιείου Ζαχαριά http://www.zacharias.com.gr/
: το κοντέρ γράφει 45 χορταστικά
χιλιόμετρα. Και είμαστε στο σωστό
μέρος για να ξεδιψάσουμε!
Υπάρχουν 10 ετικέτες: οι οικονομικές Αμπέλου Φως λευκό, ροζέ και
ερυθρό, το ροζέ Ασωπού χώρα, πιο
προσεγμένο γενικώτερα, ένα βιολογικό μοσχοφίλερο από τη Μαντίνεια
και 3 καλά κόκκινα: η Νεμέα Αμπελώνες, ο Ερυθρός από Καμπερνέ Αγιωργήτικο και το πιο ενδιαφέρον,
το μαύρο3 από Αγιωργήτικο, Μερλό και Μαυροδάφνη, χαρμάνι που

δύσκολα θα ξανασυναντήσετε. Το
οινοποιείο έχει και την αποκλειστικότητα της λευκής ποικιλίας Σκλάβα
που θα μυρίσετε και θα γευτείτε στο
λευκό2 ανακατεμένη με Ασσύρτικο.
Η αποκλειστικότητα όμως του οινοποιείου φέτος είναι το πρώτο blanc
de noir (λευκή οινοποίηση από κόκκινα σταφύλια) από Αγιωργήτικο, το
Αλμπίνο (πετυχημένο!) που πρέπει
να δοκιμάσετε.
Καρδαμώσατε; Μένουν 7 ψωροχιλιόμετρα και λίγη ανηφορίτσα, ένα
ποτήρι δρόμος. Ναι, αλλά τι μας
περιμένει εκεί, ως ανταμοιβή του
μόχθου μας; Το οινοποιείο της Σεμέλης http://www.semeliwines.gr/,
ανακαινισμένο, να δεσπόζει πάνω
από τον κάμπο και οι ψησταριές
του Sweet Cookies που μας ταΐζει
τόσα χρόνια και φυσικά τα κρασιά
του οινοποιείουπου μας φιλοξενεί.
Υπάρχει πρώτα η πολύ καλή σειρά
Ορεινός ήλιος, λευκός, ροζέ και κόκκινος. Μια σκάλα πιο πάνω είναι η
Σεμέλη (Καμπερνέ-Αγιωργήτικο)και
η Νεμέα Reserve, και το βαρύ πυροβολικό Το Chateau Semeli, Καμπερνέ-Μερλό μακράς παλαίωσης και το
Semeli Grand Reserve Nemea. Έχετε
να δοκιμάσετε...Θα πάρουμε το ποτήρι μας στο χέρι και θα αρχίσουμε
να δοκιμάζουμε, να θαυμάζουμε τη
θέα και να τσιμπολογάμε από την
ψησταριά ενώ μουσική θα παίζει ο
ίδιος άνθρωπος που μας χάϊδεψε
τ’αυτιά στην αττική Quattro. Το σκηνικό είναι μαγικό και δεν θα θέλουμε να φύγουμε.
Α, και το φετινό μπλουζάκι θα είναι
το τελευταίο, άρα και το πιο συλλεκτικό και ίσως πιο καλοσχεδιασμένο, από του χρόνου άλλα κόλπα.
Λεπτομέρειες οικονομικής φύσεως
σε λίγες μέρες. Ναι, θα υπάρχει και
πούλμαν και όποιος προλάβει. Και
οι πληροφορίες μου λένε ότι οι ειδικές για μας τιμές των οινοποιείων
αυτή τη φορά θα ξεπερνούν κάθε
προηγούμενο!

σχεση, να δίνουν χαρά.
Περνάμε δύσκολα, ο κόσμος του
κρασιού δοκιμάζεται σκληρώτερα
από τους περισσότερους, τα πρώτα
πράγματα που κόβει κανείς είναι οι
πολυτέλειες του πολιτισμού, λάθος,
γιατί χωρίς αυτόν είμαστε χαμένοι, και δύσκολο να εξηγήσεις γιατί
δεν πρέπει να βγει το κρασί από το
τραπέζι μας, αλλά δεν πρέπει. Το
κρασί είναι ισχυρότατος συνδετικός
κρίκος ανάμεσα στον αρχαίο και το
σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και
ο κοινός παρονομαστής είναι ότι ο
στόχος δεν είναι να μεθύσουμε, το
θεωρούμε μάλιστα ντροπή και το
συγχωρούμε μόνο κατ’ εξαίρεση,
αντίθετα με τους βόρειους λαούς.
Το κρασί συνοδεύει το φαγητό μας
όπως και την κουβέντα μας. Μετρημένη ευφορία, ψηλό κεφάλι, γέλια
και πειράγματα. Ο χαρακτήρας του
κρασιού που πίνουμε αντανακλά το
γούστο του οικοδεσπότη και προσωπικά βρίσκω πως τα κρασιά με
χαρακτήρα κάνουν πιο φίνο κεφάλι. Αυτό που φιλοδοξεί να κάνει το
cfw είναι να πρώτον δημιουργήσει
ένα πυρήνα ποδηλατών -ισσών με
ικανότητα και θέληση να διερευνήσουν τους δύο κόσμους, να περιπλανηθούν και να απολαύσουν
το ταξίδι. Ταξίδι που θα περιλάβει
σιγά-σιγά το σύνολο του ελληνικού αμπελώνα με τις αναδυόμενες
– ξεχασμένες ποικιλίες που ανακαλύπτουν και ερευνούν οι οινοποιοί
μας, πέρα από τις ήδη γνωστές.
Σκεφτείτε ότι υπάρχουν πάνω από
240, το περιμένατε; Οι επισκέψεις
θα γίνονται σε μικρές ομάδες, για να
εστιάζουμε σωστά και δεν θα λείπει
ούτε η χαρά της προέκτασης του
κορμιού μας στη μαγική αυτή μηχανή που ονομάζουμε ποδήλατο, ούτε
η ευφορία που χαρακτηρίζει τον
τρόπο που συνοδεύει το κρασί τα
τραπέζια μας. Δεύτερον οι μεγάλες
γιορτές της Αττικής και της Νεμέας
θα συνεχίσουν να υφίστανται με το
μαζικό τους χαρακτήρα, και ίσως
επεκταθούν στην Κρήτη και Βόρειο
Ελλάδα τηρώντας την αρχική υπό-

Για να γίνουν αυτά το cfw θα γίνει μη
κερδοσκοπική οργάνωση. Και επειδή κάποιοι έχουν παρεξηγήσει κάποια πράγματα, αυτό δεν σημαίνει
ότι θα προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του, αυτό είναι εθελοντισμός.
Θα πρέπει να βγάζει τα έξοδά του,
κάτι που δεν συμβαίνει πάντα, εκτός
αν κάποιοι νομίζουν ότι αφίσες, χαράξεις διαδρομών, λειτουργία ιστότοπου, σήμανση στους δρόμους,
συνενόηση με τα οινοποιεία για
να μας φιλοξενήσουν, σχεδιασμός
t-shirts, και γενικότερη οργάνωση
πρέπει να προσφέρονται δωρεάν.
Αλλά για όλα αυτά θα ξαναμιλήσουμε.
Θα εκπλαγείτε αν σας πω ότι σε
κάποια οινοποιεία δεν είμαστε ιδιαίτερα ευπρόσδεκτοι; Και όμως.
Κάποιοι παρεξηγούν τις προθέσεις
της διοργάνωσης: τη θεωρούν μια
σχεδόν τζάμπα βόλτα με σχεδόν
τζάμπα φαΐ και κρασί και συμπεριφέρονται σαν να είναι υποχρεωμένοι όλοι απέναντί τους απλά
και μόνο επειδή κάνουν ποδήλατο.
Όχι, οι ποδηλάτες δεν είναι ανώτερη μορφή ζωής. Και ντρέπομαι που
το λέω, αλλά παρακαλώ να προσέχουμε στους χώρους των οινοποιείων, τα περισσότερα έχουν γίνει
με μόχθο και όταν μας δεξιώνονται
και βάζουν τα δυνατά τους, ας εστιάσουμε λίγο τα κρασιά τους μέσα
στα υπέροχα κολωνάτατα ποτήρια,
που μας τα δίνουν να δοκιμάσουμε όχι να τα πάρουμε μαζί μας για
αναμνηστικά. Και ας αγοράσουμε
σε ειδικές τιμές τα κρασιά που μας
αρέσουν , γιατί η καλύτερη δοκιμή
γίνεται μετά, στο σπίτι. Να θυμίσω
δε, ότι στα οινοποιεία του κόσμου
και σε αρκετά δικά μας πλέον, όπως
στη Σαντορίνη, η γευσιγνωσία χρεώνεται 5-7 ευρώ.

της Δήμητρας Τούντα, διαιτολόγος,
διατροφολόγος,
www.tountadiet.gr

Η σωστή διατροφή
στην παιδική ηλικία
μπορεί να προφυλάξει από πολλές
ασθένειες της ενήλικης ζωής, γι’ αυτό και
είναι σημαντικό να
βοηθήσουμε τα παιδιά
να αποκτήσουν από νωρίς σωστές διαιτητικές συνήθειες. Ο ρόλος του γονιού
στο να διδάξει το παιδί του να τρέφεται
σωστά, καθιστώντας παράλληλα την
ώρα του φαγητού σε μία ευχάριστη ώρα,
είναι πολύ σημαντικός (1).
Συμπερασματικά λοιπόν, ακολουθούν
παρακάτω κάποιες συμβουλές για το πώς
θα προσφέρουμε μία ισορροπημένη διατροφή στο παιδί μας αλλά και πώς θα
αποκτήσει σωστές διαιτητικές συνήθεις:
Η διατροφή πρέπει να περιέχει μεγάλη
ποικιλία τροφίμων και να είναι επαρκής
σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά. Αν
και το παιδί δεν μπορεί να φάει πάντα
όλη την προσφερθείσα ποσότητα τροφής, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος
ώστε να έχουμε επαρκή πρόσληψη θρεπτικών συστατικών και να εξασφαλιστεί
η ανάπτυξη υγιών διαιτητικών συνηθειών (2).
Στην διατροφή των παιδιών πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται πρόχειρα γεύματα
με υψηλή θερμιδική και θρεπτική αξία.
Οι θερμιδικές απαιτήσεις των παιδιών
δεν μπορούν να καλυφθούν μόνο από
τα κύρια γεύματα επειδή η μικρή χωρητικότητα του στομάχου τους, περιορίζει
το ποσό των τροφίμων που μπορούν να
φάνε.
Το λίπος και χοληστερόλη δεν πρέπει να
περιοριστούν στη διατροφή των παιδιών
κάτω από 2 ετών ενώ στα παιδιά πάνω
από 2 ετών συστήνεται να προσλαμβάνουν: όχι περισσότερο από το 30% των
συνολικών θερμίδων σε λίπος, το 10%
των θερμίδων σε πολυακόρεστα (π.χ.
ελαιόλαδο), λιγότερο από το 10% των
θερμίδων σε κορεσμένα (π.χ. τηγανητά
φαγητά) και το 10% σε μονοακόρεστα

ενώ η προσλαμβανόμενη χοληστερόλη
(π.χ. κρόκος αυγού) δεν πρέπει να ξεπερνά τα 300mgr την ημέρα.
Το σερβίρισμα των τροφίμων πρέπει να
γίνεται με ποικιλία χρωμάτων και γεύσεων ενώ οι μερίδες πρέπει να είναι μικρές
επιτρέποντας στα παιδιά να ζητήσουν περισσότερο φαγητό αν το επιθυμούν (3).
Οι ορέξεις των παιδιών ποικίλλουν από
μέρα σε μέρα και περνούν από στάδια
συμπάθειας και αντιπάθειας. Οι διατροφικές ανάγκες των παιδιών θα πρέπει να
εξισορροπούνται με τις διατροφικές τους
προτιμήσεις και απέχθειες. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι τα παιδιά τρώνε διαφορετικά κάθε μέρα και θα πρέπει
να τους επιτρέπουμε να ακολουθούν τα
εσωτερικά τους μηνύματα πείνας και κορεσμού (4).
Αν το παιδί δοκιμάζει μία νέα τροφή,
πρέπει να του προσφέρουμε μικρή μόνο
ποσότητα την πρώτη φορά. Στη συνέχεια
πρέπει να του την προσφέρουμε συχνά
μέχρι να την συνηθίσει και να την τρώει
με ευχαρίστηση (1).
Η συντροφικότητα στα γεύματα, μία θετική και ήρεμη ατμόσφαιρα και οι κατάλληλες, σχετικές με τα τρόφιμα, συμπεριφορές από τους γονείς είναι απαραίτητες
στην ανάπτυξη σωστών διατροφικών
συνηθειών. Τα παιδιά υιοθετούν τις διατροφικές συνήθειες των γονιών τους. Τα
κοινά γεύματα δίνουν στα παιδιά την ευκαιρία να δοκιμάσουν ποικιλία τροφίμων,
που οι γονείς τους απολαμβάνουν. Η ώρα
του γεύματος δεν πρέπει να είναι ώρα
«μάχης». Οι απειλές και οι δωροδοκίες
είναι αντιπαραγωγικές (3).
Ακολουθώντας, λοιπόν, απλές συμβουλές όπως είναι οι παραπάνω μπορούμε
να προσφέρουμε μία ισορροπημένη διατροφή αποκτώντας υγιείς διατροφικές
συνήθειες που θα τους εξασφαλίσουν
την βέλτιστη αύξηση και ανάπτυξη καθώς επίσης και υγιείς βάσεις για την ενήλικη ζωή τους.

Η σημασία της φιλίας
για τα παιδιά
Του Άγγελου
Τράκα, Λογοθεραπευτής,
Επιστημονικός
Συνεργάτης
Κέντρου Έρευνας και Εφαρμογής Σύγχρονων
Προγραμμάτων
Ειδικών Θεραπειών

Όταν μελετά κανείς τη ζωή των παιδιών με κάποιες
αναπτυξιακές αποκλίσεις και δυσκολίες, τότε βλέπει ότι πολλά από
αυτά τα παιδιά έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Λέγεται και γράφεται για αυτά τα παιδιά κατά τρόπο
στερεότυπο: Δεν έχει φίλους… δεν
παίζει με τα άλλα παιδιά.
Η φιλία και το παιχνίδι είναι τελείως
απαραίτητα για την ομαλή ψυχική
ανάπτυξη ενός παιδιού. Όπως έχει
παρατηρηθεί, παιδιά που μεγαλώνουν με τη συντροφιά μόνο των γονιών τους, που είναι συνεχώς κοντά
στη μητέρα ή στον πατέρα τους,
που κοιμούνται στο δωμάτιο των
γονιών τους, που δεν έχουν την ευκαιρία να έλθουν σε επαφή με άλλα
παιδιά και να παίξουν μαζί τους,
που δεν γνωρίζουν και δεν συνδέονται με άλλους ανθρώπους, αυτά
τα παιδιά είναι συνήθως υπερβολικά δεμένα και εξαρτημένα από
τους γονείς τους και την παρουσία
τους. Δύσκολα ξεκολλάνε από την

μητέρα και τον πατέρα τους και
όταν αναγκασθούν στο νηπιαγωγείο ή στο σχολείο να μείνουν μακριά από τους γονείς τους , δυσκολεύονται υπερβολικά, φοβούνται
το δάσκαλο και τα άλλα παιδιά και
γενικά δύσκολα προσαρμόζονται
στην κοινή ζωή με τ΄ άλλα παιδιά
και τους άλλους ανθρώπους.
Συμπερασματικά από τα παραπάνω η φιλία και η επικοινωνία είναι
μια βαθιά ψυχική μας ανάγκη η
οποία όταν μένει ανικανοποίητη
τότε πάσχουμε και υποφέρουμε.
Έτσι λοιπόν επιτακτική ανάγκη
των γονιών είναι να φροντίσουν το
παιδί τους να συνδεθεί με τα άλλα
παιδιά δημιουργώντας την πεποίθηση ότι όλα τα παιδιά είναι καλά,
όπως και είναι, και ότι το αγαπούν.
Η ευκολία στη φιλία και γενικά
στην επαφή και την επικοινωνία
με τα άλλα παιδιά και τους άλλους
ανθρώπους δείχνει παιδί ισορροπημένο, το οποίο με τη φιλία βοηθιέται στην καλλιέργεια των αναπτυξιακών και ψυχικών δυνάμεων
και ικανοτήτων.
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Μύθοι και πραγματικότητα για την αργείτικη ασπίδα

“Το όπλον”
Ένα από τα σημαντικότερα όπλα των αρχαίων
Ελλήνων υπήρξε η “Αργείτικη Ασπίδα”, ο τύπος της οποίας έκρινε σημαντικές μάχες μέχρι
που αντικαταστάθικε από τους Μακεδονικούς
“θυρεούς” και μετέπειτα απ τους Ρωμαϊκούς.
Ο τύπος της ασπίδας αυτής έκανε την εμφάνισή του με την νέα του τροποποιημένη μορφή
τον 5ο π.Χ. αιώνα και αποτελούσε συνέχεια
του τύπου που έφεραν οι Δωριείς στην Ελλάδα το 1050 π.Χ. Η ασπίδα αυτή αποτέλεσε τον
πλέον χαρακτηριστικό τύπο ελληνικής ασπίδας δεδομένου ότι ήταν η ασπίδα που χρησιμοποιήθηκε κατά τους περσικούς πολέμους
με το όνομα «όπλον».
Το σχήμα της ήταν στρογγυλό και η αποστολή
της ήταν πέραν της προστασίας του κατόχου
της οπλίτη να προστατεύει με την προέκτασή

της αριστερά και το δεξιό ακάλυπτο πλευρό
του συμπολεμιστή του κατά την διάρκεια του
σχηματισμού της οπλιτικής φάλαγγας. Ήταν
ολόκληρη από χαλκό, είχε σχήμα κοιλόκυρτο
η διάμετρός της ήταν από 80 εκ. έως 1.00 μ.
και έφερε περιμετρική στεφάνη που τελείωνε
σε νεύρωση – άντυγα – για μεγαλύτερη αντοχή, και επενδυόταν εσωτερικά με τεμάχια λεπτού ξύλου γύρω από το κέντρο και χονδρύτερα προς την στεφάνη τα οποία με την σειρά
τους επενδύονταν με βόειο δέρμα. Για την
κράτησή της έφερε εσωτερικά και έκκεντρα
κατακόρυφη μεταλλική ταινία το όχανο πάνω
στην οποία στηριζόταν η κυλινδρική λαβή ο
πόρπαξ για τον βραχίονα, κοντά δε στην περιφέρεια υπήρχε η αντιλαβή για την παλάμη,
το όλο δε σύστημα αποδίδεται με επιφύλαξη
στους Κάρες.
Ας μην ξεχνάμε
πως οι Αργείοι
εθεωρούνται
από
πολλούς
συγγραφείς ως
γηγενείς, οπότε
δεν θα πρέπει
να μας ξενίζει
το γεγονός πως
μπορεί να δανείστηκαν το σχήμα
της ασπίδας από
ένα προελληνικό
φύλο.
Όμως τα Μυστήρια της Αργείτικης
ασπίδας

συνεχίζονται. Σύμφωνα με έρευνα που μας
έστειλε ένας φίλος, η Ακρόπολη Ασπίδα, βρίσκετε στον λόφο της Ασπίδας ή του Φορονέα
όπως την αποκαλούν, απέναντι από τον ναό
της Παναγίας της Κατακεκρυμμένης και πιθανόν να έμεναν εκεί οι βασιλείς του Άργους.
Βορειοανατολικά του λόφου υπάρχει μια
ανοιχτή υπόγεια οδός πού λέγεται πώς ήταν
δεξαμενή πού ανάγεται στον Δαναό ή πώς
εκεί βρισκόταν ο υπόγειος θάλαμος της Δανάης την οποία επισκέφθηκε ο Δίας με μορφή
χρυσής βροχής και από τόν οποίο απέκτησε
τόν Περσέα.
Ο Άβας ήταν ο πρώτος που έτρεξε στον πατέρα του και τον πληροφόρησε για τον θάνατο του Δαναού και ήταν
τόση η χαρά του Λυγκέα στο
άκουσμα αυτό που δώρισε
στον γιό του την ασπίδα που
όπως λέγεται πρώτος αυτός
κατασκεύασε αφού θεωρείτε
και ο εφευρέτης της. Ο Άβας
την κρέμασε στο ιερό της
Ήρας και καθιέρωσε αγώνες
τα γνωστά Ηραία κατά τους
οποίους ο νικητής την έπαιρνε και την περιέφερε στην
πόλη συνοδευόμενος από
πομπή.
Για την ασπίδα αυτή όμως,
άλλος λένε ήταν αυτός που
την είχε και συγκεκριμένα
κάποιος έφηβος που έτρεψε
σε φυγή ολόκληρο στράτευμα με την μαγική δύναμη

της άσπίδος του, η οποία αργότερα περιήλθε
στον Δαναό, πού την ανήρτησε, αφιερώνοντας την στο Ηραίον του Άργους.
Ό Λυγκεύς ετόλμησε να ξεκρεμάσει το αφιέρωμα και να το προσφέρει στον γιό του
Άβαντα, ο οποίος μόνον με αυτή καθυπέταξε
τους αντιπάλους του, διότι η παρουσία της
άσπίδος έτρεπε σε φυγή τους εχθρούς. Με
την παράδοση αυτή συνδεόταν και το πανάρχαιο έθιμο σύμφωνα με το οποίο οι νικητές
των αγώνων του Άργους ελάμβαναν εκτός
από τον στέφανο και για έπαθλο μια ασπίδα.
Αυτή την παράδοση περί Αβαντείας άσπίδος
χρησιμοποίησε εντέχνως ο Βιργίλιος, για να
κολακεύσει τον αυτοκράτορα Αύγουστο, που
νίκησε τον Αντώνιο στο Άκτιο (31 π.Χ.). Οι θεοί
τάχθηκαν τάχα υπέρ του Οκταβιανού Αυγούστου και τον έκαναν ικανό να παραλάβει την
θαυματουργή ασπίδα, την οποία ο Αινείας
φεύγοντας από την Τροία κρέμασε στην πύλη
του ναού του Απόλλωνος στο Άκτιο.

απροσάρμοστα
ατσομράσορπα
Τελευταία επιθυμία
Στην Αθήνα, ένας ηλικιωμένος ιερέας πέθαινε στο
νοσοκομείο.
Για χρόνια είχε υπηρετήσει πιστά τους ανθρώπους από την πρωτεύουσα του έθνους και ήταν
γνωστός μεταξύ των εκλεγμένων αξιωματούχων.
Έγνεψε στη νοσοκόμα του να έρθει κοντά.

και του Αυτιά με τα συγκινητικά σχόλια του και
συμφώνησαν ότι ήταν ένα καλό πράγμα.

Όταν έφτασαν στο δωμάτιο του ιερέα, ο ιερέας
πήρε το χέρι του Σαμαρά στο δεξί χέρι του και του
Βενιζέλου στο αριστερό του. Υπήρξε σιωπή και
μια γαλήνη απλώθηκε στα μάτια και στο πρόσωπο
του γέροντα.

Τέλος ο Σαμαράς μίλησε.
-Ναι, Πατέρα;» , είπε η νοσοκόμα.
-Πατέρα μου από όλους τους
-Θα ήθελα πραγματικά να δω τον

ανθρώπους που θα μπορούσες

Σαμαρά και τον Βενιζέλο πριν πε-

να καλέσεις γιατί διάλεξες εμάς να

θάνω, ψιθύρισε ο ιερέας. ...

είμαστε κοντά σου καθώς πλησιάζει το τέλος σου;

-Θα δω τι μπορώ να κάνω, Πατέρα,
απάντησε η νοσοκόμα.

Το γερό - ιερέας απάντησε αργά:
Έχω προσπαθήσει πάντα να ζω

Είναι μετά να μην απελευθερώσουν τα
σταφύλια τους καλύτερους χυμούς τους;

Πετάει
ο γάιδαρος;
Είναι ο πατέρας ο κομμουνιστής με το παιδάκι
του στο σαλόνι. Σε κάποια στιγμή τον ρωτάει ο
πιτσιρικάς:
- «Μπαμπά ο γάιδαρος
πετάει;»
Και αυτός απαντάει:
- «Όχι παιδί μου δεν
πετάει»
Ύστερα από 5 λεπτά πάλι
το παιδί:
- «Ο γάιδαρος σίγουρα
δεν πετάει;»
Και απαντάει πάλι:

- «Ναι παιδί μου σίγουρα»
10 λεπτά πιο μετά:
- «Ρε πατέρα είσαι σίγουρος ότι δεν πετάει ο
γάιδαρος;»
Αγανακτισμένος ο πατέρας:
- «Ναι ρε παιδί μου λέμε.
Ποιος σου είπε ότι πετάει;
Που το είδες;»
Και ο μικρός αφελέστατα:
- «Να, το έγραφε ο Ριζοσπάστης»
Οπότε ο πατέρας:
- «Πετάει. Ε, κουταμάρες
! 10 μέτρα πάει και μετά
πέφτει»!

Η νοσοκόμα έστειλε το αίτημα

έχοντας σαν υπόδειγμα τον τρόπο ζωής του Κύρι-

προς τους 2 αρχηγούς αλλά και στον Αυτιά για να

ου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού.

τους κάνει να πάνε λόγω της δημοσιότητας και
περίμενε απάντηση. Σύντομα η απάντηση έφτασε.

«Αμήν», δήλωσαν και οι 2 αρχηγοί!

Και οι 2 μεγάλοι αρχηγοί με συγκίνηση ήσαν έτοι-

-Αμήν δέσποτα, φώναξε με συγκίνηση ο Αυτιάς

μοι να επισκεφθούν τον ιερέα.

ζουμάροντας στο πρόσωπο του παπά.
Ο γερό - ιερέας συνέχισε:

Όπως πήγαιναν στο νοσοκομείο, ο Βενιζέλος
σχολίασε:

Ο Ιησούς πέθανε ανάμεσα σε δύο ψεύτες ληστές.

Δεν ξέρω γιατί ο γερο - παπάς θέλει να μας δει,

Θέλω λοιπόν να κάνω το ίδιο .. ευχαριστώ τον Κύ-

αλλά θα βοηθήσει σίγουρα τις εικόνες μας τώρα

ριο που με βοήθησε και με αξίωσε να το πετύχω

που αντιμετωπίζουμε τον Τσίπρα, με την βοήθεια

«...

ΠΕΜΠΤΗ 11.10.2012

21

22

ΠΕΜΠΤΗ 11.10.2012

Το ΠΑΜΕ παρουσίασε τα δραματικά στοιχεία
της ΠΑΣΕΒΕ και έκανε διαμαρτυρία έξω από
την Εφορία Ναυπλίου

Χωρίς ενημερότητα το
60% των επαγγελματιών
της Αργολίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ
Δαναού 3, Άργος 212 00
Τηλ.
27513-60700
Fax:
27510-23506
e-mail: dimos@argos.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Άργος: 05/10/2012
Αρ.πρωτ.: 37460
Έργο: “Ασφαλτόστρωση
δημοτικών οδών”
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1.Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών προκηρύσσει ανοικτό
μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές με
το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 5
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), για την
ανάδειξη μειοδότη για την
κατασκευή του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών»,
συνολικού προϋπολογισμού
200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
2.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
σύμφωνα με το Ν. 3669/08
(ΚΔΕ), τα εκτελεστικά του
διατάγματα, όπως αυτά θα
ισχύουν κατά την ημερομηνία
αποστολής της περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στον
Ελληνικό Τύπο και με τους
όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. Κριτήριο
για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή,
όπως ειδικότερα ορίζεται στο
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
3.Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε :
-Δαπάνη Εργασιών: 78.117,60
€
-Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ + ΟΕ): 14.061,17 €
-Απρόβλεπτα (ποσοστού 15%
επί της δαπάνης εργασιών
και του κονδυλίου ΓΕ + ΟΕ):
13.826,82 €
-Απολογιστικά
(δαπάνη
ασφάλτου): 56.596,00 €
-Φόρος Προστιθέμενης Αξίας:
37.398,37 €
4.Το έργο συντίθεται από τις
ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :
-Οδοποιίας με προϋπολογισμό
162.601,59 € (χωρίς αναθεώρηση, ΦΠΑ),
5.Τόπος εκτέλεσης του έργου
είναι: αστικό οδικό δίκτυο Άρ-

γους
6.Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους όπως ο νόμος ορίζει, στα
γραφεία του Δήμου ΆργουςΜυκηνών, οδός Δαναού 3 στο
Άργος, την 30η Οκτωβρίου
2012 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης
παραλαβής των προσφορών
ορίζεται η 10:00 πμ.
7.Αν για οποιονδήποτε λόγο
δεν διεξαχθεί η δημοπρασία
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα
ημερομηνία που θα καθορίσει
με πράξη της η Προϊσταμένη
Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με Φαξ (τηλεομοιοτυπία) πέντε (5) τουλάχιστον
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα
ημερομηνία, σε όσους έλαβαν
τεύχη του διαγωνισμού και την
ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια
διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
8.Δεν προβλέπεται η υποβολή εναλλακτικών οικονομικών
προσφορών.
9.Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε
180 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της.
10.Δικαίωμα συμμετοχής στη
δημοπρασία έχουν :
-Μεμονωμένες εργοληπτικές
επιχειρήσεις:
-Εγγεγραμμένες στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη ή
στην 1η τάξη ή στην 2η τάξη
(εντός Νομού) για έργα κατηγορίας Οδοποιίας
-Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από
κράτη που έχουν υπογράψει
την συμφωνία για τις Δημόσιες
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον
είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη
και κατηγορία αντίστοιχη με
τις καλούμενες του Ελληνικού
Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
-Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν

τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν
ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική
άποψη.
Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των
παραπάνω περιπτώσεων α, β
και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους
όρους του άρθρου 16 παρ.
7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε
Εργοληπτική Επιχείρηση θα
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό
σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης
κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών
επιχειρήσεων για την κάλυψη
των διαφόρων κατηγοριών
των εργασιών του έργου υπό
τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
Το ποσοστό συμμετοχής της
κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει
από τον προϋπολογισμό της
κατηγορίας για την οποία αυτή
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό
κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον
δεν καλείται στη δημοπρασία,
αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση
συμμετέχει είτε μεμονωμένα
είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες
εργοληπτικές επιχειρήσεις ή
κοινοπραξίες εργοληπτικών
επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή
της παρ. 9 του άρθρου 16 του
ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις
για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
11.Η εγγύηση συμμετοχής
στο διαγωνισμό ορίζεται σε
3.252,03 € ήτοι ποσοστό 2%
επί του προϋπολογισμού μελέτης και θα απευθύνεται
στο Δήμο Άργους-Μυκηνών
με προθεσμία ισχύος τουλάχιστον 210 ημερολογιακών
ημερών (επτά μήνες) από την

ημέρα του διαγωνισμού.
12.Το έργο χρηματοδοτείται
από πόρους ΣΑΤΑ.
13.Η προθεσμία εκτέλεσης του
έργου είναι εκατόν ογδόντα
(180) ημερολογιακές ημέρες.
14.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη συμπλήρωσης προσφοράς
καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία
του Δήμου Άργους-Μυκηνών
(2751360736,
2751360739)
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
μέχρι και την 25η Οκτωβρίου
2012 ημέρα Πέμπτη.
Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών
Δημήτριος Καμπόσος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα
με τι διατάξεις του άρθρ. 14
του Ν.998/79, εκδόθηκε η υπ?
αριθμ.4270/19-9-2012 πράξη
χαρακτηρισμού έκτασης του
Δ/ντή Δασών Αργολίδας, μετά
από αίτηση που υποβλήθηκε
από τον κ. Τετώρο Αναστάσιο,
με την οποία χαρακτηρίσθηκε ως έκταση που δεν είναι
ΔΑΣΟΣ ή ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ,
εμπίπτουσα στις διατάξεις του
αρθρ. 3 παρ. 6α του Ν.998/79,
μη διεπόμενη καθ? οιονδήποτε τρόπο απ? τις διατάξεις της
δασικής νομοθεσίας, έκταση
η οποία βρίσκεται στη θέση
«Αγ. Παρασκευή», της Δημοτικής κοινότητας Ναυπλιέων
του δήμου Ναυπλίου εμβαδού
293,80 τ.μ.
Η ως άνω πράξη χαρακτηρισμού θα είναι αναρτημένη επί
ένα μήνα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ναυπλίου
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:Β4ΘΗΟΡ1Φ-ΑΗΡ
Διευθυντής Δ/νσης Δασών
α.α.
Παναγιώτης
Λυμπερόπουλος
Δασολόγος

Δραματικά είναι τα στοιχεία που παραθέτει ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Εμπόρων (ΠΑΣΕΒΕ) για την Αργολίδα: Επί 8.600 εγγεγραμμένων Αυτοαπασχολούμενων Επαγγελματοβιοτεχνών και
Εμπόρων το 60% δε μπορεί να αποκτήσει φορολογική
ενημερότητα, το 40% έχει πρόβλημα με την ασφαλιστική
του ενημερότητα και το 35% είναι με ασφράγιστο Βιβλιάριο Υγείας.
Εντωμεταξύ, χθες το ΠΑΜΕ έκανε διαμαρτυρία έξω από
την Εφορία του Ναυπλίου. Όπως τονίζουν «Ανάπτυξη δεν
είναι τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Ανάπτυξη είναι,
ολόκληρο μεροκάματο, υγεία και παιδεία για όλους, σύνταξη της προκοπής. Αυτή η ανάπτυξη δεν βρίσκεται στην
ατζέντα της κυβέρνησης και της ΕΕ.».
Οι διαμαρτυρόμενοι επισημαίνουν: «Ο ΕΟΠΠΥ δεν έχει για
φάρμακα, ο ΟΑΕΕ παραπαίει, τα νοσοκομεία της Αργολίδας
κινδυνεύουν. Γι αυτό κόβονται μισθοί και συντάξεις. Οι
κυβερνήσεις σε εξαπάτησαν, τα κόμματα του «ευρωπαϊκού
μονόδρομου» σε ξεγέλασαν. Σου έταξαν «αειφόρο ανάπτυξη» και να που φτάσαμε. Τα ρίχνουν όλα στους μετανάστες
και το παρεμπόριο για να «θολώσουν τα νερά» και έφεραν
την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ για χωροφύλακα. Τα ψέματα σήμερα
αποκαλύπτονται».
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Ενοικιάζεται οικόπεδο 1000τμ με
κτίσμα 75τμ στην Άρια (λεωφόρος
Ασκληπιού έναντι Revoil), κατάλληλο για Επαγγελματική Χρήση. Τηλ:
2752021906
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Διαμέρισμα ισόγειο
στο Άργος, σε ήσυχη περιοχή με καλό
κλίμα, με 3 υπνοδωμάτια και λοιπούς
χώρους και με αυτόνομη θέρμανση.
Πληρ: 2751026032 & 6973999508
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 70 τ.μ.,
στο 2ο όροφο, στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Βασ.Όλγας 231 (κοντά στην Περιφ.
Ενότητα Θεσ/κης) πλήρως ανακαινισμένο, με πολύ λίγα κοινόχρηστα,
δίπλα στη στάση αστικής συγκοινωνίας ιδανικό για φοιτητές. Πληρ: 6944729712 & 27510-26032

6976015480, 6974298144

Άργος. Τηλ. 2751068609

6948309742

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3άρι διαμέρισμα ευρύχωρο στην Αθήνα – Κυψέλη, οδός
Μυτιλήνης 40. Κατάλληλο για φοιτητάς. Τιμή λογική. Τηλ. 27520 28467

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου
μονοκατοικίας με 2 κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση και κλιματιστικά.
τηλ. 6944 707640, 27510 51042

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.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα πρώτου
ορόφου 97 τμ., τεσσάρι Μαρτινείας και Π. Πατρών Γερμανού, 350,00
ευρώ. Ναύπλιο. Τηλ. 6932468787

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι στο Ναύπλιο. Τηλ.
2752028467

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εισόγειος χώρος στο
Άργος επι της οδού Δαναού 32,
κατάλληλος για γραφείο ή κατάστημα. Πληροφορείς: 6976015480,
6974298144

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ισόγειος χώρος στο
παλιό Ναύπλιο (Όθωνος 13) κατάλληλος για γραφείο ή και κατάστημα.
Πληροφορίες τηλ. 27520-27847 και
6944-677607.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 30 τ.μ.
στον Συνοικισμό του Ναυπλίου, με
A/C, αυτόνομη θέρμανση, θέση πάρκινγκ, επιπλωμένο. Τηλ. 6948309742

Ενοικιάζεται 2αρι επιπλωμένο και
εξοπλισμένο στο ισόγειο, χωρίς κοινόχρηστα, στην περιοχή Κούρτη.
Πληροφορίες στο 6973248494, κος
Γιώργος

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.

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

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,

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
Ενοικιάζεται χώρος Ισόγειος110 τμ
για κατάστημα mini Market, φροντιστήριο, Φαρμακείο ή για κατοικία σε
νεόκτιστη οικοδομή στην οδό Ηροδότου έναντι πλατείας, στην περιοχή
Κούρτη. Τηλ.: 6984622959
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 3αρι στο
εμπορικό κέντρο του Άργους, στον
1ο όροφο. Τηλέφωνο επικοινωνίας
για 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.

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.

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
Ζητούνται νέες / νέοι σερβιτόροι +
βοηθός μαγείρου, γλώσσες, δίπλωμα
τουριστικών επαγγελμάτων, άλλες
δεξιότητες, συστάσεις, θα συνυπολογιστούν. Βιογραφικό στο evip@
lachocolatiere.gr
Κυρία, σοβαρή και ευγενική, αναλαμβάνει υπεύθυνα την φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων ατόμων. Τηλέφωνο: Κα Μαρία 6945-334592.
Αναλαμβάνω υπεύθυνα την φύλαξη
παιδιών μόνο στο Άργος. Κα Δήμητρα. Τηλ. 6974010974
Φιλόλογος παραδίδει μαθήματα σε
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). 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 Mersedes Benz Conpresor
200 με όλα τα βιβλία service,
108000 Km, σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6977939435
ΠΩΛΕΙΤΑΙ φορτηγό Mercedes 813, με
υδραυλική πόρτα. Πωλουνται και μελίσια. Τηλ. 27510 67198, 2751069204,
6946810252
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΙSSAN TIDA ΜΑΎΡΟ 1600
κυβικά του 2008. τηλ.27510 24185
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΞΙ, S 80 VOLVO, έδρας
Άργους, με ή χωρίς το αυτοκίνητο.
Τηλ. 6944243424
Πωλείται
6699036

ΔΙΑΦΟΡΑ

ελαιόλαδο:

Τηλ.:

693

Πωλούνται:1)Η/Υ Pentium 3GHz, 512
RAM, 120 G Hard disk, XP Professional
60ευρώ. 2)Η/Υ Pentium 4 2.40GHz,
0,99G RAM, 74.5 G Hard Disk 50 ευρώ.
3)Παιδικό γραφείο Υπολογιστή μόνο
25 ευρώ. 4)Ποδήλατο fitness χρώμα
κόκκινο 30 ευρώ Tηλ: 6946132456.
Αγοράζω παντός τύπου νόμισμα χρυσό. Εχεμύθεια. Τηλ. 6972240183
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.
highfidelity.com.gr

