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Τι να 
προσέχετε
για να μην 
σας κλέψουν

Σελ 13

Με φώτα και γιορ-
τές προσπαθούν 
δήμοι και φορείς 
να “διασκεδά-
σουν” την κρίση
Πολιτείες με παραμύθια, φάτνες και 
αγιοβασίλιδες απ΄ την μια και πρωτο-
βουλίες πολιτών απ την άλλη, δημι-
ουργούν τις προϋποθέσεις τόνωσης 
του ηθικού των πολιτών, κάνοντάς 
τους έστω και για λίγο, όσο διαρκούν 
αυτές οι μέρες να ξεχάσουν την οικο-
νομική κρίση. Από τις πλατείες μέχρι 
τα βουνά και από τις θάλασσες έως τα 
χωριά ένα εορταστικό σκηνικό προ-
σφέρει επιλογές σε όλους.

Σελ. 6, 7, 14, 15, 18 Ελάτε να
γιορτάσουμε

Το Χριστουγεννιάτικο 
μήνυμα του Μητροπολίτη
Ο Μητροπολίτης Αργολίδας κος Ιάκωβος γράφει για τα 
Χριστούγεννα 2012 . Στο ενδιαφέρον μήνυμα μεταξύ άλ-
λων τονίζει, ότι πρέπει να παραμερίσουμε τις εγωιστικές 
μας διαθέσεις αν πράγματι θέλουμε την χαρά, την  ειρή-
νη, την αγάπη και τη λύση όλων των μεγάλων κοινωνι-
κών και τραγικών προβλημάτων μας.                        Σελ. 12

Το ρεύμα κλείνει 
τον βιολογικό

Σε κατάσταση από-
γνωσης βρίσκεται ο 
πρόεδρος της ΔΕΥΑΑΡ 
Τ. Σχοινοχωρίτης βλέ-
ποντας πως, παρά τις 
φιλότιμες προσπάθειές 
του, το χρέος της ΔΕΥ-
ΑΝ προς τον βιολογικό 
κινδυνεύει να τον οδη-
γήσει σε διακοπή της 
ηλεκτροδότησης. 

Σελ 4
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21/12/2012  το τέλος του κόσμου, για αυτό ότι φάμε, ότι πιούμε, κι ότι ...
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To πυρηνελαιουργείο

ΑΦΟΙ ΚΟΥΦΑΚΗ Α.Β.Ε. 

εύχεται σε όλους 
καλά Χριστούγεννα 

και ευτυχισμένο 
το νέο έτος

Περνά στην αντεπίθεση ο Καμπόσος με τον “ΔΗΜΟΤΗ” 
και έργα ανάπλασης του Άργους

Προβολή και έργα
Σε μια προσπάθεια ανάδειξης του 
έργου του, ο Δήμαρχος Άργους Μυ-
κηνών επανέφερε στην κυκλοφορία 
τον “Δημότη” και προχωρά στην 
ανάπλαση του ιστορικού κέντρου 
του Άργους αποσκοπώντας στην 
βελτίωση της εικόνας της πρωτεύ-
ουσας του Δήμου αλλά και στην 
προσέλκυση επισκεπτών. Σύμφωνα 
με πληροφορίες η ανάπλαση του 
ιστορικού κέντρου περιλαμβάνει 
τον χώρο της πλατείας και τον χώρο 
της λαϊκής αγοράς (πλατεία Δημο-
κρατίας) με πεζοδρόμηση και του 
δρόμου εμπρός απ το κτήριο της 
νεοκλασσικής αγοράς.
Εδώ και δυό μέρες σ όλο τον δήμο 

Άργους Μυκηνών επανεμφανίστη-
κε η παραταξιακή   εφημερίδα ‘’Ο 
ΔΗΜΟΤΗΣ’’ που πρόσκειται στον Δ. 
Καμπόσο. Μεταξύ άλλων πληροφο-
ρούμεθα πως πρόκειται για έντυπο 
της “Νεολαίας της δημοτικής παρά-
ταξης Αλλαγή Πορείας” του δημάρ-
χου Δημήτρη Καμπόσου. Πρόκειται 
για την πρώτη δημοτική παράταξη 
που εμφανίζει και “οργανωμένη νεο-
λαία” προκαλώντας θαυμασμό αλλά 
και εύλογα ερωτηματικά για το μέγε-
θος και την οργάνωσή της που θυμί-
ζει περισσότερο κόμμα παρά συνη-
θισμένη δημοτική κίνηση.  Σε κάθε 
περίπτωση αποτελεί η έκδοση μια 
αιφνιδιαστική κίνηση του δημάρχου 

Δ. Καμπόσου προς τους αντιπάλους 
του καθόσον είναι φανερό πως το 
επανεμφανιζόμενο έντυπο αποσκο-
πεί να δώσει απαντήσεις από την 
μεριά του δημάρχου, σε όσα κατά 
καιρούς διάφοροι διαδίδουν η ακό-
μα και τον κατηγορούν.
Από πλευράς αντιπολίτευσης, η επα-
νέκδοση σχολιάστηκε ως αδυναμία 
προώθησης των πολιτικών της δη-
μοτικής αρχής και ως προσπάθεια 
να σταματήσουν οι εσωτερικές συ-
γκρούσεις. Ως έντυπο θα το κρίνα-
με καθαρά ως ερασιτεχνικό, αφού 
ούτως ή άλλως, εκδίδεται από την 
“παραταξιακή νεολαία”.

Ανεστάλησαν οι εργασίες για τα Φωτοβολταϊκά στο Πλάτωμα

Πρώτη νίκη των κατοίκων 
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο βουλευτής Αργολί-
δας του ΣΥΡΙΖΑ  Δημήτρης Κοδέλας “την Παρασκευή 14/12 το 
Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής 
εκτέλεσης των εργασιών που κατέθεσαν ο Δήμος Ερμιονίδας 
και κάτοικοι για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στις θέσεις «ΠΛΑΣΑ Ι και ΙΙ» και 
«ΠΛΑΤΩΜΑ».Με αφορμή αυτή τη θετική εξέλιξη θα μπορούσαν 
να εξαχθούν κάποια πρώτα συμπεράσματα:
-Ο συλλογικός και ανυποχώρητος αγώνας είναι αυτός που μπο-

ρεί να οδηγήσει σε μικρές νίκες. Ο πολυήμερος αγώνας των 
κατοίκων, με καθημερινή παρουσία και προστασία του βενιο-
δάσους από τα μηχανημάτα των εργολάβων, ήταν αυτός που 
έδωσε το χρόνο ώστε να κινηθούν και οι απαιτούμενες, σε συ-
νεργασία με το Δήμο, νομικές ενέργειες. -Όλο αυτό το διάστημα 
η κυβέρνηση, παρόλο που από την αρχή είχε ενημερωθεί (τόσο 
με απευθείας επικοινωνία  με τον Υπουργό ΠΕΚΑ όσο και με σχε-
τική ερώτηση που καταθέσαμε στις 15/11), τήρησε σιγήν ιχθύ-
ος, καλύπτοντας το περιβαλλοντικό έγκλημα. Την “κατανοούμε”, 

όπως και κάποιους όψιμους χαιρετίζοντες τη νίκη των κατοίκων, 
καθώς πίσω από τις “πράσινες επενδύσεις” βρίσκονται γνωστοί 
και μη εξαιρετέοι εργολάβοι και συμφέροντα.-Εκτός των έργων 
που προσωρινά σταμάτησαν υπάρχουν άλλα που είτε είναι σε 
εξέλιξη είτε σχεδιάζονται να υλοποιηθούν. Αφορούν “επενδύ-
σεις” με μηδενικά οφέλη για την τοπική κοινωνία, που συχνά 
καταστρέφουν δάση και ευαίσθητες περιοχές. Οφείλουμε όλοι 
να εμποδίσουμε σχεδιασμούς που μετατρέπουν το νομό μας σε 
αποικία ΑΠΕ, εντάσσοντάς τον σε ένα μίνι πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ”.  
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Χρονιάρες μέρες κινδυνεύει να μείνει εκτός λειτουργίας 

ο Βιολογικός Άργους- Ναυπλίου

Θα ξεχειλίσουν 
ακαθαρσίες οι λεκάνες

Σε απόγνωση βρίσκεται 
ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΑΡ, 
η οποία διαχειρίζεται τα 
θέματα του κοινού βι-
ολογικού καθαρισμού 
των δύο πόλεων, αφού 
τα χρέη του Ναυπλίου 
εμποδίζουν την πληρω-
μή του λογαριασμού της 

ΔΕΗ που απει-
λεί να αφήσει 
τον Βιολογικό 
χωρίς ρεύμα. 
Κ α τ α ρ ι έ τ α ι 
την ώρα και 
την στιγμή ο 
Τάκης Σχοινο-
χωρήτης που 
ανέλαβε την 
ε π ι χ ε ί ρ η σ η 
με τόσα προ-
βλήματα. “Μια 
χαρά ήμουν 
στο γραφείο 
μου, είχα χρό-
νο να πιω και 

έναν καφέ με δυο φί-
λους” λέει και ξαναλέει 
όπου βρεθεί. Μια παραί-
τηση θα του έδινε λύση, 
όμως η υπόσχεσή του 
να συμβάλει στην εξυ-
γίανση της επιχείρησης 
είναι ένα ανυπέρβλητο 
εμπόδιο για όσους τι-

μούν τον λόγο τους. Τρία 
εξώδικα έχει στείλει στην 
ΔΕΥΑΝ, αλλά δεν έχει 
πάρει απάντηση ουσια-
στικά. Σύμφωνα με τον 
ίδιο, η ΔΕΥΑΑΝ χρωστάει 
500.000Ευρώ και πληρώ-
νει 5.000Ευρώ ανά δύο 
μήνες με αποτέλεσμα να 
μην μειώνεται η οφειλή. 
Το θέμα είναι τι θα γίνει 
αν μετά τις γιορτές που 
αρχίσει η χυμοποίηση 
κατεβάσει τους διακό-
πτες στον βιολογικό η 
ΔΕΗ! Όσο φιλότιμες κι αν 
είναι οι προσπάθειες του 
προέδρου της ΔΕΥΑΑΡ, 
όσο κι αν προσπαθεί να 
συμμορφωθεί η ΔΕΥΑΝ, 
αν δεν υπάρξει χρήμα 
για να πληρωθεί η ΔΕΗ 
θα αρχίσουν να αναβλύ-
ζουν ακαθαρσίες απ τις 
λεκάνες των σπιτιών μας.
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ΝΕΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ (Αγαπητού 6 – Ν. Βυζάντιο)
1/ Τριάρι (2 υ/δ) 78 τ.μ. 1ος όροφος με θέση στάθμευσης (πυλωτή) και αποθήκη
2/ Γκαρσονιέρα 33 τ.μ. 1ος όροφος με αποθήκη
3/ Τεσσάρι (3 υ/δ) 117 τ.μ. 3ος όροφος με θέση στάθμευσης (πυλωτή) και αποθήκη
4/ Δυάρι (1 υ/δ) 49 τ.μ. 3ος όροφος με θέση στάθμευσης (πυλωτή) και αποθήκη

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

g
at

zi
os

ak
is

@
ya

h
oo

.g
r

του Ακη 
Γκάτζιου

Eνυπογράφως
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Φαύλος κύκλος
ΣΤΑ ΥΨΗ εκτινάχτηκε και πάλι η ανερ-
γία σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά 
στοιχεία του Νοεμβρίου, που δόθηκαν 
τις προηγούμενες ημέρες στη δημοσιό-
τητα. Περισσότερο απ΄ όλους πλήττονται 
όσοι ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 
30-54 ετών, δηλαδή στην πιο παραγωγική 
ομάδα του πληθυσμού, τους ανθρώπους 
που θα μπορούσαν να προσφέρουν με 
την εργασία τους και με την εμπειρία τους 
στην ανάπτυξη αυτού του τόπου. Αυτή η 
ηλικιακή ομάδα αποτελεί το 64,02% των 
εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα του 
ΟΑΕΔ, ενώ τα στοιχεία υπολογίζεται ότι 

είναι ακόμα πιο δραματικά 
αν προστεθούν όσοι δεν 
έχουν περάσει επίσημα 
το κατώφλι της ανεργί-
ας, αλλά στην ουσία δεν 
έχουν εισοδήματα. Και 
είναι πάρα πολλοί πλέον 

αυτοί.
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ επαγγελματιών 
που πλήττονται βαρύτατα από την οικο-
νομική κρίση,  είναι η οικονομική κατά-
σταση που θα διαμορφωθεί στο εξής, ενώ 
διάχυτη είναι η ανησυχία για το αύριο.
ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ δεν 
κυκλοφορεί πλέον «ψυχή», αν εξαιρέσου-
με κάποιες λίγες από τις γιορτινές ημέρες 
που υπάρχει μια στοιχειώδης κίνηση 
στα μαγαζιά. Επομένως τα ταμεία των 
καταστημάτων μένουν άδεια ή αδειάζουν 
αμέσως με τις υποχρεώσεις που τρέχουν. 
Φιλότιμες είναι οι προσπάθειες των επαγ-
γελματιών της επαρχίας που προσπαθούν 
και καταφέρνουν στις περισσότερες περι-
πτώσεις να συμπιέσουν κι άλλο τις τιμές 
σε όλα τα προϊόντα. Λίγες όμως είναι οι 
πωλήσεις που καταφέρνουν να κάνουν. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι οι προμηθευ-
τές τους στέλνουν συνεχώς προσφορές, 
αλλά δεν κουνιέται φύλλο. Οι παραγγελίες 
έχουν σταματήσει.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ είναι να δημιουργείται 
ένας φαύλος κύκλος, με ανέργους που 
δεν μπορούν να ψωνίσουν και με επιχει-
ρήσεις που απολύουν κι άλλον κόσμο, 
αφού δεν μπορούν να σταθούν στα πόδια 
τους.
Οι στρατιές των ανέργων μεγαλώνουν 
και η επιχειρηματικότητα καταστρέφεται. 
Και ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται και δεν 
σταματά…

15 χρόνια

Συνέπεια

Αξιοπιστία

Το πάρκο του Αι Βασίλη στο Ναύπλιο
Ανοίγει το Σάββατο στις 11.00 το πρωί το Πάρκο του 
Αι Βασίλη στο Ναύπλιο. Στολισμένα δέντρα, δρόμοι 
λουσμένοι στο φως , χαρωπά φωτάκια που τρεμοπαί-
ζουν . . .    
Ζαχαρωτά , παιχνίδια , δώρα  μα πάνω από όλα πί-
στη , ελπίδα και ζεστασιά στην ψυχή, σας περιμένουν 
αυτά τα Χριστούγεννα στο Ναύπλιο.
Το πάρκο του Άι Βασίλη θα λειτουργεί καθημερινά 
από 10.30 έως 13.30 και από 16.30 έως 20.30.
Τα Σαββατοκύριακα και τις γιορτές από 10.30 έως 
20.30 συνεχώς.
Ο δήμος Ναυπλίου ως διοργανωτής προτρέπει ακό-
μη και όσους δεν είναι παιδιά να νιώσουν σαν παι-
διά, να χαρούν και να χαμογελάσουν με όλη τους την 
καρδιά.

Το εργαστήρι του Άι Βασίλη θα λειτουργεί καθη-
μερινά μέχρι τις 6 Ιανουαρίου από τις 10.00 έως τις 
14.00μμ
Στο σπίτι του Άι Βασιλη καθημερινά μικροί και μεγά-
λοι θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε παι-
χνίδια και καλλιτεχνικές δράσεις από έμπειρη ομάδα  
εμψυχωτών
Στο ταχυδρομείο του Άι Βασίλη καθημερινά θα έχετε 
την ευκαιρία να γράψετε ένα γράμμα στο Άγιο Βα-
σίλη’ ακόμα και αν δεν πιστεύετε ότι υπάρχει στην 
πραγματικότητα . . .
Στο Ζαχαρόσπιτο καθημερινά θα σας περιμένουν 
γευστικές εκπλήξεις!
Στο σπίτι των εκπλήξεων καθημερινά διάφορες κα-
τασκευές θα σας ξαφνιάζουν!



Ο Άη Βασίλης 
είναι στο Πορτοχέλι
Για δεύτερη χρονιά λειτουρ-
γεί με επιτυχία το χωριό του 
Άη Βασίλη στο Πορτοχέλι. Ο 
καθένας μπορεί να το επισκε-
φθεί μέχρι την Τρίτη 8 Ιανου-
αρίου.
Το χωριό αυτό λειτουργεί για 
δεύτερη συνεχή χρονιά με την 
έμπνευση και την εθελοντι-
κή προσφορά του Προέδρου 
κ.Κόκκαλη, του Κοινοτικού 
Συμβουλίου, των εθελοντών 
και των σχολείων.
Ο φιλόξενος χώρος και οι εκ-
πλήξεις που γίνονται δίνουν 
μια ιδιαίτερη «νότα» και χαρά 
στους πολύ δύσκολους και-
ρούς που περνάμε. Στον εν 
λόγω χώρο υπάρχει και πλή-
ρες πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων που εμπλουτί-
ζουν την θεματολογία και δίνουν γεύση χαράς και συμμετο-
χής στους επισκέπτες και κυρίως στα παιδιά.
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Tαυτότητα

Εναλλακτικό 
Χριστουγεννιάτικο δέντρο
Ένα Χριστουγεννιάτικο εναλλα-
κτικό Δέντρο στόλισαν μαθητές 
των σχολείων του Ναυπλίου.
Άχρηστα υλικά απέκτησαν χρη-
σιμότητα και έγιναν στολίδια. 
Το δέντρο από εναλλακτικά υλι-
κά στήθηκε μπροστά στο παλιό 
τελωνείο.
Ο δήμος Ναυπλίου διοργάνωσε 
την εκδήλωση αυτή στο πλαίσιο 
των χριστουγεννιάτικων εκδη-
λώσεων.

Υ.Ζ.

Το βιβλίο του Τσούρνου
«Ναύπλιο 1986 1986 – 1996. 
Η χρυσή δεκαετία στο δήμο», 
είναι ο τίτλος του βιβλίου του 
Γιώργου Τσούρνου, που παρου-
σιάζεται στο Βουλευτικό το Σάβ-
βατο 5 Ιανουαρίου 2013.
Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο 
ίδιος ο κος Τσούρνος.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγί-
δα του δήμου.

Αρχαιολογικοί Θησαυροί 
της Κορινθίας
Εξαιρετικά ενδιαφέρον το βι-
βλίο «Αρχαιολογικοί Θησαυροί 
της Κορινθίας», που προτείνει ο 
«α» για τις ημέρες των Χριστου-
γέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Οι αναγνώστες που θα έχουν 

την ευκαιρία να το διαβάσουν 
θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις 
τους και θα μάθουν την ιστορία 
της ευρύτερης περιοχής και την 
σύνδεσή της με την Αργολίδα.

«α»

Φιλανθρωπία 
Αυξημένη είναι η κίνηση φέτος 
τόσο στα κοινωνικά παντοπω-

λεία, όσο και στις εκκλησίες 
και τις χριστιανικές οργανώσεις 
που χρόνια τώρα παραδοσιακά 
βοηθούσαν τους οικονομικά 
αδυνάτους να τα βγάλουν πέρα. 
Όμως η οικονομική κρίση γεννά 
όλο και περισσότερους και όση 
προσπάθεια κι αν καταβάλλεται 
από τους εθελοντές είναι λίγη 
πλέον, για αυτό, όσοι μπορείτε 

συμβάλετε με την προσφορά 
σας τις οργανώσεις αυτές κι αν 
δεν μπορείτε οικονομικά με την 
εθελοντική εργασία σας στα ση-
μεία διανομής τροφίμων.

ΟΝ.

Πουλούσαν αέρα 
για αυτοκίνητα

Από το Ναύπλιο δρούσε η πο-
λυμελής εγκληματική οργάνω-
ση, που εμπλέκεται σε απάτες 
μέσω ιστοσελίδων πώλησης 
μεταχειρισμένων οχημάτων.
Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία 
συνελήφθησαν τρία μέλη της 
οργάνωσης, ενώ αναζητούνται 
τουλάχιστον ακόμα τέσσερα. 
Κατηγορούνται για σύσταση 
εγκληματικής οργάνωσης, απά-
τη κατά συναυτουργία, κατ’ 
επάγγελμα και κατά συνήθεια 
και νομιμοποίηση εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες.
Η εξαπάτηση γινόταν μέσω κα-
ταχώρησης ηλεκτρονικών αγ-
γελιών για πώληση μεταχειρι-
σμένων αυτοκινήτων, οι οποίες 
ωστόσο ήταν εικονικές και δεν 
ανταποκρίνονταν στην πραγ-
ματικότητα.  
Ο ένας από τους φερόμενους 
ως δράστες συστήνονταν 
στους υποψήφιους αγοραστές, 
με την ιδιότητα του ιατρού 
ή του δικηγόρου, πείθοντάς 
τους να καταθέτουν χρηματικά 
ποσά, κυρίως στους τραπεζι-
κούς λογαριασμούς των άλλων 
δύο οι οποίοι έκαναν ανάληψη 
άμεσα.

Υ.Ζ.



Δυο μέρες πριν 
την καταστροφή
ΙΣΩΣ είναι οι τελευταίες στιγμές. Ίσως είναι η 
τελευταία έκδοση του “αναγνώστη” πριν την 
συντέλεια του κόσμου. Ίσως αντί να κάθομαι 
και να γράφω θα έπρεπε να κάνω όλα αυτά που 
άφησα ανεκπλήρωτα όλα αυτά τα χρόνια της ζωής 
μου και είναι πολλά γαμώ το κι ο χρόνος των δύο 
ημερών μικρός.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ και άσχημο, σκέφτηκα να βλέπεις ότι ο 
κόσμος έχει ημερομηνία λήξης στις 21 Δεκεμβρί-
ου του 2012! Ρε τι σκέφτηκαν οι Μάγια για να μας 
ενημερώσουν. Ένα ολόκληρο ημερολόγιο θυσία-
σαν για να μας εκδικηθούν που εξαφανίσαμε τον 

πολιτισμό τους. Και τον δικό μας 
πολιτισμό βέβαια τον εξαφάνισαν 
πριν 1000 και πλέον χρόνια κάποιοι 
άλλοι, αλλά δεν κάναμε κι έτσι; Δεν 
σπύραμε το πανικό στους απογό-
νους τους. Τους αφήσαμε να παρακ-
μάσουν και να πέσουν καταγής και 
να γίνουν βορρά των σκουληκιών. 

Αλλά τελικά δεν έπεσαν αυτοί, εμείς απλά γίναμε 
σκουλήκια χωρίς αντίκρισμα.
ΑΠ ΤΗΝ άλλη αναρωτιέμαι αν θα πρέπει να 
καταβάλλω τα τέλη κυκλοφορίας, το χαράτσι, τα 
ασφάλιστρα, να πληρώσω το νερό, την ΔΕΗ, το 
τηλέφωνο, το νοίκι, την κάρτα κλπ. Γιατί; αφού 
ο κόσμος θα καταστραφεί, γιατί να πάνε κι αυτά 
χαμένα. Το ξανασκέπτομαι ξανά και λέω και τι θα 
κερδίσω αν δεν τα αποδώσω αφού όλα θα πάνε 
στράφη και μένα θα μου είναι άχρηστα πλέον;
ΑΧΡΗΣΤΑ μου ήταν και πριν, όταν ως νομοταγής 
πολίτης πλήρωνα τις υπέρογκες δαπάνες του 
δημοσίου και τις σπατάλες των κομμάτων για 
να διατηρήσουν τις πελατειακές σχέσεις τους με 
όλους τους άλλους πλην εμού και κάποιων ομοίων 
μου που ήθελαν να “είναι σωστοί πολίτες”. Να 
λοιπόν που τώρα στο “Τέλος” καλοί κακοί την ίδια 
σούμα κάνουμε. Τα ίδια τίποτα θα μας μείνουν απ 
τον “επερχόμενο” όλεθρο.
ΚΙ ΑΝ πάλι δεν καταστραφεί ο κόσμος, ποιό το 
όφελος; Θα έχω πληρώσει όλους τους λογαρια-
σμούς μου, θα έχω περαιώσει όλες τις υποχρεώ-
σεις μου και θάμαι πάλι έτοιμος να καταστραφώ, σ 
αντίθεση μ αυτόν που χρόνια τώρα παρασιτούσε 
και απέφευγε όπως τώρα στο παρά πέντε πριν την 
καταστροφή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις. Πό-
σες και πόσες φορές δεν καταστράφηκε ο κόσμος, 
από κατακλυσμούς και θεϊκές εντολές και πάλι 
έθρεψε τα ερπετά εκείνα που προετοιμάζουν την 
νέα καταστροφή του, όχι αυτή που προέβλεψαν 
οι Μάγια, αλλά αυτή που ήδη έχει δολοφονήσει 
3.500 πολίτες απ την μέρα που ξέσπασε η οικονο-
μική κρίση. Χρόνια πολλά και μην υποκύπτετε στις 
φήμες της καταστροφής, αντιστρέψτε την προς 
αυτούς που την δημιουργούν

Vita Civilis

του Άκη 
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Το φορολογικό επί τάπητος θέτει αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ στο Άργος

10 προτάσεις
Την Παρασκευή 21 ΔΕΚΕΜ-
ΒΡΙΟΥ και ώρα 8 μ.μ., δημό-
σια εκδήλωση-συζήτηση για 
το Φορολογικό Νομοσχέδιο 
και τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ- 
ΕΚΜ, με ομιλητή τον Τρύφωνα 
Αλεξιάδη (μέλος του τμήματος 
Οικονομικής Πολιτικής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ- ΕΚΜ) διοργανώνει αύριο 
στις 8 το βράδυ στο  Εργατικό 
κέντρο Αργολίδας στο  Άργος 
ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Αργολίδας.

Δεδομένης της σοβαρότη-
τας του ζητήματος για όλους 
τους παραγωγικούς φορείς 
και τον εργαζόμενο κόσμο, ο 
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Αργολίδας πήρε 
την πρωτοβουλία να καλέσει 
τους Προέδρους και τα Συμ-
βούλια των Εργατικό Κέντρο 
Άργους, Εργατικό Κέντρο 
Ναυπλίου, Επιμελητήριο Αρ-
γολίδας, Εμπορικών Συλλόγων 
Άργους και Ναυπλίου, να πα-
ρευρεθούν στην εκδήλωση, 
εκθέτοντας από το βήμα τις 
δικές τους απόψεις επί του θέ-
ματος, “ώστε να διεξαχθεί ένας 
δημιουργικός διάλογος και 
ανταλλαγή απόψεων, πράγμα 
που πιστεύουμε ότι είναι απα-
ραίτητο για την αμοιβαία πλη-
ροφόρηση όλων μας, ειδικά 
αυτήν την κρίσιμη εποχή για 
την ελληνική κοινωνία. Προ-
σκλήσεις για συμμετοχή στον 
διάλογο έχουν αποσταλεί και 
σε άλλους παραγωγικούς φο-
ρείς της περιοχής μας”, όπως 
αναφέρεται στην ανακοίνωση 
του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι 10 βασικές προτάσεις 
του ΣΥΡΙΖΑ για ένα δίκαιο 

φορολογικό σύστημα
-Κατάρτιση περιουσιολογίου: 
Οποιοδήποτε περιουσιακό 
στοιχείο (ακίνητο, λογαρια-
σμοί, χρηματοπιστωτικό προ-

ϊόν, συμμετοχή σε εταιρεία, 
στην Ελλάδα ή στο εξωτερι-
κό) πρέπει να δηλώνεται, να 
μπορεί να εντοπιστεί ώστε να 
μπορεί ο νομοθέτης, η εκτελε-
στική εξουσία, να φορολογεί 
τους πολίτες με βάση τη φορο-
δοτική τους ικανότητα, όπως 
ορίζει το Σύνταγμα, και όχι με 
βάση αυτά που δηλώνουν και 
με βάση αυτά βεβαίως που συ-
νήθως αποκρύπτουν.

-Αλλαγή του θεσμικού πλαισί-
ου για το πόθεν έσχες, διαρκή 
ελεγκτική διαδικασία ελέγχου 
του από ειδική υπηρεσία ελέγ-
χου, επαρκώς στελεχωμένη, 
που θα έχει στη διάθεσή της 
όλη τη σύγχρονη υλικοτεχνική 
υποδομή. Όλα τα εισοδήματα 
των φυσικών προσώπων, ανε-
ξαρτήτως πηγής, θα φορολο-
γούνται με την ίδια κλίμακα. Η 
φορολογική κλίμακα πρέπει να 
διαθέτει περισσότερα κλιμά-
κια, προκειμένου να αποκατα-
σταθεί η προοδευτικότητα της 
φορολογίας. Η τιμαριθμοποίη-
ση κλιμακίων και αφορολογή-
του να γίνει ετήσια με την κα-
τάθεση του προϋπολογισμού.
-Ατομικό αφορολόγητο βάσει 
του εκάστοτε ορίου φτώχειας 
(σήμερα 12 χιλιάδες ευρώ).
-Αύξηση των φορολογικών 
εσόδων από τα Νομικά Πρό-
σωπα στο ύψος του μέσου 
όρου της Ευρωζώνης. Προο-
δευτική αύξηση του συντελε-
στή φορολογίας για τις πολύ 
μεγάλες επιχειρήσεις. Δραστι-
κή αναμόρφωση του θεσμικού 
πλαισίου για τις συναλλαγές με 
εταιρείες που εδρεύουν σε φο-
ρολογικούς παραδείσους (off 
shore εταιρείες) και σε χώρες 
με προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς.
-Ειδικοί, αυξημένοι φορολογι-

κοί συντελεστές για τις Τράπε-
ζες.
-Κατάργηση των ειδικών φο-
ρολογικών καθεστώτων (Ειδι-
κές Οικονομικές Ζώνες, Fast 
Track κ.λπ.) και των προκλητι-
κών φοροαπαλλαγών.
-Αλλαγή της σχέσης άμεσων - 
έμμεσων φόρων.
Μείωση του ανώτατου συντε-
λεστή του ΦΠΑ 23%. Χαμηλό 
συντελεστή ΦΠΑ για τα βασικά 

είδη διατροφής, της 
εστίασης, των παι-
δικών τροφών, των 
ειδών προσωπικής 
ανάγκης των ατό-
μων με αναπηρία, 
των προϊόντων πο-
λιτισμού και γνώσης 
και των ΑΠΕ.
-Φόρο Μεγάλης 
Περιουσίας με τον 
οποίο θα φορολο-
γηθεί η κατοχή κτη-
ρίων, οικοπέδων, 
γαιών, έργων τέχνης, 
καταθέσεων τραπε-
ζών, επενδυτικών 
προϊόντων, συμμε-
τοχών, που βρίσκο-

νται στην Ελλάδα και όσων 
κάνουν δήλωση στην Ελλάδα 
και κατέχουν αντίστοιχα περι-
ουσιακά στοιχεία στο εξωτερι-
κό (αφού ληφθεί υπόψη και η 
φορολόγησή τους εκεί).
-Κατάργηση των χαρατσιών.
-Προστασία των χαμηλών και 
μεσαίων εισοδημάτων από 
χρέη στην εφορία και τον κα-
θορισμό ανώτατου ορίου για 
μηνιαία καταβολή φορολο-
γικών υποχρεώσεων. Το όριο 
αυτό θα είναι ποσοστό, στο 
καθαρό μηνιαίο οικογενειακό 
εισόδημα που απομένει, αν 
αφαιρεθούν στεγαστικά δά-
νεια πρώτης κατοικίας και το 
ποσό ενοικίου.

Την ώρα που η συγκυβέρνη-
ση θα ψηφίζει το ληστρικό 
φορολογικό της σχέδιο, o ΣΥ-
ΡΙΖΑ- ΕΚΜ Αργολίδας καλεί 
τους παραγωγικούς φορείς, 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
τους εργαζομένους, τους συ-
νταξιούχους, τους αγρότες 
και όλους τους κατοίκους του 
Νομού να συμμετάσχουν σε 
μια ανοιχτή συζήτηση για τις 
νέες αρνητικές αλλαγές που θα 
προκύψουν για όλους μας από 
το αυτό το φορολογικό- απάτη 
αλλά και για την αντί- πρόταση 
του ΣΥΡΙΖΑ. 
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TEXNIKO ΓΡΑΦΕΙΟ

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

Ενεργειακός Επιθεωρητής

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

Έκλεισε το κολυμβητήριο 
αλλά έμειναν οι επιτυχίες
 

Με αφορμή την ανακοίνωση του 
Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. για την αναστολή λειτουρ-
γίας του κολυμβητηρίου Ναυπλίου, ο 
Ναυτικός Όμιλος αναμένοντας επίσημη 
απάντηση για τις ενέργειες που έχουν 
γίνει εδώ και μερικά χρόνια (πέρα από 
τη φετινή αύξηση της τιμής του πε-
τρελαίου), παρέθεσε έναν σύντομο 
απολογισμό του πρώτου τριμήνου της 
νέας αγωνιστικής περιόδου 2012-2013, 
θέλοντας να δείξει –όπως λέει - ότι τα 
αθλήματα του υγρού στίβου δεν εί-

ναι εποχιακά και 
ότι οι αθλητές, 
τα σωματεία και 
η Ομοσπονδία 
έχουν ένα ετήσιο 
προγραμματισμό 
δραστηριοτήτων.

Το Δ.Σ. του ΝΟΝ 
συγχαίρει τους 
αθλητές και τις 
αθλήτριες του για 

τις επίπονες προσπάθειές τους, αλλά 
και τους γονείς, οι οποίοι συμπαραστέ-
κονται με όλες τους τις δυνάμεις στις 
προσπάθειες των παιδιών τους και επι-

μένουν ώστε να μην καταντήσουν τα 
αθλήματα της κολύμβησης και της υδα-
τοσφαίρισης εποχιακά.
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Τα παπούτσια, τα κάρβουνα 
και ο δασοφύλακας
-Μπαμπά τα παιδιά σου κέρνα , την Κυριακή υποσχέθηκες ταβέρνα. 
Οι μικροί διαδηλωτές με «διακριτικό» τρόπο υπενθύμισαν στον μπαμπά την υπόσχεση 
του για κυριακάτικη έξοδο στην ταβέρνα του κυρ Φώτη στο Κεφαλάρι. Η παροιμία λέει 
σε γέρο και σε παιδί μην τάξεις. 
-Εντάξει, η υπόσχεση είναι υπόσχεση, αλλά και εσείς πρέπει να έχετε τελειώσει τα μα-
θήματα σας. 
-Από χθες το απόγευμα και περάσαμε από τον τεχνικό έλεγχο της  μαμά;, μπορείς να 
πάρεις και πληροφορίες ( του απάντησε η μικρή του κόρη) . 
Ο μικρός είχε μπει στο μπάνιο και ακούγονταν οι φωνές του όπως αντηχούσαν μέσα από 
το φωταγωγό. 
-Γιαγιά, γιαγιά…. Ε γιαγιά ετοιμάσου πάμε Κεφαλάρι. 
-Ε που να πάμε τώρα, καθαρίζω το σπίτι. 
-Ε γιαγιά όλη μέρα, κάθε μέρα  καθαρίζεις το σπίτι σου….. να έρθεις μαζί μας είπα!. 
Στο πίσω κάθισμα η γιαγιά στην μέση απολάμβανε την διαδρομή, δεξιά και αριστερά 
της καθόταν ο εγγονός και η εγγονή της. Και τα δυο παιδιά ήταν αφοσιωμένα στο ηλε-
κτρονικό παιγνίδι τους. 
-Καλά, εμένα μου είπατε να έρθω για βόλτα όχι να με βάλετε 
να βλέπω τα παιγνίδια σας. ( Τους είπε με ειρωνικό τόνο.)
-Γιαγιά κερδίζω, κοίτα τι φωτιές ρίχνει το όπλο μου. 
-Και εμένα κοίτα γιαγιά, περνάω την πριγκίπισσα από τον ένα 
αστερισμό στον άλλο. 
-Γιαγιά εμένα κοίτα πως πολεμάω, ( την σκούντηξε ο μικρός). 
-Ε γιαγιά εμένα κοίτα, ( φώναξε και η μικρή).
Ο γιός της, έβλεπε  από τον καθρέφτη το άσπρο κεφάλι της 
μάνας του, να γυρίζει μια από δω, μια από εκεί για να ικανο-
ποιήσει και τα δυο εγγόνια. Μια λευκή  βεντάλια που πήγαινε 
δεξιά και αριστερά για μερικά δευτερόλεπτα. 
-Μπαμπά θα μου πάρεις και την επόμενη μάχη ; 
-Μπαμπά και εγώ θέλω το καινούργιο της πριγκίπισσας. 
-Ότι θέλουν τα παιδιά μου. 
-Μάθε τα έτσι και θα τα πληρώσεις τα σπασμένα αργότερα ( 
είπε η γιαγιά στον γιό της , με βλέμμα μάνας που μαλώνει τον 
άτακτο μικρό ). 
Φτάνοντας στην Ξηρόβρυση στρίβουν για το Κεφαλάρι. 
Ξαφνικά το αμάξι μειώνει ταχύτητα, ταρακουνιόνται όλοι, 
παραλίγο να φύγουν τα παιγνίδια από τα χέρια των παιδιών. 
-Ε, μπαμπά θες να χάσουμε; 
-Όχι, ο αστυνόμος μου έκανε σήμα και πρέπει να σταματήσω. 
-Άδεια, δίπλωμα και ασφάλεια κύριε, (ζήτησε ο αστυνομικός 
και έκανε τον έλεγχο του) εντάξει μπορείτε να πηγαίνετε. 
-Τι ήθελε μπαμπά;
-Τίποτα ένα τυπικό έλεγχο έκαναν, δεν τρέχαμε και εσείς φορούσατε τις ζώνες όλα καλά. 
Από τον εσωτερικό καθρέφτη πρόσεξε ότι η μητέρα του είχε πάρει ένα άσπρο χρώμα 
στο πρόσωπο, το βλέμμα ζωντανό παρακολουθούσε εικόνες, αλλά αλλού και τα δάχτυ-
λα του δεξιού της χεριού έκλεισαν σε μια γροθιά. 
-Μάνα είσαι καλά; 
-Ε γιαγιά που κοιτάζεις; ( Της είπε ο μικρός και της έπιασε το κλειστό δεξί χέρι.) Τι κρατάς 
στο χέρι σου; 
-Το φαναράκι μου!!!. 
-Μάνα είσαι καλά; (Την ρώτησε ξανά ο γιός της και τον ζώσανε τα φίδια, μήπως έπρεπε 
να κάνει επιτόπου στροφή και να πάει για το νοσοκομείο του Άργους).
-Γιαγιά ποιο φαναράκι; 
- Εκείνο που κράταγα όλη την νύχτα στο χέρι μου  για να έρθω νύχτα πέντε ώρες δρόμο 
από την Κρύα Βρύση στο Άργος, να πουλήσουμε κάρβουνα με τον πατέρα μου. Να έτσι 
μάγκωνε το χέρι μου από το κρύο. Εδώ μας έπιασε  ο κυρ  Μιχάλης.
-Ουφ εντάξει ( είπε ο γιός της και ξεκίνησε σιγά- σιγά το αμάξι για το Κεφαλάρι, γιατί 
κατάλαβε ότι η μάνα του ήθελε να μιλήσει για να ανακουφιστεί από την συγκίνηση που 
της προκάλεσαν οι μνήμες.) 
-Όταν είδα τον αστυνόμο να κάνει σήμα στον μπαμπά σας, μυστήριο πράγμα το μυαλό 
του ανθρώπου, μου ήρθε στο μυαλό ο δασοφύλακας που μας έπιασε εδώ στο ίδιο ση-
μείο με παράνομα κάρβουνα. 
- Σας πήγε φυλακή; 
-Όχι, μας άφησε γιατί είχα τα παπούτσια στο χέρι. 
-Γιαγιά άρχισες τα αστεία; 
-Μάνα εξήγησε στα παιδιά (της είπε ο γιός της, προφανώς γνώριζε την ιστορία). 
-Λοιπόν, πριν πενήντα εξήντα χρόνια, ζούσαμε στο χωριό με πολύ φτώχια και πολύ αγώ-
να, ούτε κούτες παιγνίδια είχαμε ούτε ντουλάπες ρούχα όπως εσείς τώρα.  Για να βγά-
λουμε ένα κομμάτι ψωμί κάθε σπίτι είχε και την καμινίστρα του. 
-Τι είναι αυτό; 

-Ένας τόπος σαν ένα μικρό αλώνι, εκεί σε σχήμα πυραμίδας  μά-
ζευαν τα ξύλα, έβαζαν ένα μέτρο περίπου τοίχο από πέτρες  και 
από πάνω χώμα και κλαδιά. Μ κόπο  και μεγάλη τέχνη έφτιαχναν 
τα κάρβουνα και τα φέρναμε στο Άργος να τα πουλήσουμε.  Για 
κάποια καμίνια έδινε άδεια ο δασοφύλακας, αλλά ήταν λίγα και 
εμείς έπρεπε να ζήσουμε. Χωρίς να καταστρέφουμε το δάσος 
κόβαμε κάποια δέντρα και φτιάχναμε κάρβουνα για να ζήσουμε. 
Αλλά αν σε πιάνανε οι δασοφύλακες και τα κάρβουνα σου παίρ-
νανε και δικαστήριο πήγαινες. Όταν ξέραμε ότι θα έχουμε φορτίο 
με κάρβουνα ειδοποιούσε ο πατέρας μου τους πελάτες ότι τέσσερις το πρωί θα φτάναμε 
στην αυλή του να παραδώσουμε.  
-Καλά γιαγιά και γιατί παρακαλώ στις τέσσερις το πρωί; 
-Για να μην μας πιάσουνε οι δασοφύλακες…. Αλλά και αυτοί ξέρανε τι ώρες κυκλοφο-
ρούσαμε. Έβαζε ο πατέρας μου σημάδι τα αστέρια και ξεκινάγαμε. 
-Γιατί δεν είχατε ξυπνητήρι; 
-Ούτε ξυπνητήρι, ούτε ρεύμα, ούτε τρεχούμενο νερό υπήρχε στα σπίτια τότε. Και εμείς 
εκείνα τα χρόνια είμαστε τυχεροί γιατί η βρύση του χωριού  ήταν κοντά.  Ο προπάππους 
σας ήξερε να συμβουλεύετε τον ουρανό, είχε σημάδια, την Πούλια, τον Αυγερινό και το 
Αλεκτροπόδι. Έντεκα η ώρα λοιπόν όρθιοι, φορτωμένα τα δυο μουλάρια το φαναράκι 
που έδινε λίγο  φως, μια μπουκιά ψωμί στο ταγάρι και δρόμο για το Άργος.  Από το κρύο 
και την παγωνιά μάγκωνε το χέρι. Μετά από δυο ώρες δρόμο χέρι και φαναράκι γίνο-

νταν ένα.  Εκείνη την φορά , κοντά Χριστούγεννα ήταν, θα 
μου αγόραζε ο πατέρας μου και ένα φουστανάκι στο παζάρι 
του Άργους, παπούτσια είχα ένα ζευγάρι, αυτά που φόρα-
γα . Καθώς περπάταγα, σκέφτηκα ότι αν περπατήσω πέντε 
και άλλες πέντε ώρες θα χάλαγα τα παπούτσια μου. Έτσι για 
να τα σώσω τα έβγαλα και περπατούσα ξυπόλητη, Χωρίς να 
με πάρει είδηση ο πατέρας μου. ( Τα εγγόνια είχαν απορρο-
φηθεί από την διήγηση της γιαγιά και δεν έδιναν σημασία 
στα μπλίμπ – μπλίμπ των ηλεκτρονικών παιγνιδιών που τα 
καλούσαν για την συνέχεια).  Εδώ στην Ξυρόβρυση ενώ 
ετοιμαζόμασταν να στρίψουμε για το Άργος παρουσιάζεται 
μπροστά μας ξαφνικά ο κυρ Μιχάλης ο δασοφύλακας. 
-Σταματήστε ( μας φωνάζει ρίχνοντας ένα μεγάλο φως 
μπροστά μας). 
-Εμένα μου κοπήκαν τα πόδια, πάει η χαρά για το φουστανά-
κι πάνε όλα ήμουνα έτοιμη  να βάλω τα κλάματα. 
-Βασίλη τι κουβαλάς εκεί; ( Ρωτά τον πατέρα μου.) 
-Κάρβουνα Μιχάλη . 
-Μιλάγανε με τα ονόματα τους γιατί με τα χρόνια γνώριζε ο 
ένας τον άλλον.
-Χαρτιά έχεις; 
-Όχι Μιχάλη δεν έχω. 
-Καλά το κορίτσι γιατί το βάζεις να περπατά ξυπόλυτο; 
-Τι πράγμα; Τι είναι αυτά που λες; ( Θύμωσε ο πατέρας μου, 

το θεώρησε προσβολή,  αλλά τότε είδε ότι κρατούσα τα παπούτσια στο ένα χέρι και στο 
άλλο το φαναράκι) 
-Να κύριε δασοφύλακα ( δεν ξέρω και εγώ που το βρήκα το θάρρος να μιλήσω ) εγώ τα 
έβγαλα να μην τα χαλάσω, να τα έχω για μια καλή μέρα, γιορτές που είναι…. Το άκαμπτο 
πρόσωπο του κυρ δασοφύλακα άλλαξε έκφραση , οι άκρες από τα μουστάκια του πή-
γαιναν μια δεξιά μία αριστερά. Αυτό κράτησε μερικά δευτερόλεπτα και εγώ φοβόμουν 
ακόμα πιο πολύ. 
-Λοιπόν Βασίλη (είπε στον πατέρα μου) πήγαινε να κάνεις  τις δουλειές σου και ούτε σε 
είδα ούτε με είδες. 
-Ευχαριστώ Μιχάλη ο Θεός να σε έχει καλά. 
-Το κορίτσι και τα παπούτσια να ευχαριστείς,  άντε πήγαινε …. Να συνεχίσω την δουλειά 
μου.… ( Το χέρι της γιαγιάς χαλάρωσε, τα μάτια της είχαν βουρκώσει, το αμάξι περνούσε 
το χώρο στάθμευσης της ταβέρνας). 
-Γιαγιά ένα λάθος έκανες εσύ και ο πατέρας σου, δεν έπρεπε να πουλάτε κάρβουνα στο 
Άργος για να μην σας πιάνουν οι δασοφύλακες( είπε ο μικρός ).  
 -Και που να τα πουλάγαμε; 
-Να εδώ στην ταβέρνα του κυρ Φώτη… διάβασε  την ταμπέλα…. Όλα στα κάρβουνα… 
(Τα δυνατά γέλια της γιαγιά τους ξάφνιασαν  ευχάριστα όλους).

*Η ιστορία έχει φανταστικά στοιχεία αλλά στηρίχθηκε σε πραγματικά γεγονότα. Ο παπ-
πούς μου ο Βασίλης κατέβαινε νύχτα μαζί με την κόρη του να πουλήσει στο Άργος  τα 
«παράνομα» κάρβουνα της επιβίωσης . Γλίτωσε το πρόστιμο από τον καλοπροαίρετο 
δασοφύλακα, όταν είδε την μικρή Μαρία να κρατά τα παπούτσια στο χέρι. Την ιστορία 
διηγήθηκε η μητέρα μου Μαρία.
**Αλεκτροπόδι= αστερισμός του Ωρίωνα, Πούλια= ο αστερισμός των Πλειάδων, Αυγε-
ρινός = η Αφροδίτη  ,κάποια  από τα σημάδια που ουρανού με τα οποία εκ παραδόσεως 
ο παππούς μου προσανατολιζόταν στο χώρο και στον χρόνο.
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Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

 Αριθμ. Πρωτ.:   1630/16-11-2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  2 /2012

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού 
προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»  

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων 
για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 
2012-2013 του Επιχειρησιακού προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού /ΕΣΠΑ 2007-2013  του 
Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ναυπλιέων, που εδρεύει στο Δήμο Ναυ-
πλιέων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού 
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙ-
ΝΑΚΑ Β):

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτή-

των τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα  απαιτούμε-
να από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου 
Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του ανωτέρω Παραρτήματος.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου 
Χρόνου (ΣΟΧ)».
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.2 και να την 
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξου-
σιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικός Οργανισμός Κοινω-
νικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ναυπλιέων, 25ης Μαρτίου 55, Ναύπλιο Τ.Κ. 21100, Γραφείο Πρωτ. 1ος 
όροφος, (τηλ. Επικοινωνίας: 27520 -23352/ 27520- 99216/  27520-99424.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με 
βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνά-
πτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσω-
πικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες 
αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό 
του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και 
συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις 
κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην  περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει 
μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών 
ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει 
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρ-
τησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ναυπλιέων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της 
δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω 
διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την 
κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά 
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.
gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην 
κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της 
διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ).
Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέ-
ρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των 
υποψηφίων στα καταστήματα των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο 
στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του 
Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό 
αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 
1319188.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλει-
στική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη 
ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας 
στο  ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από 
αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπη-
ρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται 
στον ενιστάμενο.
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των 
αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κα-
τάταξης.      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΕΑΣ

Τίμησαν τις Εθνοσυνελεύσεις στο Άργος
Εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης των Α’ , Δ’ και Ε’ Εθνικών Συνελεύσεων και της Πελοποννησιακής 
Γερουσίας, που άρχισαν τις εργασίες τους στην πόλη του Άργους πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 
που μας πέρασε στον Ι. Ν. του Τιμίου Προδρόμου στο Άργος,
Οι εορτασμοί ξεκίνησαν με την Επίσημη δοξολογία στον Ιερό ναό Τιμίου Προδρόμου στο Άργος. 
Στην συνέχεια ακολούθησε Επιμνημόσυνη Δέηση στο μνημείο που βρίσκεται στο περιβάλλοντα 
χώρο του Ιερού Ναού του Τιμίου Προδρόμου και Κατάθεση Στεφάνων από τους επισήμους και φο-
ρείς του Νομού. Το Άργος τα χρόνια της Επανάστασης ήταν Έδρα της Κυβέρνησης το 1822 και της 
Βουλής το 1822 και 1823. Επίσης, στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Κατακεκρυμμένης ιδρύθηκε το 
Πρώτο Νομισματοκοπείο το 1822.  Στην πόλη του Άργους, από την έναρξη της Επανάστασης του 
1821 έως και την άφιξη του Βασιλιά Όθωνα, ξεκίνησαν τις εργασίες τους τρεις από τις πέντε Εθνικές 
Συνελεύσεις, που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο1821-1831:
-Η Α’ Εθνική Συνέλευση στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου (τότε Ι. Ν. Αγ. Παρασκευής) στη 1 Δεκεμ-
βρίου 1821.
Πρόεδρος ήταν ο Δημήτρης Υψηλάντης. Τον εναρκτήριο λόγο εκφώνησε ο Νεόφυτος Βάμβας και 
στη συνέχεια ορκίστηκαν οι πληρεξούσιοι του Έθνους. Μετά από αρκετές ημέρες συνεδριάσεων, 
για λόγους ασφαλείας η συνέλευση μεταφέρθηκε και ολοκληρώθηκε στην Επίδαυρο.
-Η Δ’ Εθνική Συνέλευση στο Αρχαίο Θέατρο Άργους στις 11 Ιουλίου 1829.
Πρόεδρος ήταν ο Γεώργιος Σισίνης. Η συνέλευση συγκροτήθηκε από τον Κυβερνήτη Ιωάννη Κα-
ποδίστρια. Οι πληρεξούσιοι ορκίστηκαν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τον Αρχιεπί-
σκοπο Ηλιουπόλεως. Οι εργασίες της συνέλευσης τελείωσαν στις 6 Αυγούστου 1829.
-Η Ε’ Εθνική Συνέλευση στο 1ο  Καποδιστριακό Δημοτικό Σχολείο στις 5 Δεκεμβρίου 1831.
Πρόεδρος ήταν ο  Δ. Τζιαμαδός. Οι πληρεξούσιοι ορκίστηκαν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θε-
οτόκου. Η συνέλευση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια 
(27/9/1831). Μετά από πρόταση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ανακηρύχθηκε  Κυβερνήτης της 
Ελλάδας ο Αυγουστίνος Καποδίστριας (8 Δεκεμβρίου). Οι αντιδράσεις που γεννήθηκαν και η αρχή 
εμφυλίων συγκρούσεων, ανάγκασαν την Συνέλευση να μεταφερθεί και να συνεχίσει τις εργασίες 
της στην περιοχή Πρόνοιας Ναυπλίου.
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Του Γιάννη 
Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογί-
ας στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών

Ο τυφλός… εκδικητής

Το «αποκτείνω» είναι ρήμα σκοτεινό.

Μαρία Αρχιμανδρίτου, Κύματα ανήριθμα

Οι κατέχοντες «τυφλώθηκαν» από το χρήμα, τη 

δόξα, την εξουσία και κυβέρνησαν με φαυλότητα. 

Μερικοί, μάλιστα, εξακολουθούν να μη βλέπουν 

το κακό που έκαναν στη χώρα και το 

λαό.

Άλλοι «τυφλώθηκαν» με δόλο για να 

εισπράξουν το σχετικό επίδομα θεω-

ρώντας δικαίωμά τους να εξαπατούν 

ένα αναξιόπιστο και φαύλο Κρά-

τος. Μερικοί, μάλιστα, έχουν ανοίξει 

τώρα το ένα μόνο μάτι και κοιτάνε να μην επιστρέ-

ψουν τα παράνομα.

Σήμερα, όμως, εμφανίζονται και «νέοι τυφλοί». Τυ-

φλωμένοι από οργή, μίσος, άγνοια, προκαταλήψεις 

δεν έχουν καμία διάθεση να συζητήσουν με όποιον 

δεν συμφωνεί εξαρχής μαζί τους και «πυροβολούν 

εν ψυχρώ» κάθε νηφάλια ή αντίθετη άποψη.

Η πολιτική έκ-πτωση και η κοινωνική ανομία καλλι-

έργησαν την παράκρουση των κάθε είδους φανατι-

κών, οι οποίοι θεωρούν ότι βρίζοντας, προπηλακί-

ζοντας και συκοφαντώντας εξορκίζουν το Κακό και 

εξαγνίζουν τον εαυτό τους. Καλό θα’ ναι τα (αριστε-

ρά) κόμματα να προσέξουν το άνοιγμα των ασκών 

του Παρα-λόγου.

Υ.Γ. Aν το κάθε κόμμα κατηγορεί το άλλο για το ποιος 

φταίει περισσότερο που εκπροσωπείται η Χρυσή 

Αυγή στο Κοινοβούλιο, τότε είναι βέβαιο ότι η Χρυ-

σή Αυγή θα δυναμώσει. Ούτε αυτό δεν κατανοούν;

79χρονος συνελήφθη για εμπρησμό
Ένας 79χρονος ο οποίος ετοιμα-
ζόταν να αναχωρήσει από την 
χώρα φέρεται ως δράστης της 
απόπειρας εμπρησμού σε ια-
τρείο του Άργους την προηγού-
μενη Τρίτη.
Ο ηλικιωμένος άντρας σύμφωνα 
με την αστυνομία τα ξημερώ-
ματα εκείνης της ημέρας, αφού 
έσπασε το τζάμι του ιατρείου, 
έριξε στο εσωτερικό του μπου-

κάλια με εύφλεκτο υλικό και 
προσπάθησε με αυτοσχέδιο φυ-
τίλι να βάλει φωτιά.
Παρόλα αυτά δεν τα κατάφερε 
αφού έγινε αντιληπτός. Ο ηλικι-
ωμένος άντρας τότε μπήκε στο 
αυτοκίνητό του και τράπηκε σε 
φυγή.
Μετά από επιχείρηση του Τμή-
ματος Ασφαλείας Άργους εντο-
πίστηκε και συνελήφθη στο αε-

ροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, 
τη στιγμή που ετοιμαζόταν να 
αναχωρήσει από την χώρα.
Ο 79χρονος οδηγήθηκε στον Ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Ναυπλί-
ου, με την κατηγορία για απόπει-
ρα εμπρησμού και φθορά ξένης 
ιδιοκτησίας.
Να σημειωθεί ότι κατασχέθηκαν 
το αυτοκίνητό του και ένα γεωρ-
γικό εργαλείο.

Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα 
του Μητροπολίτη Αργολίδας Ιακώβου

Πρὸς
Τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς καθ᾿  ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

«Ἀδελφοὶ μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοί» (Ἰακ. α’ 16)

«Τὰ σύμπαντα σήμερον χαρᾶς πληροῦνται, Χριστὸς 
ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου».
Μὲ αἰσθήματα χαρᾶς καὶ πνευματικῆς εὐφροσύνης 
σύμπασα σήμερα ἡ κτίση  πανυ-
γηρίζει τὸ  μοναδικό, ἀλλὰ καὶ συ-
νάμα κσμοσωτήριο γεγονὸς τῆς 
γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ.
Μέγα τὸ θαῦμα! Ἀνέκφραστο τὸ 
μυστήριο! Ἄπειρη ἡ συγκατάβαση 
τοῦ Θεοῦ! «Ὁ Οὐρανὸς καὶ ἡ Γῆ 
σήμερον ἠνώθησαν τεχθέντος τοῦ 
Χριστοῦ. Σήμερον Θεὸς ἐπὶ τῆς 
γῆς παραγέγονε καὶ ἄνθρωπος εἰς 
οὐρανοὺς ἀναβέβηκε»,  ψάλλει ἡ 
Ἁγία μας Ἐκκλησία.
Καὶ ὁ  Μέγας Βασίλειος θαυμάζο-
ντας τὸ γεγονὸς τῆς Γεννήσεως 
τοῦ Χριστοῦ, θέτει στὸ στόμα τῆς 
Παναγίας  μας τὰ ἀκόλουθα λόγια: 
«Πῶς νὰ Σὲ ὀνομάσω ἐγώ, θαυ-
μαστό μου Βρέφος; Τὶ θνητὸ ὄνο-
μα νὰ δώσω στὸν καρπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος; Νὰ 
Σοῦ προσφέρω θυμίαμα ἢ γάλα; Ἔχεις ἀνάγκη ἀπὸ 
τὶς μητρικές μου φροντίδες, ἢ νὰ πέσω στὰ πόδια 
Σου καὶ νὰ Σὲ λατρεύω; Τὶ ἀνεξήγητη ἀντίθεση; Ὁ 
οὐρανὸς εἶναι ὁ θρόνος Σου κι ἐγὼ Σὲ τοποθέτησα 
στὰ γόνατά μου. Σὲ βλέπω στὴ γῆ κι ὅμως δὲν ἄφη-
σες τὸν οὐρανό. Ὁ οὐρανὸς εἶναι ἐκεῖ, ὅπου βρίσκε-
σαι Ἐσύ». Καὶ ὁ Ἅγιος τοῦ Θεοῦ καταλήγει ὅτι τὸ 
μυστικὸ ποὺ πέτυχε τὴν ἕνωση τόσων ἀντιθέτων 
πραγμάτων  εἶναι ἡ Ταπείνωση!
Ἀπὸ ταπείνωση ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος!
Ἀπὸ τὴν ταπείνωση Του ἡ γῆ ἔγινε οὐρανός!
Δὲν ἀνέβηκε ὁ ἄνθρωπος στὸν οὐρανό. Κατέβηκε ὁ 
Θεὸς στὴ γῆ.
Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι 
ἡ ὑπέρτατη πράξη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν 
ἄνθρωπο. Προσέλαβε τὴν ἀνθρώπινη φύση, γιὰ 
νὰ τὴ θεραπεύσει. «Ἐπτώχευσεν πλούσιος ὤν, ἵνα 
ἡμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτίσω-μεν» (Β’ Κορ. η’ 
9). «Ἐκένωσεν ἑαυτὸν μορφὴν δούλου λαβών» (Φιλ. 
β’ 7), «ἵνα ἡμᾶς ὑπερυψώσῃ». Ἡ κάθοδος τοῦ Θεοῦ 
στὴ γῆ κατέστησε δυνατὴ τὴν ἄνοδο τοῦ ἀνθρώπου 
στὸν οὐρανό.
Ἀλλὰ ὅμως, ὁ ἄνθρωπος ξεχνιέται καὶ χάνει τὴν πο-
ρεία του, διαγράφει ἀπὸ τὴ ζωή του τὸ θέλημα τοῦ 
Θεοῦ καὶ ἀκολουθεῖ τὸ δικό του θέλημα, ἀρνεῖται 
τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ συνέπειες γι᾿ αὐτὸν εἶναι 
τραγικές. Ὁ φόβος, ὁ πόνος, ἡ ἀγωνία καὶ ὁ θάνα-

τος εἶναι καθημερινά του βιώματα. Ὁ συνάνθρω-
πος δὲν εἶναι ὁ ἀδελφός, ἀλλὰ ὁ ἀνταγωνιστὴς καὶ 
ὁ ἐχθρός. Τὸ «ΕΓΩ» ἀπολυτοποιεῖται καὶ κάθε ἄλλη 

ἀξία διαγράφεται. Τὸ συμφέρον 
θεοποιεῖται καὶ ταυτίζεται μὲ τὸν 
ἀνθρώπινο προορισμὸ καὶ γενικὰ 
ὁ ἄνθρωπος γίνεται ξένος πρὸς τὴ 
χαρὰ καὶ τὴν εἰρήνη.
Τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ὅμως, μᾶς 
τὸ ξεκαθαρίζει, πῶς «οὐκ ἔστιν, ἐν 
ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία» (Πραξ. δ’ 
12) παρὰ μόνο στὸν Σωτῆρα Χρι-
στό, ποὺ γεννήθηκε ὡς ταπεινὸ 
Βρέφος στὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, 
καὶ ὅσοι τὸν δέχθηκαν «ἔδωκεν 
αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέ-
σθαι» (Ἰωάν.  α’ 12).
Ἑπομένως, ἂν πράγματι θέλουμε 
τὴ χαρά, τὴν  εἰρήνη, τὴν ἀγάπη 
καὶ γενικὰ τὴ λύση ὅλων τῶν με-
γάλων κοινωνικῶν καὶ τραγικῶν 
προβλημάτων μας, δὲν ἔχουμε 

παρὰ ὅλοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ἄρχοντες καὶ λαός, καὶ 
μάλιστα οἱ νέοι μας, ἀφοῦ παραμερίσουμε τὶς ἐγω-
ιστικές μας διαθέσεις, νὰ σπεύσουμε στὸ σπήλαιο 
τῆς Βηθλεὲμ καὶ ἐκεῖ μὲ πίστη, ἁπλότητα, ταπείνω-
ση καὶ μετάνοια νὰ προσκυνήσουμε τὸ Θεῖο Βρέφος 
καὶ νὰ Τοῦ ἐναποθέσουμε τὸν ἑαυτό μας, καὶ τότε θὰ 
πάψουν οἱ πάσης φύσεως ταλαιπωρίες μας καὶ θὰ 
αἰσθανθοῦμε καὶ ἐμεῖς, ὅπως οἱ ταπεινοὶ ποιμένες 
τῆς Βηθλεέμ, «χαρὰν μεγάλην».
Ἂς ἑτοιμάσουμε καὶ ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, τὴ φάτνη τῆς 
καρδιᾶς μας, γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦμε τὸν Κύριό μας ὡς 
Σωτῆρα καὶ Λυτρωτή μας, ἂς τὸν δοξολογήσουμε 
μὲ ὕμνους καὶ ὠδὲς πνευματικὲς καὶ ἂς τὸν ἱκετεύ-
σουμε νὰ μᾶς διατηρήσει ὅλους, καὶ ἰδιαιτέρως τοὺς 
νέους μας, ἀσάλευτους στὴν ὀρθόδοξη εὐαγγελικὴ 
πίστη μας καὶ ζωή, ὥστε μαζὶ μὲ «ὅσους πεινοῦν καὶ 
διψοῦν τὴ δικαιοσύνη Του», ὅπως χαρακτηριστικὰ 
γράφει ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς, νὰ ἀπευθύνου-
με καὶ ἐμεῖς «μὲ πνευματικὴ ἔξαρση καὶ ἄπειρη χαρὰ 
πρὸς ὅλα τὰ ὄντα καὶ ὅλη τὴν κτίση τὸν Χριστου-
γεννιάτικο χαιρετισμὸ “Χριστὸς ἐτέχθη”, ἐνῶ ἀπὸ τὰ 
βάθη τῶν ὄντων καὶ τῆς κτίσης θὰ ἀντηχεῖ συγκινη-
τικὴ ἡ ἀπάντηση ”Ἀληθῶς ἐτέχθη”».  

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν Νηπιάσαντα
 Εὐχέτης Ὑμῶν

 Ὁ Μητροπολίτης
Ναύπλιον, Χριστούγεννα 2012 
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Επιχειρησιακό σχεδιασμό λήψης μέτρων 
ασφάλειας έχει πάρει η ατυνομία για την 
εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, 
της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων.
Όπως προειδοποιεί η αστυνομία όλο το 
διάστημα της εορταστικής περιόδου: 
πραγματοποιείται αυξημένος αριθμός πε-
ζών και εποχούμενων περιπολιών τάξης 
και ασφάλειας για την πρόληψη και κα-
ταστολή εγκληματικών ενεργειών, ιδίως 
ληστειών και κλοπών σε βάρος πολιτών. 
Οι περιπολίες αυτές είναι αυξημένες σε 
επιβατικούς σταθμούς, στα μέσα μαζι-
κής μεταφοράς, σε εμπορικά κέντρα και 
καταστήματα, σε κεντρικούς εμπορικούς 
δρόμους, σε υπαίθριες αγορές και στους 
λοιπούς χώρους, όπου παρατηρείται αυ-
ξημένη κίνηση ατόμων,
λαμβάνονται συστηματικά μέτρα επιτή-
ρησης στόχων οικονομικού ενδιαφέρο-
ντος, όπως Τραπεζικά καταστήματα και 
Ταχυδρομεία, Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια, 
Δημόσια Ταμεία, Εφορίες κ.λ.π., καθώς και 
των ευρύτερων χώρων, όπου πραγματο-
ποιούνται χρηματαποστολές ή κινούνται 
ταχυδρομικοί διανομείς, οι οποίοι τις ημέ-
ρες αυτές διακινούν μεγάλα χρηματικά 
ποσά για πληρωμές, 
ανάλογα μέτρα λαμβάνονται και για την 
επιτήρηση καταστημάτων, όπως σούπερ 
μάρκετ, βενζινάδικα, ειδών δώρων, παι-
χνιδιών κ.λ.π, όπου παρατηρείται αυξημέ-
νη κίνηση πολιτών, 
εντείνονται οι έλεγχοι αστυνομικής αρ-
μοδιότητας στα δημόσια κέντρα και κα-
ταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
με έμφαση στους ελέγχους για την προ-
στασία των ανηλίκων σε καταστήματα 
πώλησης οινοπνευματωδών ποτών ή χώ-
ρους διενέργειας παράνομων ηλεκτρονι-
κών και λοιπών τυχερών παιγνίων, 
διενεργούνται συστηματικοί έλεγχοι σε 
περιοχές χειμερινού τουριστικού ενδια-
φέροντος (χιονοδρομικά κέντρα, αρχαι-
ολογικούς χώρους, προσφιλείς προορι-
σμούς κ.α.)
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα 
τάξης και ασφαλείας σε εορταστικές εκ-
δηλώσεις (θρησκευτικές, πολιτιστικές 
κ.α.) καθώς και σε λοιπούς χώρους, όπου 
μετακινείται μεγάλος αριθμός επισκε-
πτών.
Η επιχειρησιακή εφαρμογή των μέτρων, 
που κλιμακώνεται σταδιακά σε όλη τη 
χώρα, περιλαμβάνει επίσης τη συνδρομή 
της Αστυνομίας σε άλλες Υπηρεσίες και 
Φορείς της Πολιτείας, ώστε να αντιμε-
τωπιστούν αποτελεσματικά ενδεχόμενα 
προβλήματα, κατά τη διάρκεια της εορ-
ταστικής περιόδου (καιρικά φαινόμενα, 
κλπ). 
Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, 
με αφορμή το ότι το διάστημα αυτό αρκε-
τοί πολίτες θα μετακινηθούν για τον εορ-
τασμό των Χριστουγέννων, της Πρωτο-
χρονιάς και των Θεοφανείων, υπενθυμίζει 
ορισμένες βασικές χρήσιμες συμβουλές. 

Φεύγοντας από το σπίτι 
Πριν φύγετε για διακοπές βεβαιωθείτε ότι 
οι πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού 
σας είναι καλά ασφαλισμένα. 
Ενημερώστε για την απουσία σας µόνο 
συγγενικά και φιλικά σας πρόσωπα ή τους 
γείτονές που εμπιστεύεστε, για να επιβλέ-
πουν την οικία σας και αν υπάρχουν ιδι-
αίτερα σοβαροί λόγοι και το Αστυνομικό 
Τμήμα της περιοχής σας. 
Μην αφήνετε σημειώματα για το πότε 
πρόκειται να επιστρέψετε ή για το πόσο 
καιρό θα απουσιάζετε. 
Μην αφήνετε μηνύματα έξω από την πόρ-
τα ή γραμματοκιβώτια υπερπλήρη από 
έντυπα και περιοδικά στο κεφαλόσκαλο. 
Είναι «κράχτες» της απουσίας σας. Απο-
φύγετε επίσης να αφήνετε σκάλες, έπιπλα 
ή άλλα ογκώδη πράγματα στον κήπο σας, 
που θα βοηθήσουν τον επίδοξο δράστη 
στην αναρρίχησή του. 
Το σπίτι ή το διαµέρισµά σας να µη δεί-
χνει «εντελώς κλειστό», υποδηλώνοντας 
έτσι την απουσία σας. 
Τοποθετήστε, εάν είναι δυνατόν, 
χρονοδιακόπτη αυτόµατου φω-
τισµού.
Ενεργοποιείστε, εάν υπάρχει, το 
σύστημα συναγερμού. 
Μην αφήνετε μεγάλα χρηματικά 
ποσά ή αντικείμενα αξίας στο σπίτι 
σας. 
Σε περίπτωση που ενημερωθείτε 
από γείτονες, φιλικά ή συγγενικά 
σας πρόσωπα ότι παρατηρούν κάτι 
ύποπτο στην οικία σας, µη διστά-
σετε να ειδοποιήστε το «100» ή το 
Αστυνομικό Τµήµα της περιοχής 
σας. 
Σε περίπτωση κλοπής, ειδοποιήστε 
το «100» ή το Τµήµα Ασφαλείας της 
περιοχής σας. 

Στο ταξίδι 
Μην αφήνετε ποτέ εκτεθειμένα 
τσάντα, πορτοφόλι, χρήματα, πι-
στωτικές κάρτες, κλειδιά μηχανής 
ή αυτοκινήτου, όπου κι αν βρίσκε-
στε. 
Μην αφήνετε ποτέ ασυνόδευτες τις 
αποσκευές σας, παρά μόνον όταν 
μπορείτε να τις ασφαλίσετε σε κά-
ποιο χώρο υποδοχής. 
Σε περίπτωση μετακινήσεών σας 
με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, 
μην έχετε μαζί σας μεγάλα χρημα-
τικά ποσά. 
Να πραγματοποιείτε τις συναλλα-
γές σας στα Μηχανήματα Ανάλη-
ψης Χρημάτων (ΑΤΜ) με μεγάλη 
προσοχή και διακριτικότητα. 
Στην περίπτωση που χρησιμοποι-
είτε δικό σας μεταφορικό μέσο 
(αυτοκίνητο ή μηχανή), μην αφή-
νετε πολύτιμα αντικείμενα σ’ αυτό 
ή τοποθετήστε αυτά σε μη ορατό 
σημείο. 

Μην αφήνετε ποτέ τα κλειδιά της μηχα-
νής ή του αυτοκινήτου σας επάνω σ’ αυτά, 
ακόμη και εάν πρόκειται να λείψετε για 
ελάχιστο χρόνο. 
Να φροντίζετε πάντοτε να παρκάρετε σε 
οδούς, εάν είναι δυνατόν καλά φωτιζόμε-
νες τις νυκτερινές ώρες και ποτέ σε ερημι-
κά μέρη. Σε κάθε περίπτωση, μην ξεχνάτε 
να ενεργοποιείτε το σύστημα συναγερ-

μού, εφόσον διαθέτετε. 

Στη διαμονή 
Να ασφαλίζετε κατά την έξοδό σας, το 
δωμάτιο του ξενοδοχείου ή το ενοικιαζό-
μενο δωμάτιο - διαμέρισμα όπου διαμέ-
νετε, ακόμη και εάν λείψετε για ελάχιστο 
χρόνο. 
Να εξασφαλίζετε την τοποθέτηση σε 
ασφαλές μέρος, στο χώρο της διαμονής 
σας, των χρημάτων ή των αντικειμένων 
αξίας που δεν θα χρειαστείτε στην έξοδό 
σας. 

Στη διασκέδαση 
Στη διασκέδασή σας σε Κέντρα - Bar - 
Καφετερίες - Εστιατόρια - υπαίθριους 
χώρους εκδηλώσεων, μην αφήνετε ποτέ 
το πορτοφόλι, το κινητό, τα κλειδιά σας 
έκθετα επάνω σε τραπέζι, καθώς και τη 
ζακέτα ή το σακάκι σας, την τσάντα ή το 
τσαντάκι μέσης επάνω σε διπλανά καθί-
σματα ή κρεμασμένα σε αυτά. 
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Τηλ. 697 357757, 697 7473600
27510 21969, 27510 61666

ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΦΟΙ ΑΘΑΝ. ΣΤΑΥΡΑΚΗ

Μέτρα της αστυνομίας για τις γιορτές

Τι να προσέχετε για να μην σας κλέψουν
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Μεθαύριο Σάβ-
βατο βράδυ 
22/12 στις 22.30 
στο Grand Cafe 
Kandinsky στο 
Π ε ζ ό δ ρ ο μ ο ς 
Άργους, ο δικός 
μας Αλέκος θα 
μας οδηγήσει 
στους μαγικούς 
ήχους ενός κρά-
ματος αραβικής, 
jazz, και latin 
μουσικής με με-
γάλες δόσεις αυ-
τοσχεδιασμού. 
Η κυριαρχία 
των μουσικών 
σχημάτων και 
του αυτοσχεδι-
ασμού ενισχύ-
ονται από την 
άμεση συνεργα-
σία των μουσι-
κών επί σκηνής. 
Το αποτέλεσμα 
είναι μια εκρη-
κτική ατμο-
σφαίρα αποτε-
λούμενη από 
τον ρυθμό της ζωής. Τον ρυθμό που 
όλοι οι άνθρωποι έχουμε μέσα μας. 
Ο Αλέκος Βρέτος φροντίζει να δίνει 
μεγάλη ελευθερία στους συνεργάτες 
του διότι πιστεύει ακράδαντα στην 
έμφυτη ανάγκη των ανθρώπων για 
μουσική. Με αυτόν το τρόπο απελευ-
θερώνει και το κοινό, το οποίο ακο-
λουθεί μια φυσική διαδικασία και μία 
ευχάριστη βόλτα μαζί με την μουσική 
και τους μουσικούς που την δημιουρ-
γούν, παρά απέναντι από αυτούς. Το 

πρόγραμμα περιλαμβάνει συνθέσεις 
από το νέο CD του Αλέκου Βρέτου 
“Mergin’ “ αλλά και άλλων συνθετών 
της Jazz και της Αραβικής μουσικής 
όπως ο W. Shorter, D. Ellington, S. 
Shaheen και A. Brahem μεταξύ άλλων.  
Guest - Βαγγέλης Παρασκευαΐδης: 
Βιμπράφωνο
Αλέκος Βρέτος: Ούτι, Ελένη Βασι-
λειάδη: Κανονάκι, Γιώργος Γεωργι-
άδης: Μπάσο, Σεραφείμ Μπέλος: 
Τύμπανα.

Φον Κουραμπιές 
Εναντίον 

Κόμη Μελομακαρόνη

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτή-
σεων και  Προαγωγής της Ψυχοκοι-
νωνικής Υγείας «Ελπίδα Ζωής», (σε 
συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ),  διοργα-
νώνει μια
παραμυθένια Χριστουγεννιάτικη 
εκδήλωση  για τους μικρούς μας φί-
λους.Ένα παραμύθι θα μας μεταφέ-
ρει σε ένα κόσμο γεμάτο περιπέτεια: 
«Πώς μια Χριστουγεννιάτικη χιονο-
θύελλα έστειλε τον Φόν Κουραμπιέ 
και τον Κόμη Μελομακαρόνη σε ένα 
ταξίδι στο άγνωστο δάσος».  Τα παι-
διά θα έχουν την ευκαιρία να δημι-
ουργήσουν και να ονειρευτούν μέσα 
από Χριστουγεννιάτικες κατασκευές, 
τραγούδια και παιχνίδια! 
Συνοδοιπόροι στο ταξίδι μας αυτό 
θα είναι οι Παραμυθούδες του Ναυ-
πλίου του «Συλλόγου Θεατροδρό-
μιο», Γιάννα Βασιλείου και Σοφία 
Ασλανίδου.
Η εκδήλωση θα γίνει στο  Μουσείο 
Παιδικής Ηλικίας Σταθμός, στο Ναύ-
πλιο αύριο Παρασκευή 21Δεκεμβρί-
ου 2012 και ώρα 5:30μ.μ.  
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
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Το κρασί Παπαντώνη στο Μέγαρο

Ένα ποτήρι λευκό κρασί από την οι-
νοποιία Παπαντώνη ταίριαξε από-

λυτα με την  Καμερατα στο Μέγαρο 
Μουσικής.

Η Ορχήστρα των Φίλων της Μουσι-
κής, ο μαέστρος Γιώργος Πέτρου, ο 
διακεκριμένος Έλληνας σεφ Λευτέ-
ρης Λαζαρου και ο οινοποιός Αντώ-
νης Παπαντώνης, απέδειξαν πως 
όταν οι τέχνες και οι αισθήσεις συν-
δυάζονται, εν προκειμένω η υψηλού 
επιπέδου ερμηνεία κλασσικών έργων 
από μια ορχήστρα διεθνών προδια-
γραφών αλλά και η σύγχρονη ελληνι-
κή γαστρονομία από ένα μεγάλο σεφ 
μαζί με ένα ποτήρι καλό κρασί τότε 
το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να 
είναι… απολαυστικό!
Στην ειδικά διαμορφωμένη με ροτό-
ντες κατάμεστη αίθουσα Banquet του 
Μεγάρου Μουσικής Αθηνών το κοινό 
είχε τη μοναδική ευκαιρία να ακούσει 
βαλς του Johann Strauss απολαμβά-
νοντας τις εξαιρετικές γαστριμαργικές 
δημιουργίες του Λευτέρη Λαζαρου 
και πίνοντας το μοναδικό Μετρον 
Αριστον της Οινοποιίας Παπαντώνη.

Προβολές κινουμένων σχεδί-
ων στο Μπουσουλοπούλειο 

θέατρο

«Τα παιδιά πάνε σι-
νεμά στο… Άργος»

Στο πλαίσιο του προγράμματος των 
εκδηλώσεων «Χριστούγεννα στο 
Άργος 2012» που διοργανώνει η 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Άρ-
γους Μυκηνών, θα πραγματοποιη-
θεί στο Μπουσουλοπούλειο θέατρο 
και το Φεστιβάλ Παιδικού Κινημα-
τογράφου «Τα παιδιά πάνε σινεμά 
στο… Άργος».
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 10 ται-
νίες παιδικές :
Σάββατο  22-12-2012
16.00 – 17.30  «Χόρτον» (μεταγλωτ-
τισμένο, για μαθητές Δημοτικού)      
18.00 – 19.30  «Ο γιός του Αι Βασί-
λη» (μεταγλωττισμένο, για μαθητές 
Δημοτικού-Γυμνασίου)
20.00 – 21.30  «Η εποχή των παγετώ-
νων 4» (μεταγλωττισμένο, για μαθη-
τές Δημοτικού-Γυμνασίου)
Κυριακή  23-12-2012
16.00 – 17.30  «Ιγκόρ» (μεταγλωττι-
σμένο, για μαθητές Δημοτικού-Γυ-
μνασίου)
18.00 – 19.30  «Αστερίξ και οι Βί-
κινγκς» (μεταγλωττισμένο, για μα-
θητές Δημοτικού-Γυμνασίου)
20.00 – 21.30  «Αναστασία» (με υπό-
τιτλους, για μαθητές Δημοτικού-Γυ-
μνασίου)
Σάββατο  29-12-2012
16.00 – 17.30   «Ρομπότ» (μεταγλωτ-
τισμένο, για μαθητές Δημοτικού)
18.00 – 19.30   «Ρίο» (μεταγλωττι-
σμένο, για μαθητές Δημοτικού-Γυ-
μνασίου) 
20.00 – 21.30   «Η εποχή των παγε-
τώνων 4» (μεταγλωττισμένο, για μα-
θητές Δημοτικού-Γυμνασίου)
Κυριακή  30-12-2012  
16.00 – 17.30  «Ο Μικρός Νικόλας»  
(μεταγλωττισμένο, για μαθητές Δη-
μοτικού)
18.00 – 19.30  «Ο Βοηθός του Άγιου 
Βασίλη» (μεταγλωττισμένο, για μα-
θητές Δημοτικού-Γυμνασίου)
20.00 – 21.30  «Αστερίξ και οι Βί-
κινγκς»  (μεταγλωττισμένο, για μα-
θητές Δημοτικού-Γυμνασίου). 
Όλες οι ταινίες είναι κινούμενα σχέ-
δια και έχουν διάρκεια 90’ και η τιμή 
του εισιτηρίου είναι 2.00 ευρώ

Alekos Vretos Quartet feat. V. Paraskevaidis 
στο Grand Cafe Kandinsky

Αραβική, jazz, και latin μουσική
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Πρωτότυπα, παράξενα δημι-
ουργήματα, καμωμένα από 
άχρηστα φυσικά υλικά, δου-

λεμένα με μεράκι, φαντασία, 
έμπνευση και γούστο, εκθέτει 
σε χώρο της οδού Φιλίας 42 

στην Αγία Κυριακή Ναυπλίου, 
η Ναυπλιώτισσα Γεωργία Ανα-
στασοπούλου την περίοδο των 
γιορτών.
Ο επισκέπτης της έκθεσης θα 
έχει την δυνατότητα να δει πώς 
μεταμορφώνει και δίνει ζωή- 
με την τεχνική του ντεκουπάζ- 
σε άψυχες πέτρες, φλούδες 
δέντρων, ντενεκεδάκια, κλα-
διά,παλιά μπουκάλια, αποξη-
ραμένους καρπούς, όστρακα, 
χαρτιά, χαρτοπολτό, πηλό, κου-
μπιά, καλαπόδια, φυσικά υλικά 
που μεταμορφώνονται, με την 
δημιουργική παρέμβασή της, 
σε φωτιστικά, κηροπήγια, ημε-
ρολόγια, γούρια, γλαστράκια, 
κούκλες, κοσμήματα, πολλά με 
χριστουγεννιάτικα  και πρωτο-
χρονιάτικα μοτίβα.
Στον ίδιο χώρο, ο επισκέπτης 
θα μπορεί ν’ απολαύσει και την 
Έκθεση Ζωγραφικής του ναίφ 
καλλιτέχνη Δήμου Δημάκη. 
Ζωγραφικά έργα φιλοτεχνημέ-
να σε παλιά ξύλα, πινακωτές , 
καθώς και άλλες κατασκευές. 
Ακόμη, ο κ. Δημάκης κατασκευ-
άζει πανέμορφα σκιάχτρα, που 
κάποια φιλοξενούνται στον αύ-
λειο χώρο, κάτω από μια μεγά-
λη κουκουναριά.
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012 τελούμε 
Ετήσιο Μνημόσυνο

στη μνήμη του αγαπημένου μας
Δημητρίου Μπαμπαλιάρου

Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου (Νέου)
στο Άργος.

Η σύζυγος Παναγιώτα
Τα τέκνα

Τα εγγόνια

Οι Ελαιουργικές Επιχειρήσεις 

ΕΛΣΑΠ ΑΒΕΤΕ 
εύχονται καλές γιορτές 
κι ευτυχισμένο το 2013

Έκθεση με πρωτότυπα δημιουργήματα, >>Χορωδία στον Άγιο Αναστάσιο 

Αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος στον προσκυνηματικό ιερό ναό 
του Αγ.Αναστασίου Ναυπλίου, το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 6.30 
μ.μ.Η χορωδία του Συνδέσμου υπό την διεύθυνση του καθηγητή κ.Γεωργί-
ου Καραγιάννη θα ερμηνεύσει επίκαιρους βυζαντινούς ύμνους της εορτής 
των Χριστουγέννων.Το πρόγραμμα θα παρουσιάσει και θα αναλύσει τους 
ύμνους ο νομικός κ. Νώντας Σκοπετέας.
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Γλωσσάρι όρων Internet (μέρος 1ο)
Administrator: Ο τεχνικός που έχει ως αποκλειστική αρμοδιότητα τη γενική 
παρακολούθηση, ρύθμιση και συντήρηση ενός υπολογιστικού συστήματος 
(system administrator), ενός δικτύου (network administrator), ενός 
προγράμματος (program administrator) κ.λπ. Όταν πρόκειται για web server o 
τεχνικός αποκαλείται webmaster.
ASP (Application Service Provider): Η επιχείρηση που έχει ως αντικείμενο 
την παροχή υπηρεσιών σε εταιρίες ολοκληρωμένων εφαρμογών μέσω του 
Διαδικτύου.
Backup: Τήρηση αναλυτικών εφεδρικών δεδομένων, ώστε σε περίπτωση που 
χαθούν μόνιμα κάποια δεδομένα θα μπορεί να γίνει άμεσα αποκατάσταση των 
βασικών αρχείων.
Bandwidth: Το εύρος των δεδομένων / πληροφοριών που μπορεί να 
μετακινηθούν μέσα σε ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Συνήθως η μέτρηση 
γίνεται σε bits / δευτερόλεπτο.
Bookmark: Ένας δείκτης για ένα συγκεκριμένο web site. Μέσα στους browsers, 
μπορεί καποιος να σημειώσει ενδιαφέρουσες σελίδες, έτσι ώστε να επιστρέψει 
σε αυτές γρήγορα
Client: Το λογισμικό που χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε δεδομένα κάποιου 
server (διακομιστή) αλλά και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που αποτελεί μέλος 
ενός μεγαλύτερου δικτύου υπολογιστών και ο οποίος λαμβάνει πληροφορίες 
από τον κεντρικό υπολογιστή.
Cookies: Ένα ειδικό αρχείο, το οποίο χρησιμοποιείται από τους web servers, με 
σκοπό να αντληθούν και να αποθηκευτούν πληροφορίες για την αναγνώριση 
των επισκεπτών της κάθε ιστοσελίδας.
DNS: Σύστημα αντιστοίχισης αριθμητικών (IP) διευθύνσεων σε μνημονικά 
ονόματα (και αντίστροφα) πάνω στο οποίο βασίζεται το διαδίκτυο. Σε κάθε Web 
Server, πραγματοποιείται μια αντιστοίχηση των domain names σε αριθμητικές 
διευθύνσεις. Έτσι αντί να γράψουμε πχ http://68.44.83.276 γράφουμε http://
www.my-domain.gr.
Domain (Top Level): Περιοχή. Το τελευταίο τμήμα μιας διεύθυνσης Web Server 
/ Site, μετά την τελευταία τελεία. Οι περιοχές συμβολίζουν τόσο το όνομα της 
χώρας, π.χ. .gr για την Ελλάδα, όσο και συγκεκριμένους τομείς, όπως .com για 
Web Sites εμπορικών εταιρειών, .edu για εκπαιδευτικά ιδρύματα και .org για 
οργανισμούς. 
E-banking: Η διεξαγωγή τραπεζικών συναλλαγών από το Διαδίκτυο.
E-commerce: Ο ξενικός όρος του ελληνικού «ηλεκτρονικό εμπόριο». Αν οι 
συναλλαγές γίνονται μεταξύ επιχειρήσεων ονομάζονται business to business 
(B2B). Αν, όμως, γίνονται μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών ονομάζονται 
business to consumer (B2C).
Firewall: Το σύνολο του τεχνικού εξοπλισμού (software και hardware) που 
χρησιμοποιείται για να αποτρέπει τους χρήστες από το να αλλάζουν, να 
βλέπουν ή να αντιγράφουν ιδιωτικές πληροφορίες στο Διαδίκτυο. 
FreeWare: Λογισμικό που είναι διαθέσιμο για «κατέβασμα» και απεριόριστη 
χρήση χωρίς χρέωση
FTP (File Transfer Protocol): Πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά 
δεδομένων από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο. Χρησιμοποιώντας ειδικά 
προγράμματα (FTP Clients) μπορείτε να «κατεβάσετε» μέσω του Internet αρχεία 
στον υπολογιστή σας ή με τον ίδιο μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία από τον δικό 
σας υπολογιστή στο web server.

LINKER IT Team

Το βραβείο Νόμπελ 
στον «μύθο» 
της Ευρώπης; 

Της Άννα Μαντά  

Η Ε.Ε. οικοδομήθηκε πάνω στο μύθο ότι 
«είμαστε ένας λαός με κοινό πεπρωμένο». 
Εκ των υστέρων βέβαια ανακαλύψαμε 
ότι οι τοπικές και εθνικές διαφορές δεν 
ξεπερνιώνται εύκολα. Στις δεκαετίες που 
ακολούθησαν μετά το ΄Β Παγκόσμιο 
Πόλεμο, η Ευρώπη οικοδομήθηκε για την 
ευημερία, την ελευθερία και την ειρήνη 
μεταξύ των εθνών, ύστερα από αιώνες 
βαρβαρότητας και πέτυχε το ευρωπαϊκό 
κεκτημένο που βασίζεται σε κοινές αξίες 
της νομοθεσίας, της διαφορετικότητας 
και της αλληλεγγύης. 
Σήμερα όμως αυτή η ίδια η εν δυνάμει 
υπερδύναμη είναι ο μεγάλος ασθενής. 
Οι λόγοι πολλοί: Η συλλογική μνήμη του 
πολέμου και η εμμονή του «ποτέ ξανά» 
που κινητοποίησε και ένωσε τρεις γενιές 
Ευρωπαίων μετά το 1945 έχει εξασθενή-
σει. Η Σοβιετική απειλή δεν υπάρχει πια, 
ως κίνητρο ενοποίησης των Ευρωπαίων 
απέναντι στο κοινό εχθρό. Ο κόσμος δεν 
είναι πλέον διπολικός αλλά πολυπολικός.  
Η Γερμανία, που ήταν η ατμομηχανή της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης με τη Γαλλία 
συνοδηγό, έχει απενοχοποιηθεί από την 
ευθύνη του πολέμου, έχει αποκατασταθεί 
στην ευρωπαϊκή οικογένεια των εθνών, 
έχει κερδίσει με σκληρή δουλειά την 
εμπιστοσύνη των γειτόνων της και των 

διεθνών εταίρων, έχει 
ολοκληρωθεί ως κράτος 
έθνος, η γενιά του πολέ-
μου έχει φύγει πια από 
το προσκήνιο και έτσι οι 
Γερμανοί δεν είναι πια 
τόσο πρόθυμοι να πλη-
ρώνουν με το καρνέ των 
επιταγών τους, όποτε το 
ζητάνε τα άλλα κράτη. 
Ίσως ούτε και τα κράτη 
του άλλοτε ανατολικού 
μπλοκ συνωστίζονται να 
γίνουν μέλη του ευρω-
παϊκού κλαμπ. 
Παρ’ όλα αυτά όμως, και 
παρά τις όποιες επιφυ-
λάξεις, συμφωνούμε 
όλοι ότι είναι καλύτερα 
να ανήκεις σε μια μεγά-
λη οικογένεια των 500 
εκατομμυρίων πολιτών-
καταναλωτών παρά σε 
μια κλειστή αγορά των 
30, 20 ή 10 εκατομμυρί-
ων ανθρώπων.  
Σήμερα που ο παγκό-
σμιος χάρτης ισχύος 
αλλάζει ταχύτατα, 
που διαμορφώνονται 

νέες ισορροπίες μεταξύ 
γιγάντων, αρχίζει και η νέα φάση για την 
ευρωπαϊκή ενοποίηση. Δεν πρέπει να τη 
βρει σε παρακμή και ύφεση. Δεν πρέπει 
να μετατραπεί σε ένα ατελές πολιτικό 
μοντέλο, όπου ο ανταγωνισμός ανάμεσα 
στις εθνικές κυβερνήσεις θα είναι εμφα-
νής και προκλητικός. Αλλά απεναντίας 
να προχωρήσει, πέρα από την κρίση της 
ευρωζώνης, σε στενή οικονομική και πο-
λιτική ένωση και εν συνεχεία σε μια κοινή 
εξωτερική πολιτική. 
Ας φανταστούμε τους γίγαντες του 21ου 
αιώνα: Παλιοί και κουρασμένοι, όπως 
ΗΠΑ και Ρωσία, νέοι και πεινασμένοι, 
όπως Κίνα, Ινδία, Βραζιλία και Ν. Αφρική. 
Σε ένα τέτοιο κόσμο, ακόμη και η Γερμα-
νία θα είναι μια μικρο-μεσαία δύναμη. Η 
ενωμένη όμως, ομόσπονδη Ευρώπη με 
τις αξίες της και το ευρωπαϊκό κεκτημέ-
νο της που της δίνει ένα σοβαρό ειδικό 
βάρος, μπορεί να έχει μια περίοπτη θέση 
στο νέο χάρτη που διαμορφώνεται. Θα 
επιβιώσει μόνο αν υιοθετήσει μία πολιτι-
κή συνοχής και αλληλεγγύης με την ίδια 
σταθερότητα που υιοθετεί την δημοσιο-
νομική πειθαρχία.  
Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη!  
Ακούγεται απλουστευτικό? Σίγουρα 
είναι ελπιδοφόρο και αξίζει το βραβείο 
Νόμπελ που πήρε φέτος η Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Όσο για την Ελλάδα μας, αξίζει 
να βρεθεί και η ίδια μέσα σε αυτή την 
προσδοκία! 
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Ένα φυσικό δέντρο στον χώρο 
του θα στολίσουν αυτήν την 
Κυριακή στις 11 το πρωί στο 
Άργος οι «Ορθοπεταλιές» στέλ-
νοντας μηνύματα αισιοδοξίας 
για ένα αίσιο νέο έτος και για 
την  προστασίας της φύσης. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του 
συλλόγου, «συμβάλλοντας στο 
πνεύμα των εορτών αποφασί-
σαμε φέτος να στολίσουμε ένα 
φυσικό δέντρο στον ίδιο του 
τον χώρο στέλνοντας ένα δι-

πλό μήνυμα, εορταστικό λόγω 
του 12ημέρου και περιβαλλο-
ντικό εκφράζοντας την αντί-
θεσή μας με την «γενοκτονία» 
χιλιάδων δέντρων (αυτοφυών 
και καλλιεργημένων) προκει-
μένου να χρησιμοποιηθούν δι-
ακοσμητικά στις πλατείες των 
δήμων και στα σπίτια και στην 
συνέχεια να πεταχτούν σαν 
άχρηστα υλικά.
Καλούμε τους μικρούς φίλους 
μας συνοδεία των κηδεμόνων 

των να ανεβούν με το ποδή-
λατό τους ή αν δεν μπορούν 
με τα πόδια στην κορυφή του 
λόφου της Ασπίδας προκειμέ-
νου να στολίσουμε όλοι μαζί το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο των 
ποδηλατών του νομού και να 
κρεμάσουμε στα κλαριά του 
τις ευχές μας για υγεία, ευδαι-
μονία και αγάπη σε όλο τον κό-
σμο αλλά και τις προσωπικές 
μας ευχές για την κατασκευή 
ποδηλατοδρόμων στον νομό 
μας για να μπορούμε να κινού-
μαστε με ασφάλεια.
Ετοιμάστε αυτοσχέδια οικολο-
γικά στολίδια να κάνουμε λα-
μπρό το δεντράκι μας και ελά-
τε την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 
στις 11 το πρωί μπροστά από 
την εκκλησία του Αι Λιά. Παρα-
καλούνται την μέρα εκείνη οι 
οδηγοί να αποφύγουν να ανέ-
βουν με τα αυτοκίνητά τους 
στον λόφο για να μην κινδυνέ-
ψουν οι ποδηλάτες.
Μετά το τέλος του στολισμού 
και ευχηθούμε χρόνια πολλά, 
οι ενήλικες μόνο θα επισκε-
φτούμε τους στάβλους του 
συλλόγου «φίλοι ίππων Άρ-
γους» στην Νέα Κίο για να μυ-
ηθούμε στην ιππασία». 

Οι Freeday μας προσκαλούν 
αύριο να δούμε από κοντά 
την καταστροφή του κόσμου: 
«ΤΕΛΕΙΩΜΑ: ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ για 
αυτή την τελευταία μας βόλτα 
μιας και η συντέλεια πλησιά-
ζει σκεφτήκαμε να κάνουμε 
κάτι θεμαματικά μοναδικό! 
σκεφτήκαμε ένα μοναδικό και 
πανύψηλο στόχο ακόμη απά-
τητο: ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ! εκεί θα 
δούμε όλοι μαζί τον κόσμο να 
διαλύεται και θα γράψουμε ένα 
ημερολόγιο ώστε κάποιοι μετά 
από χιλιάδες χρόνια να βρουν...
4012 μ.χ: Πλανήτης Ουρα-
νός, αρχηγείο παρακολού-
θησης πλανητικών κινήσε-
ων: Απόσπασμα από ένα 
διασωθέν ημερολόγιο:»...
ΜΑΓΙΑΣ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ: Η ΣΥ-
ΝΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΡΧΕ-
ΤΑΙ.. 21/12/2012! 21/12/2012, 
ημέρα Παρασκευή, 02:30 το 
βράδυ, ξημερώματα Σαββά-

του: ..το τέλος πλησιάζει..η 
αντίστροφη μέτρηση έχει αρχί-
σει..η γη δονείται..αμετανόητοι 
ποδηλάτες σκαρφαλώνουν με 
πάθος στο τελευταίο απάτητο 
φρούριο για το freeday ..Λυ-
καβηττός..Η απόλυτη ομορφιά 
από το ψηλότερο σημείο της 
πόλης με θέα την απόλυτη κα-

τστροφή! ΟΛΟΙ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ!..»
ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑ-
ΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑ-
ΤΩ εδώ: http://www.vimeo.
com/24206906 FREEDAY 
INFOS IN ENGLISH :
http://www.facebook.com/
topic.php?uid=49283986544&
topic=35188»

Με αυτοσχέδια οικολογικά στολίδια 
μικροί και μεγάλοι ποδηλάτες ανεβαίνουν στον Αι Λιά 

Στολίζουν το δέντρο τους 
οι Ορθοπεταλιές

Με τους  Combo Ride Bicycle Adventures 
στην Πάρνηθα

Στολίζουν το δέντρο τους 

Παρακολουθώντας από ψηλά την καταστροφή του κόσμου

Άγιε μου Γιώργη Λυκαβηττέ μου

Tα Χριστούγεννα πλησιάζουν κι οι Combo Ride Bicycle 
Adventures  αποφάσισαν να διοργανώσουν ένα διήμερο 
έκπληξη!!! 
Προτρέπουν: “Φτιάξε τα δικά σου στολίδια, με φυσικά υλικά 
και έλα να στολίσουμε το δέντρο ΜΑΣ, κάνοντας παράλλη-
λα ποδήλατο ή πεζοπορία στην γειτονική μας Πάρνηθα!
Στη θέση Λάκα Μπάφι βρίσκεται ένα από τα πιο όμορφα 
μπαλκόνια της Αττικής, το καταφύγιο Μπάφι στα 1.161m 
υψόμετρο, που θα μας φιλοξενήσει (προαιρετικά) για μια 
βραδιά Combo!!!  
Πληροφορίες για την Πάρνηθα δεν θα δώσουμε είναι σε 
όλους μας γνωστή, θα πούμε μόνο ότι τα κρεβάτια είναι 50. 
(25 πάνω όροφος, 25 κάτω όροφος)“ 
Ημέρα Σάββατο 
12:45 Συνάντηση στο parking του τελεφερίκ, συνάντηση 
και άμεση αναχώρηση 
Ποδήλατο  
Ανάβαση μέχρι το καταφύγιο Μπάφι  
14.8 km (άσφαλτος) 
Υ.Δ. +911m /-254m 
Βαθμός δυσκολίας 1.5 
Πεζοπορία 
Ομάδα Α. Ανάβαση από το μονοπάτι της Χούνης (περίπου 
2h.30’) 
Ομάδα Β. Aνάβαση με το τελεφερίκ (δωρεάν) και στη συνέ-
χεια πεζοπορία μέχρι το καταφύγιο (περίπου 50’) 
Ημέρα Κυριακή 
Ποδήλατο (ποδηλατικός γύρος κορυφής και κατάβαση στο 
parking) 
29.3 Km (άσφαλτος) 
Y.Δ. +872m / -1534m 
Βαθμός δυσκολίας 1 
Πεζοπορία 
Υπάρχουν πολλά μονοπάτια για να διαλέξουμε... 
Επιστροφή νωρίς το απόγευμα. Το κόστος του καταφυγίου 
είναι: 10 ευρώ πάνω και 8 ευρώ κάτω 
Η κουζίνα είναι πλήρως οργανωμένη με σπιτικό μαγειρευτό 
φαγητό, ζυμωτό ψωμί, χειροποίητες χωριάτικες πίτες, γλυκά 
ταψιού και ζεστά ροφήματα. 
Όποιος θέλει να κοιμηθεί σε σκηνή πρέπει να μας ενημερώ-
σει, επειδή λόγω εθνικού δρυμού θα πρέπει πάρουμε ειδική 
άδεια! Η πρόσβαση στο καταφύγιο είναι εύκολη και με Ι.Χ. 
Για την διανυκτέρευση θα χρειαστείτε sleeping bags και 
σαγιονάρες.
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Του Άγγελου 
Τράκα, 
Λογοθεραπευτής, 
Επιστημονικός 
Συνεργάτης 
Κέντρου Έρευνας 
και Εφαρμογής 
Σύγχρονων 
Προγραμμάτων 
Ειδικών 
Θεραπειών

Το φαινόμενο της 
διγλωσσίας παρατηρείται όλο και πιο 
έντονο στις μέρες μας καθώς ραγδαίες 
εξελίξεις και αλλαγές έχουν γίνει τις 
τελευταίες δεκαετίες στον ευρωπαϊκό 
χώρο. Αυτές οι αλλαγές σίγουρα 
επηρέασαν και τη δική μας χώρα όπου 
για δεκαετίες εισρέουν οικονομικοί 
μετανάστες από διάφορες χώρες της 
Ευρώπης και όχι μόνο. Το αποτέλεσμα 
σε καθαρά επιστημονικό επίπεδο είναι 
τα παιδιά των μεταναστών δεύτερης 
και τρίτης γενιάς να είναι δίγλωσσα 
καθώς στο σπίτι τους μαθαίνουν 
τη μητρική τους γλώσσα και στο 
σχολείο μαθαίνουν τα ελληνικά για να 
μπορέσουν να επικοινωνήσουν αλλά 
και να σπουδάσουν.
Επίσης η τάση για παγκοσμιοποίηση 
και η επιρροή του δυτικού πολιτισμού 
στις μέρες μας, έχει καταστήσει στη 
χώρα μας μια διαφορετική μορφή 
διγλωσσίας. Τα παιδιά από την πρώτη 
δημοτικού διδάσκονται παράλληλα 
με τη μητρική τους γλώσσα και μια 
άλλη την Αγγλική η οποία κρίνεται 
απαραίτητη για να μπορέσει κάποιο 
να σταδιοδρομήσει.
Όπως και να έχει κάθε παιδί πρέπει 
να μαθαίνει στα πρώτα χρόνια της 
ζωής του τη μητρική, την πρώτη 
του γλώσσα, η οποία είναι η βασική 
γλώσσα για την ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του και όπως ο Klein 
( 1984 ) αναφέρει, επηρεάζει τόσο τη 
γνωστική όσο και τη συναισθηματική 
του ανάπτυξη και σίγουρα παίζει 
πρωτεύοντα ρόλο σε όλες τις 
διαδικασίες της κοινωνικοποίησης 
του. Όπως αναφέρθηκε και πριν 
πολλές είναι οι περιπτώσεις που ένα 
άτομο μαθαίνει όχι μόνο μια γλώσσα, 
αλλά δύο, τρεις ή περισσότερες. 
‘Όταν στη βρεφική και στην παιδική 
ηλικία μαθαίνονται ταυτόχρονα 
δύο γλώσσες τότε ενδέχεται να 
προκύψουν μαθησιακές δυσκολίες 
και να φανούν αργότερα  στο σχολείο. 
Οι δυσκολίες αυτές προκύπτουν 
στην ομιλία και περισσότερο στην 
δυσκολία έκφρασης, δυσκολίες στο 
σημασιολογικό επίπεδο, δυσκολίες 
στο φωνολογικό επίπεδο, δυσκολίες 
στο συντακτικό επίπεδο, δυσκολίες 
στο γραφοφωνολογικό και δυσκολίες 
στην κατανόηση της ανάγνωσης.
Όλες οι παραπάνω δυσκολίες  που 
αναφέρθηκαν ισχύουν για ένα 
μεγάλο ποσοστό δίγλωσσων παιδιών. 
Σίγουρα όμως υπάρχουν και παιδιά 
που μπορούν να διαχειριστούν την 
κατάσταση αυτή και να μπορούν 
να χρησιμοποιούν δύο γλώσσες 
ταυτόχρονα και σωστά. Δεν παύει όμως 
η διγλωσσία στην παιδική ηλικία να 
εγκυμονεί κινδύνους και καλό θα ήταν 
να δοθεί έμφαση και προτεραιότητα 
στην σωστή  εκμάθηση της μητρικής 
γλώσσας και τότε η εισαγωγή μιας 
δεύτερης γλώσσας θα είναι πιο ομαλή.

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

Κάθε χρόνο 
αυτήν την εποχή 
καλούμαστε να 
απαντήσουμε στο 
εξής ερώτημά 

σας: Μπορώ να φάω μελομακάρονα 
και κουραμπιέδες ενώ κάνω δίαιτα; 
Και αν ναι, τότε ποιο από τα δυο αυτά 
Χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα είναι πιο 
υγιεινό; 
Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, 
είναι σαφές ότι σε ένα ισορροπημένο 
πρόγραμμα διατροφής, είτε πρόκειται 
για απώλεια βάρους είτε για 
συντήρηση, πάντα υπάρχει χώρος για 
μια γλυκιά «αμαρτία». Αρκεί αυτό να 
γίνει σωστά και με μέτρο, χωρίς να 
ξεφύγουμε θερμιδικά. Μπορείτε λοιπόν 
να φάτε με μέτρο τα παραδοσιακά 
γλυκά των Χριστουγέννων. Ποιο όμως 
είναι πιο υγιεινό; Τα μελομακάρονα ή οι 
κουραμπιέδες;
 
Θερμιδικά, τόσο το μελομακάρονο 
όσο και ο κουραμπιές, δεν διαφέρουν 
πολύ, ανάλογα πάντα και με τρόπο 
παρασκευής τους. Ένα μέτριο 
μελομακάρονο ή κουραμπιές μας 
δίνει περίπου 180 - 200 θερμίδες. Η 
ουσιώδης διαφορά τους βρίσκεται στην 
θρεπτική αξία των δυο γλυκισμάτων. 
Και για να το κατανοήσουμε αυτό, αρκεί 
απλά να δούμε τα κύρια συστατικά 
παρασκευής των δυο γλυκών. Το 
μελομακάρονο έχει σαν κύρια 
συστατικά του το μέλι, το ελαιόλαδο 
και τα καρύδια, περιέχει δε και ξύσμα 
ή χυμό πορτοκαλιού, κανέλα και 
γαρίφαλο. Από την άλλη πλευρά, κύρια 
συστατικά στον κουραμπιέ είναι η 
ζάχαρη και το βούτυρο, περιέχει δε και 
ποσότητα αμυγδάλου.

Αναλύοντας τα συστατικά που 
περιέχονται στα μελομακάρονα:
Το ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε 

βιταμίνη Ε (βιταμίνη με αντιοξειδωτική 

δράση) και σε μονοακόρεστα λιπαρά, 

ουσίες που βοηθούν στην μείωση 

της LDL («κακής») και την διατήρηση 

των επιπέδων της HDL («καλής») 

χοληστερόλης στο αίμα.

Τα καρύδια είναι πλούσια σε μέταλλα, 

βιταμίνες Β6 και Ε, καθώς και σε 

μονοακόρεστα και πολυακόρεστα ω-3 

και ω-6 λιπαρά οξέα, γεγονός που τους 

προσδίδει σημαντική αντιοξειδωτική 

δράση.

Το μέλι έχει επίσης μεγάλη θρεπτική 

αξία καθώς περιέχει μέταλλα και 

ιχνοστοιχεία (π.χ. κάλιο, ασβέστιο, 

μαγνήσιο, σίδηρο) καθώς επίσης και 

βιταμίνες του συμπλέγματος Β.

Τέλος, η κανέλα είναι ένα μπαχαρικό 

με υψηλή περιεκτικότητα σε 

αντιοξειδωτικά.

 

Όσον αφορά τα συστατικά των 

κουραμπιέδων:

Το βούτυρο είναι πλούσιο σε 

κορεσμένα λίπη. Έρευνες έχουν δείξει 

ότι η μεγάλη κατανάλωση κορεσμένων 

λιπών αυξάνει τον κίνδυνο για 

καρδιαγγειακά νοσήματα.

Την θρεπτική αξία των κουραμπιέδων 

αυξάνει η προσθήκη αμυγδάλων που 

είναι πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά, 

προσδίδοντας αντιοξειδωτική δράση.

Συνεπώς, τα μελομακάρονα είναι 

αναμφίβολα η πιο υγιεινή επιλογή για 

να γλυκάνουμε τις γιορτινές μέρες. 

Μην ξεχνάμε όμως ότι, παρότι είναι 

μια υγιεινή επιλογή, έχουν αρκετές 

θερμίδες και γι’ αυτό πρέπει να τα 

καταναλώσουμε με μέτρο.

Μελομακάρονα 
ή κουραμπιέδες;

Διγλωσσία και 
μαθησιακές δυσκολίες

19
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Εργοτάξιο θα γίνει η παλιά πόλη του Ναυπλίου, μόλις θα ξεκινήσουν 
οι εργασίες ανάπλασης των οδών Αμαλίας από Σοφρώνη μέχρι τέ-
λους, Σιδηράς Μεραρχίας από Θεσσαλονίκης μέχρι Συγγρού καθώς 
επίσης και εργασίες ανάπλασης που θα γίνουν στον Δημοτικό Χώρο 
που βρίσκεται επί της οδού Αμαλίας δίπλα στην Alpha Bank.
Το έργο της ανάπλασης, που είχε δρομολογηθεί επί δημαρχίας Αναγνωστα-
ρά, βασίζεται στην Αρχιτεκτονική Μελέτη και περιλαμβάνει την διαπλάτυν-
ση των πεζοδρομίων στην οδό Σιδηράς Μεραρχίας από την πλευρά της
πλατείας Καποδίστρια και το Πάρκο Κολοκοτρώνη, επίσης την διαπλάτυνση 
των πεζοδρομίων και από τις δύο πλευρές της Αμαλίας από Σοφρώνη μέχρι 
τέλους και την διαμόρφωση του Δημοτικού Χώρου σε υπάιθριο χώρο επί-
σκεψης για το κοινό.
Οι διαπλατύνσεις αυτές έχουν στόχο την απομάκρυνση της στάθμευσης 
οχημάτων, την διευκόλυνση των πεζών, την ανάδειξη των κτιρίων, την ανά-
πτυξη των καταστημάτων και την διέλευση οχημάτων με προσοχή και μει-
ωμένη ταχύτητα.
Τα πεζοδρόμια της οδού Σιδηράς Μεραρχίας επιστρώνονται με μάρμαρα 
Καρναζέϊκα σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια, και εγκιβωτίζονται με τα 
παλαιά μονολιθικά κράσπεδα που αφαιρέθηκαν από την παλαιά πόλη. 
Τα πεζοδρόμια της οδού Αμαλίας και του Δημοτικού Χώρου επιστρώνονται 
με μάρμαρα Πάρνωνα σύμφωνα με τα ήδη υπάρχοντα και με τα αρχιτεκτο-
νικά σχέδια, και εγκιβωτίζονται με τα παλαιά μονολιθικά κράσπεδα που ήδη 
υπάρχουν στην οδό Αμαλίας.
Στην περιοχή θα γίνουν γενικές και ειδικές εκσκαφές, εξυγιαντικές στρώσεις 
με θραυστό υλικό λατομείου, θα κατασκευαστεί υπόβαση από οπλισμένο 
σκυρόδεμα θα γίνουν μαρμαροστρώσεις, αλλαγή εγκατάστασης φωτισμού, 
αλλαγή φωτιστικών, πρόβλεψη για διέλευση νέων υπογείων καλωδίων και 
λοιπές εργασίες.
Ήδη, υπογράφτηκε από την περιφέρεια η απόφαση ένταξης του για χρημα-
τοδότηση με προϋπολογισμό 1,597,500.00 ευρώ.

ΔΕΥΑΝ
Να σημειωθεί ότι το έργο συνδυάζεται με την αντικατάσταση του δικτύου 
ύδρευσης από την ΔΕΥΑΝ, για το οποίο ολοκληρώνονται οι εργασίες στην 
λεωφόρο Αμαλίας, όπου αντικαθίσταται το παλαιό δίκτυο με νέο από σύγ-
χρονο υλικό από πολυαιθυλένιο.Επίσης, ολοκληρώνονται σύντομα οι ερ-
γασίες που εκτελούνται αυτό το διάστημα επί της εθνικής οδο. Ναυπλίου 
– Άργους από την Δ.Ε.Υ.Α.Ν. στο τμήμα από Παν. Τσαλδάρη έως Δικαστικές 
Φυλακές και αφορούν την αναβάθμιση της υδροδότησης των Φυλακών (Δι-
καστικές – Αγροτικές) καθώς και του Ξενοδοχείου Αμαλία και των παρακεί-
μενων των Φυλακών οικιών.

Φιλική στους πεζούς
 η παλιά πόλη στο Ναύπλιο

Η ανάπλαση διώχνει 
τα αυτοκίνητα

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε. σας εύχονται    

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

info@ktel-argolidas.gr
www.ktel-argolidas.gr
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Τα «απρο» αποφάσισαν να αντισταθούν 
με χιούμορ στην οικονομική κρίση 
και στις επιλογές της τρικομματικής 
κυβέρνησης. Εξ άλλου λεφτά δεν μας 
άφησαν και πριν φορολογήσουν ακόμα 
και την καλή διάθεση, θα το ρίξουμε 
έξω. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλες 
νεκροθάφτες. Να τους κόβει ο θεός 
χρόνια (στους δανειστές μας) και να τα 
δίνει σε μας με τόκο.

Τα φετινά κάλαντα 
«Τρίγωνα κάλαντα 
σκόρπισαν παντού 
κάθε ΔΕΚΟ και φωλιά 
του doctor Δ.Ν.Τ 
Έϊ 
...... 
Τρίγωνα κάλαντα 
μες τη γειτονιά 
φέτος δεν θα πάρει 
σύνταξη ούτε η γιαγιά 
Έϊ 
...... 
Μέτρα γιορτινά 
θα `ρθουνε ζεστά 
με πολλή αγάπη 
από τρόικα μεριά 
Έϊ 
..... 
Δ.Ν.Τ, Δ.Ν.Τ 
ήρθες ξαφνικά 
τέλειωσε το πάρτι 
μας πήρες τα βρακιά!!»

Δέκα λόγοι που... μου αρέσει η οικονομική κρίση 
1. Μου αρέσει που όταν λέω για αύξηση στο 
αφεντικό μου δεν με αγριοκοιτάζει πια, αλλά 
λιώνει στα γέλια. Άσε που έδιωξε μερικούς που 
δεν μου άρεσε η φάτσα τους. 
 
2. Μου αρέσει που πολλοί φίλοι μου 
μετανάστευσαν για καλύτερο μέλλον, γιατί 
έτσι θα έχω extra προορισμούς διακοπών στο 
εξωτερικό. 

 
3. Μου αρέσει που ακρίβυνε η βενζίνη και 
χρησιμοποιώ λιγότερο το αυτοκίνητο. Γιατί αυτό 
σημαίνει ότι θα το έχω περισσότερα χρόνια 
και κάνω καλό και στην καρδιά μου, αφού 
περπατάω περισσότερο. Άσε που όταν πάμε 
βόλτα με τους φίλους μου όλοι πια τσοντάρουν 
για βενζίνη ενώ παλιά έκαναν τον Κινέζο. 
 
4. Μου αρέσει που τα καφενεία έχουν γεμίσει 
άνεργους επιστήμονες με 2 μεταπτυχιακά. Πλέον 
πας για ουζάκι και αντί για μπάλα συζητάς για 

μαύρες τρύπες τουλάχιστον! 
 
5. Μου αρέσει που το μέλλον 
της χώρας είναι αβέβαιο, γιατί 
σε όλους μας έλειπε λίγο-πολύ η 
περιπέτεια στη ζωή μας. 
 
6. Μου αρέσει που βλέπω αυτούς 
που αποταμίευαν τόσα χρόνια να 
χάνουν τα λεφτά τους, γιατί νιώθω 
καλύτερα που εγώ τα χάλαγα 
πάντα μέχρι τελευταίο ευρώ 
και τώρα από «σπάταλος» έγινα 
«προνοητικός», γιατί τουλάχιστον 
πρόλαβα και τα χάρηκα. 
 

7. Μου αρέσει που αν πω ότι δουλεύω 2 φορές 
τη βδομάδα με κοιτούν με συμπάθεια και μου 
λένε κουράγιο, ενώ πιο παλιά σκεφτόντουσαν 
«ρε τον τεμπέλη». 
 
8. Μου αρέσει που θα έχω και ‘γω μία ιστορία 
πόνου και δυστυχίας να λέω στις επόμενες 
γενιές για το παρελθόν της χώρας, όπως εμείς 
ακούγαμε για Χούντα και Κατοχή. 
 
9. Μου αρέσει ο καφές που κερδίζω στο τάβλι με 
φιλαράκια γιατί αποτελεί το 2%του μισθού μου, 
που σημαίνει ότι σε 50 παρτίδες έχω βγάλει έναν 
μισθό. 
 
10. Μου αρέσει που είμαι σίγουρος πλέον ότι οι 
γυναίκες δεν με θέλουν για τα λεφτά μου.

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Ξωτικό μου, δεν θέλω δώρο,

 μου φτάνεις εσύ!

Κερατάς 
3 φορές 

Ένας τύπος πεθαίνει 
και κάνει την πιο 
κάτω συζήτηση με 
τη γυναίκα του: 
- Τώρα που πεθαίνω 
θέλω να μάθω. Με έχεις 
απατήσει ποτέ; 
- Αντρούλη μου, μόνο 3 
φορές αλλά πάντα για 
το καλό σου! 
- Για το καλό μου; 
Δηλαδή; 
- Ε, να. Θυμάσαι τότε 
που ήθελες να πιάσεις 
δουλειά στην τράπεζα 

και δεν σε ήθελε ο 
προϊστάμενος; Ε, δεν σε 
πήραν τελικά; 
- Γυναικούλα μου, 
έκανες αυτό το πράγμα 
για μένα; Και η δεύτερη; 
- Ε, να. Θυμάσαι τότε 
που δε σου έδιναν 
προαγωγή; Ε, δεν 
την πήρες τελικά; 
- Γυναικούλα μου, είμαι 
κατασυγκινημένος! Και 
η τρίτη; 
- Ε, να. Θυμάσαι 
τότε που κατέβαινες 
για δήμαρχος και 
σου έλειπαν 2000 
ψήφοι; Εεε, δε βγήκες 
τελικά;
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ΑΔΑ: Β4ΣΨ0Ρ1Φ-ΝΔ0
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 

ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ανακοινώνεται ότι η Πρωτο-
βάθμια Επιτροπή Επίλυσης 
Δασικών Αμφισβητήσεων Αρ-
γολίδας εξέδωσε την αριθμ. 
11/2012 Απόφαση, κατόπιν 

των από 8-11-2005 αντιρρή-
σεων της κ. Μαγδαλινής Φω-
στίνη του Δημητρίου, κατά της 
αριθμ. 7296/13-10-2005 Πρά-
ξης Χαρακτηρισμού του Δ/ντή 
Δασών Αργολίδας.
Ομόφωνα η επιτροπή δέχεται 
τις από 8-11-2005 αντιρρή-
σεις της κ. Μαγδαλινής Φω-
στίνη του Δημητρίου κατά της 
αριθμ. 7296/13-10-2005 Πρά-
ξης Χαρακτηρισμού του Δ/ντή 
Δασών Αργολίδας που αφο-
ρούν την έκταση, εμβαδού 

Ε2=3.348,00 τ.μ., κείμενη στη 
θέση «Βίλλα» δ.κ. Κρανιδίου 
του Δήμου Ερμιονίδας και χα-
ρακτηρίζει αυτή ως μη δασική 
έκταση.
Η με αριθμ. 11/2012 Απόφαση 
της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής 
Επίλυσης Δασικών Αμφισβη-
τήσεων Αργολίδας έχει κοινο-
ποιηθεί στο Δήμο Ερμιονίδας 
για την επί ένα μήνα ανάρτηση 
της, στο χώρο δημοσιεύσεων 
του δήμου.
Κατά της απόφασης αυτής επι-

τρέπεται προσφυγή ενώπιον 
της Δευτεροβάθμιας Επιτρο-
πής Επίλυσης Δασικών Αμ-
φισβητήσεων Εφετείου Ναυ-
πλίου, από οποιονδήποτε ο 
οποίος, έχει έννομο συμφέρον 
σε αποκλειστική προθεσμία 
δύο (2) μηνών από την τελευ-
ταία δημοσίευση.

Μ.Ε.Γ.Γ.
Ο Προϊστάμενος α.α.

Λυμπερόπουλος 
Παναγιώτης
Δασολόγος

Τι να μην κάνουν και τι να κάνουν όσοι μπαίνουν στην εφεδρεία κατά την Π.Ο.Ε. -Ο.Τ.Α

Νομική υποστήριξη
Από την Πανελληνιά Ομοσπον-
δία Εργαζομένων στην Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση Π.Ο.Ε. -Ο.Τ.Α 
εκδόθηκε μια κατεπείγουσα 
ανακοίνωση για την νομική 
προστασία όσων οδηγηθούν 
στην εφεδρεία, σύμφωνα με 
την οποία χαρακτηρίζεται ως 
«‘άθλια’ και ‘φασιστική’ παρέμ-
βαση, που πραγματοποιήθηκε 
από τον Υπουργό Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης, στο Μητρώο 
Ανθρώπινου Δυναμικού και την 
διαγραφή των συναδέλφων 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου, που προσπαθεί να 
τους εντάξει σε διαθεσιμότη-
τα κατ’ εφαρμογή των διατά-
ξεων της παραγράφου Ζ4 του 
Ν.4093/2012, σας ενημερώνου-
με για τις επόμενες ενέργειες, 
στις οποίες πρέπει να προβείτε, 
καθώς η διαδικασία έχει ήδη κα-
ταστεί νομικά διάτρητη, όπως 
και η προηγούμενη της εφεδρεί-
ας:
1. Όσοι συνάδελφοι καλούνται 
να παραλάβουν διαπιστωτι-
κές πράξεις από τους Δήμους, 
στους οποίους εργάζονται, δεν 
τις παραλαμβάνουν. Αν δεν την 
παραλάβουν, δεν έχουν καμία 
έννομη συνέπεια, απλώς θα 
αναγκαστούν να την στείλουν 
στο σπίτι με Δικαστικό Επιμελη-
τή. Όσοι «αναγκαστούν» να τις 
παραλάβουν θα υπογράφουν 
«Με επιφύλαξη παντός νομίμου 
δικαιώματός μου». 
2. Μετά την παρέμβαση στο 
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού εκ μέρους του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το 
Υπουργείο θεωρεί ότι όλοι οι 
Αορίστου Χρόνου υπάλληλοι, 
που τους καταλαμβάνει ο Νόμος 
έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, 
ασχέτως εάν τελικώς εκδοθεί δι-
απιστωτική πράξη, πράγμα που 
δεν αναμένεται να γίνει, διότι ο 
ίδιος ο άθλιος Νόμος τους προ-
βλέπει, «ότι η διαθεσιμότητα 
είναι αυτοδίκαιη και ανατρέχει 
στις 12-11-2012 ανεξαρτήτως 
της εκδόσεως διαπιστωτικής 

πράξεως». 
3. Μετά την παραλαβή της δι-
απιστωτικής πράξης σε όσους 
υπαλλήλους θα επιδοθεί ή μετά 
την διαγραφή από το Μητρώο 
Ανθρώπινου Δυναμικού (που 
έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε 
πολλούς Δήμους), οι συνάδελ-
φοι, οι οποίοι θα αποφασίσουν 
να προβούν σε δικαστική διεκ-
δίκηση της υποθέσεώς τους θα 
πρέπει να εμφανίζονται στην 
υπηρεσία καθημερινά και μέχρι 
την εκδίκαση της υποθέσεώς 
τους και είτε να χτυπάνε την 
κάρτα τους (εφόσον δεν έχει 
αφαιρεθεί) είτε να καταθέτουν 
στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας 
τους ένα κείμενο, που έχει ως 
εξής: «Σήμερα ……………..ο/η 
………………. εμφανίστηκα και 
προσέφερα τις υπηρεσίες μου, 
οι οποίες δεν έγιναν αποδεκτές». 
Τονίζεται, ότι η παραλαβή του 
εν λόγω εγγράφου είναι υποχρε-
ωτική για το πρωτόκολλο της 
υπηρεσίας.
4. Εφιστούμε την προσοχή 
στους συναδέλφους, ότι η ορθή 

νομικά διαδικασία είναι η άσκη-
ση αγωγής, ασφαλιστικών μέ-
τρων και αιτήματος προσωρινής 
διαταγής ενώπιον του Μονο-
μελούς Πρωτοδικείου και όχι η 
άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως 
κατά της διαπιστωτικής πρά-
ξης στο Διοικητικό Εφετείο. Και 
αυτό, γιατί παρά τα όσα διάφο-
ροι υποστηρίζουν, η εργασιακή 
σχέση των Αορίστου Χρόνου 
υπαλλήλων είναι Ιδιωτικού Δι-
καίου και κατά παγία νομολογία 
των Διοικητικών Δικαστηρίων 
και του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας, οι υποθέσεις αυτές δεν 
παράγουν διοικητικές διαφορές. 
Συνακόλουθα, μοναδικά αρμό-
δια δικαστήρια είναι τα πολιτικά.
5. Τα έγγραφα, τα οποία θα απαι-
τηθούν για την άσκηση αγωγής 
και ασφαλιστικών μέτρων, είναι 
ένα πιστοποιητικό υπηρεσια-
κών μεταβολών, οποιοδήποτε 
έγγραφο, από το οποίο φαίνε-
ται η υπηρεσιακή διαδρομή του 
υπαλλήλου, μέχρι την ένταξή 
του στο Δήμο, που υπηρετεί 
(αποφάσεις Δημοτικών Συμ-

βουλίων για μεταφορά προσω-
πικού, σύμβαση με Δημοτική 
Επιχείρηση, απόφαση Α.Σ.Ε.Π. 
για υπαγωγή στο Π.Δ. 164/2004 
κ.α.) καθώς και οποιοδήποτε 
έγγραφο δείχνει την οικογενει-
ακή και οικονομική κατάσταση 
του υπαλλήλου (προκειμένου 
να τεκμηριωθεί η ζημία, που ο 
υπάλληλος υφίσταται από την 
θέση του σε διαθεσιμότητα), 
όπως επίσης κάθε έγγραφο ή αί-
τημα του Δήμου για τις ανάγκες 
ή τις ελλείψεις σε Προσωπικό.
6. Τελείως διαδικαστικά, πρέπει 
να γνωρίζετε, ότι η προσωρινή 
διαταγή δικάζεται εντός 1-5 ημε-
ρών ανάλογα με το δικαστήριο, 
η απόφαση επ’ αυτής εκδίδεται 
εντός της ημέρας ή την επομένη 
κ α ι 

εφόσον γίνει δεκτή, ο υπάλλη-
λος εμφανίζεται εκ νέου στην 
υπηρεσία του και αναλαμβά-
νει τα καθήκοντα του κανονικά 
(αμειβόμενος με τον κανονικό 
του μισθό). Εντός ενός μηνός ή 
περισσότερο, εκδικάζεται η αί-
τηση ασφαλιστικών μέτρων, με 
την οποία κρίνεται η διαφορά εκ 
νέου. Μέχρι την έκδοση αποφά-
σεως, κατά κανόνα, ο υπάλλη-
λος συνεχίζει να απασχολείται 
στην θέση την οποία κατείχε 
μέχρι την θέση του σε διαθεσι-
μότητα. Εάν όλα πάνε κατ’ ευχήν 
ο υπάλληλος συνεχίζει να υπη-
ρετεί κανονικά μέχρι την εκδί-
καση της αγωγής του, η οποία 
επιλύει οριστικά την υπόθεση 
του υπαλλήλου. 
7. Τέλος, η άσκηση ασφαλιστι-
κών μέτρων και αγωγής δεν 
εμποδίζει τον υπάλληλο, εφό-
σον το επιθυμεί να συμμετέχει 
σε διαδικασίες για την μετακί-
νηση ή μετάταξή του (εάν τυχόν 
τέτοιες διαδικασίες προχωρή-
σουν στο μέλλον).
Σε κάθε περίπτωση, η δικαστι-
κή διεκδίκηση θέλει ιδιαίτερη 
προσοχή και ψυχραιμία, καθώς 
πρόκειται για μια εξαιρετικά 
σημαντική υπόθεση για τον κα-
θένα εκ των συναδέλφων. Αυτοί 
έχουν σαν μοναδικό όπλο τις 
αντισυνταγματικές Πράξεις Νο-
μοθετικού Περιεχομένου, εμείς 
μοναδική δύναμη έχουμε την 
συλλογικότητα την αλληλεγ-
γύη και τον δίκαιο αγώνα μας, 
όσο και αν προσπαθούν να μας 
βάλουν να φαγωθούμε μεταξύ 
μας, σε όσους ‘εξαιρούνται’ και 
σε όσους ‘εμπίπτουν’».
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Διαμέρισμα ισόγειο στο 
Άργος, σε ήσυχη περιοχή με καλό κλί-
μα, με 3 υπνοδωμάτια και λοιπούς χώ-
ρους και με αυτόνομη θέρμανση. Πληρ: 
2751026032 & 6973999508

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 70 τ.μ., 
στο 2ο όροφο, στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ.
Όλγας 231 (κοντά στην Περιφ. Ενότητα 
Θεσ/κης) πλήρως ανακαινισμένο, με 
πολύ λίγα κοινόχρηστα, δίπλα στη στά-
ση αστικής συγκοινωνίας ιδανικό για 
φοιτητές. Πληρ: 6944-729712   &   27510-
26032

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

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

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

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

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

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

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

Ενοικιάζεται επαγγελματικό κτίριο δι-
ώροφο 170 τμ, με αποθηκευτικό χώρο 
στη συμβολή των οδών Καρπετοπού-
λου και Μεσσηνίας Αρκαδίας. Τηλ. 
27510 22843

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειος χώρος στο 
παλιό Ναύπλιο (Βελλίνη 3 – όπισθεν 
δημαρχείου), κατάλληλος για γρα-
φείο ή κατάστημα. Πληροφορίες τηλ. 
6976015480, 6974298144

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3άρι διαμέρισμα ευρύ-
χωρο στην Αθήνα – Κυψέλη, οδός Μυτι-
λήνης 40. Κατάλληλο για φοιτητάς. Τιμή 
λογική. Τηλ. 27520 28467

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι στο Ναύπλιο. Τηλ. 
2752028467

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

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

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

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

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

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

Ενοικιάζεται δυάρι επιπλωμένο στην Κυ-
ψέλη, πλησίον ΑΣΟΕ. Τηλ.: 6977705603

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρο, 
70 τ.μ στο Εμπορικό Κέντρο, με πρό-
σοψη στην Ασκληπιού στο Ναύπλιο. 
Τηλ:27520-23995, κιν: 6977-989237

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 110 τ.μ. πάροδος 
Νικηταρά, Άργος. Τηλ. 6947124763 (Κα 
Μαρία).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 5,5 στρεμμάτων 
πορτοκαλιές με δικό του νερό στο 
δρόμο Ηραίου – Πουλακίδας. Τηλ. 
6983275123
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 4,5 στρέμματα, 
στα Πυργιώτικα, οικοδομήσιμο. Τηλ. 
6948309742

Πωλούνται διαμερίσματα 76τ.μ. 
και μεζονέτες 116τ.μ. στην περιο-
χή Ροδίου Ναυπλίου. Ολα με στε-
γασμένα γκαράζ και ανεξάρτητα 
καλοριφέρ χωρίς κοινόχρηστα. 
Πληροφορίες :  Γιάννης Ρεκού-
μης 6944893544, 2752023534.

Πωλούνται διαμερίσματα νεόκτιστα σε 
απόσταση 200μέτρων από το Νοσοκο-
μείο Άργους. Τηλ.: 6947267865

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

τό 6944842844 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΦ. 
ΗΛΙΑ 13 - ΝΑΥΠΛΙΟΖΗΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

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

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

Φιλόλογος παραδίδει μαθήματα σε Άρ-
γοσ- Ναύπλιο, με εξειδίκευση στην έκ-
θεση. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6972330317

Εκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών 
κτιρίων, διαμερισμάτων, καταστημά-
των. Πληροφορίες :  Γιάννης Ρεκού-
μης 6944893544, 2752023534.

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ κειμένων. Λί-
γες ή πολλές σελίδες, επίσημα ή 
ανεπίσημα προσωπικά έγγραφα, 
εργασίες, διατριβές, σημειώσεις, 
αποσπάσματα κλπ, δακτυλογρα-
φούνται και διαμορφώνονται ως 
έγγραφα κειμένου. Τηλ. 2752 0 
22257, 6976511108

Κυρία αναλαμβάνει την φροντίδα και 
φύλαξη παιδιών, στην περιοχή Ναυπλί-
ου. Τηλ. 6945525435

Τελειόφοιτη οικονομικής σχολής παρα-
δίδει μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού 
– Γυμνασίου 6 ημέρες την εβδομάδα. 8 
ευρώ / ώρα (Δημοτικό), 10 ευρώ / ώρα 
(Γυμνάσιο). 6943993555 κ΄ καθηγήτρια 
φιλόλογος παραδίδει μαθήματα σε παι-
διά Δημοτ – Γυμνασ – Λυκείου κ΄ σε παι-
διά με μαθησιακές δυσκολίες σε προσι-
τές τιμές. 697 82 13309.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα σε 
μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου σε 
χαμηλές τιμές. Τηλ. 6978623695.

Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Η/Υ 
από Χημικό Μηχανικό. Ιδιαίτερα μαθή-
ματα και βοήθεια στο σπίτι, σε προσιτές 
τιμές, για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασί-
ου, Λυκείου. Τηλ. 6944735600

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΣΚΑΦΗ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Mersedes Benz Conpresor 
200 με όλα τα βιβλία service, 108000 
Km, σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 6977939435

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φορτηγό Mercedes 813, με 
υδραυλική πόρτα. Πωλουνται και με-
λίσια. Τηλ. 27510 67198, 2751069204, 
6946810252

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΙSSAN TIDA ΜΑΎΡΟ 1600 

κυβικά του 2008. τηλ.27510 24185

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΞΙ, S 80 VOLVO, έδρας Άρ-
γους, με ή χωρίς το αυτοκίνητο. Τηλ. 
6944243424

ΔΙΑΦΟΡΑ

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

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

Πωλείται ελαιόλαδο: Τηλ.: 693 6699036

Πωλούνται:1)Η/Υ Pentium 3GHz, 512 
RAM, 120 G Hard disk, XP Professional 
60ευρώ. 2)Η/Υ Pentium 4 2.40GHz, 
0,99G RAM, 74.5 G Hard Disk 50 ευρώ. 
3)Παιδικό γραφείο Υπολογιστή μόνο 25 
ευρώ. 4)Ποδήλατο fitness χρώμα κόκκι-
νο 30 ευρώ Tηλ: 6946132456.

Αγοράζω παντός τύπου νόμισμα χρυσό. 
Εχεμύθεια. Τηλ. 6972240183

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

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

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΜΑΣ




