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Ψηφιακές 
αρχαιότητες 
σε Μυκήνες, 
Τίρυνθα και 
Μουσείο Ναυπλίου

Σελ. 8

Το μήνυμα του Μητροπολίτη

«Τ’ Ὄνομα Του εἶναι «Ἐμμανουήλ, πού σημαίνει, ὅτι ὁ 
Θεός εἶναι μαζί μας» (Ματθ. α΄,23).
Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη Αργο-
λίδας Νεκτάριου, περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες πλη-
ροφορίες και για πολλούς από εμάς άγνωστες πτυχές 
του εορτασμού των Χριστουγέννων.

Σελ. 12

Προχωρά η σύμβαση 
για τα σκουπίδια
Μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2015 θα έχει υπογραφεί η σύμβαση 
για το έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων 
με ΣΔΙΤ, υποστηρίζει ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης, με 
αφορμή την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ Πελοποννήσου με 
68,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σελ. 6

Προτάσεις 
για ψώνια 
και εξόδους 
τις ημέρς 

των εορτών
Σελ. 5, 24

Επιτυχία Σχοινοχωρίτη
Στην εκτελεστική επιτροπή των ΔΕΥΑ όλης της χώρας 
εκλέχθηκε πρόσφατα ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΑΡ-Μυκη-
νών Τάκης Σχοινοχωρίτης. Τα οφέλη αναμένονται να εί-
ναι σημαντικά τόσο για το Άργος, όσο και για τον νομό 
ευρύτερα αφού η ΔΕΥΑΑΡ-Μ διοικεί τον κοινό βιολογικό 
καθαρισμό Άργους-Ναυπλίου.

Σελ 3

Λύση για τα βοθρόνερα στο πόσιμο νερό στις πηγές της Λέρνας

Απειλούν 
οι νεκροί
Λύση με την επανένταξη του έργου αποχέτευσης της Λέρνας έδωσε ο 

Γιάννης Μανιάτης εντάσσοντάς το στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη». 
Η συνολική δημόσια δαπάνη του έργου, ανέρχεται σε 9.925.288 ευρώ. Το πρό-
βλημα του αποστραγγίσματος των τάφων στα νερά της Λέρνης παραμένει 
όμως ακόμα άλυτο.

Σελ 4
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Αν θα πάρκαρε έτσι πολίτης θα ήταν γαϊδουριά και θα έπεφτε κλίση. Τώρα τι είναι; Υπέρβαση εξουσίας μήπως;
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Ουσιαστική η εκλογή του Τ. Σχοινοχωρίτη στην εκτελεστική επιτροπή των ΔΕΥΑ

Στα κέντρα αποφάσεων η ΔΕΥΑΑΡ-Μ
Στην εκτελεστική επιτροπή των 
ΔΕΥΑ όλης της χώρας εκλέχθη-
κε πρόσφατα ο Πρόεδρος της 
ΔΕΥΑΑΡ-Μυκηνών Τάκης Σχοι-
νοχωρίτης. Απ την θέση αυτή 
ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΑΡ-Μ θα 
βρίσκεται στο κέντρο λήψης 
αποφάσεων και θα συνδιοικεί 
μαζί με άλλους πέντε ανάμεσα 
στους οποίους περιλαμβάνεται 
και ο πρόεδρος όλων των ΔΕΥΑ. 
Τα οφέλη αναμένονται να είναι 
σημαντικά τόσο για το Άργος, 
όσο και για τον νομό ευρύτερα 
αφού η ΔΕΥΑΑΡ-Μ διοικεί τον 
κοινό βιολογικό καθαρισμό Άρ-
γους-Ναυπλίου.
Πριν λίγες ημέρες συνεδρίασε 
το  Δ.Σ. της Ένωσης Δημοτικών 
Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Απο-
χέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) την Αθήνα, 
το οποίο είχε εκλεγεί από την 
26η Γ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. στο Ρέθυ-
μνο. Μέσα σε πνεύμα ομοφω-
νίας και συναίνεσης το νέο Δ.Σ. 
της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. συγκροτήθηκε σε 
σώμα και κατένειμε τις θέσεις 
των αξιωμάτων ως εξής:
1.Γιώργης Χ. Μαρινάκης, Δήμαρ-
χος Ρεθύμνης, Πρόεδρος της 
Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
2.Απόστολος Καλογιάννης, Δή-
μαρχος Λαρισαίων   Αντιπρόε-
δρος, Αρμόδιος για διοικητικά 
– οικονομικά θέματα
3.Αστέριος Μπουσνάκης, Πρό-
εδρος Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης  Αντι-

πρόεδρος, Αρμόδιος για τεχνικά 
θέματα
4.Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης, Δή-
μαρχος Ηράκλειας, Γραμματέας
5.Ευάγγελος Μυτιληνός, Πρό-
εδρος Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπο-
λης, Ταμίας
6. Δημήτριος Καρασταύρου, 
Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής, 
Μέλος
7.Σαράντος Μαρινάκης Μέλος 
Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας Μέλος
8.Αλέξανδρος Πνευματικός Δή-
μαρχος Κορινθίων Μέλος
9.Αγγελος Σαμακοβλής Πρόε-
δρος Δ.Ε.Υ.Α. Θερμα-
ϊκού Μέλος
10.Νικόλαος Σταυ-
ρογιάννης Δήμαρχος 
Λαμιέων Μέλος
11.Αντώνιος Σχε-
τάκης Πρόεδρος 
Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων Μέ-
λος
12.Παναγιώτης Σχοι-
νοχωρίτης Πρόεδρος 
Δ.Ε.Υ.Α. Άργους Μέ-
λος
13.Νικόλαος Φα-
κουρέλης Πρόεδρος 
Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου 
Μέλος
Το Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 
για να διασφαλί-
σει την ευέλικτη και 
αποτελεσματικότερη 
λειτουργία του οργά-

νου, συγκρότησε Εκτελεστική 
Επιτροπή η οποία θα αποτελεί-
ται από τον Πρόεδρο της Ενω-
σης, τους δύο Αντιπροέδρους, 
τους Δημάρχους Λαμιέων και 
Κορίνθου και τον Πρόεδρο της 
Δ.Ε.Υ.Α. Αργους κ. Π. Σχοινοχω-
ρίτη. Η Εκτελεστική Επιτροπή 
θα επεξεργάζεται τα επείγοντα 
θέματα των Δ.Ε.Υ.Α. και θα εκ-
προσωπεί την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. στις 
συναντήσεις με την πολιτική 
ηγεσία των Υπουργείων και τους 
φορείς.
Το Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. λόγω της 

σπουδαιότητας για τις Δ.Ε.Υ.Α. 
των ζητημάτων που συνδέο-
νται με το νέο ΕΣΠΑ (2014-2020)  
ανέθεσε στον κ. Δ. Καρασταύ-
ρου, Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Κο-
μοτηνής, τον συντονισμό των 
ενεργειών της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. που 
αφορούν στο νέο ΕΣΠΑ (πα-
ρακολούθηση, ενημέρωση 
Δ.Ε.Υ.Α.) και την εποπτεία της 
επιστημονικής Επιτροπής που 
θα συγκροτήσει η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. από 
στελέχη των Δ.Ε.Υ.Α. για το εν 
λόγω θέμα. 

Όχι στην παράδοση 
του πόσιμου νερού

 στους ιδιώτες
Ο κίνδυνος της ιδιωτικοποίησης του νερού, είτε 
μέσω ΣΔΙΤ για δήθεν αφαλάτωση, είτε μέσω της ΕΥ-
ΔΑΠ δεν έχει περάσει. Πριν λίγες ημέρες το Δ.Σ της 
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. αποδοκίμασε και εξέφρασε την εντονότα-
τη διαμαρτυρία του για το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις 
θεμάτων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσί-
ων έργων» που κατατέθηκε στη Βουλή και στο οποίο 
περιλαμβάνεται άρθρο (άρθρο 68) σύμφωνα με το 
οποίο δίνεται η δυνατότητα στην ΕΥΔΑΠ να αναλαμ-
βάνει αδαπάνως τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευ-
σης των Δήμων και των Δ.Ε.Υ.Α. της Περιφέρειας της 
χώρας μας.
Αν και έχει κριθεί η ιδιωτικοποίηση του νερού αντι-
συνταγματική από το Συμβούλιο της Επικρατείας εν 
τούτοις επανέρχεται με διάφορες μορφές, όπως αυτή 
της ΕΥΔΑΠ. Να υπενθυμίσουμε ότι κατά το παρελθόν 
με εκφραστή την κα. Ελσα Παπαδημητρίου η ΕΥΔΑΠ 
ήθελε να αναλάβει την ύδρευση της Κορίνθου χωρίς 
ωστόσο επιτυχία. Η ΕΥΔΑΠ είναι εταιρεία  που ελέγ-
χεται από το δημόσιο και είναι εισηγμένη στο Χρημα-
τιστήριο, με ότι αυτό συνεπάγεται.
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Εύχομαι σε όλους
Καλές Γιορτές 
και Χρόνια Πολλά!

ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ-
ΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ

Εντάχτηκε στα Έργα του ΥΠΕΚΑ η αποχέτευση της Λέρνας

Επιτυχία Μανιάτη
Η αποχέτευση της Λέρνας, ένα σημαντικότατο έργο που είχε απενταχθεί το Δεκέμ-

βριο του 2012, καθώς η υλοποίησή του θεωρήθηκε ότι δεν ήταν απαραίτητη με βάση 

τις ανελαστικές υποχρεώσεις της χώρας στον τομέα του περιβάλλοντος επανυπε-

βλήθει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και  οδηγήθηκε στην τελική προώθηση της 

ένταξής του. Πρόκειται για ένα απ τα σημαντικότερα έργα προστασίας της δημόσιας 

υγείας αφού θα εμποδιστούν πλέον τα απόβλητα των Μύλων να ρυπαίνουν τις πηγές 

απ τις οποίες τροφοδοτείται με πόσιμο νερό το Άργος και το Ναύπλιο με προοπτική 

μάλιστα υδροδότησης του 70-80% του πληθυσμού της Αργολίδας. Το μόνο που ενα-

πομένει είναι και η μεταφορά του νεκροταφείου των Μύλων σε άλλο σημείο για να 

μην μολύνονται οι πηγές της Λέρνης. 

Πρόκειται ασφαλώς για μια σημαντική επιτυχία των περιβαλλοντικών οργανώσεων 

του νομού που χρόνια τώρα είχαν αναδείξει το πρόβλημα αλλά και του υπουργού 

Περιβάλλοντος Γιάννη Μανιάτη που προώθησε την επανένταξη του δικτύου απο-

χέτευσης δημοτικής ενότητας Λέρνας και τον αγωγό λυμάτων στο χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλ-

λον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ)», ως εμπροσθοβαρές για την περίοδο 2014-

2020. Η συνολική δημόσια δαπάνη του έργου, ανέρχεται σε 9.925.288 ευρώ. 

Το έργο αφορά στην κατασκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων 

των οικισμών Σκαφιδακίου, Κιβερίου και Μύλων της Δ.Ε. Λέρνας, του εσωτερικού 

δικτύου μεταφοράς και πέντε (5) αντλιοστασίων. Το έργο είναι κεφαλαιώδους σημα-

σίας δεδομένου ότι αποτελεί τον κύριο ανασχετικό παράγοντα στην αποφυγή της 

μόλυνσης των πηγών της Λέρνας που σήμερα τροφοδοτεί με πόσιμο νερό το μεγα-

λύτερο μέρος της Αργολίδας.
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Την ανησυχία του για την άνοδο της Μέσης Στάθμης 
θαλάσσης και τις επιπτώσεις που μπορεί να προκα-
λέσει στην Πελοπόννη-
σο, εξέφρασε ο Εντε-
ταλμένος Σύμβουλος 
Πελοποννήσου, αρ-
μόδιος Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων  και 
Διεθνών Σχέσεων 
Απόστολος Παπαφω-
τίου, που συμμετεί-
χε στη Σύσκεψη της 
Διαμεσογειακής Επι-
τροπής του Δικτύου 
Περιφερειακών και 
Παράκτιων Περιφε-
ρειών της Ευρώπης 
(CPMR) στη Μασσα-
λία.
Ο κος Παπαφωτίου 
παρουσίασε τις επι-
δράσεις της Κλιμα-
τικής Αλλαγής στην 
Πελοπόννησο και ειδικά 
στον Κορινθιακό Κόλπο με την αναμενόμενη μέχρι το 
2100 άνοδο της Μέσης Στάθμης θαλάσσης περίπου 

κατά 0,40μ. και την αύξηση σε συχνότητα και έντα-

ση των ακραίων καιρικών φαινομένων και πώς αυτές 

πρέπει να αντιμε-

τωπισθούν. Ειδικά 

για τον Κορινθιακό 

Κόλπο αναφέρθηκε 

ότι η έντονη διά-

βρωση των ακτών 

συνοδεύεται και με 

άλλα φαινόμενα, 

όπως με κατολισθή-

σεις παρακτίων και 

θαλασσίων περιο-

χών και σεισμούς. 

Η επαλληλία των 

φαινομένων αυτών 

προκαλεί περισσό-

τερες καταστρο-

φές, των οποίων η 

αντιμετώπιση είναι 

πιο δύσκολη και πιο 

δαπανηρή. Εισηγήθηκε να αποτελούν οι επεμβάσεις 

σ’ αυτές τις περιοχές προτεραιότητες με επιλέξιμες 

δαπάνες.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΜΕΖΟΝΕΤΑ)
Σε νέα πολυκατοικία στο Ναύπλιο 

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

(οδός Αγαπητού 6 – Ν. Βυζάντιο)
Το Διαμέρισμα είναι 3ου ορόφου, 103 τ.μ., τεσσάρι (3 υπνοδωμάτια), 

με ανοιχτή θέση στάθμευσης και αποθήκη (3,65 τμ)

Προχωρά 
η σύμβαση 
για τα σκουπίδια
Εντάχθηκε όπως αναμενόταν στο ΕΣΠΑ της Πε-
ριφέρειας Πελοποννήσου με 68,5 εκατομμύρια 
ευρώ, το έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
απορριμμάτων με ΣΔΙΤ. Η ανακοίνωση έγινε με 
πανηγυρικό τρόπο από τον ίδιο τον Πέτρο Τα-
τούλη, σε συνέντευξη που έδωσε στην Τρίπολη. 
Μάλιστα ο ίδιος χαρακτήρισε «ως την πιο σημα-
ντική και ιστορική μέρα για την Πελοπόννησο».
«Από όλα τα αντίστοιχα έργα που βρίσκονταν 
σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα, μόνο αυτό της Περι-
φέρειας Πελοποννήσου δεν αποκλείστηκε και 
εντάχθηκε ομαλά στο ΕΣΠΑ» τόνισε ο Περιφε-
ρειάρχης και σημείωσε ότι «σε μια περίοδο με 
κατεβασμένα τα ρολά για το σύνολο της χώρας, 
αποδεικνύουμε στην Πελοπόννησο ότι με την 
επιμονή, την αποφασιστικότητα, τη βαθιά γνώ-
ση και την αποτελεσματικότητά μας υλοποιού-
με με επιτυχία το σχέδιο που μας εμπιστεύτη-
καν οι πολίτες».
Η σύμβαση του έργου έχει ήδη διαβιβαστεί στο 
ελεγκτικό συνέδριο για να ελεγχθεί, και  εκφρά-
ζεται η εκτίμηση ότι θα έχει υπογραφεί μέχρι τις 
15 Ιανουαρίου 2015, «ώστε μέχρι το τέλος του 
2015 να είναι έτοιμη η δομή της ολοκληρωμέ-
νης διαχείρισης όπως είχαμε εξαρχής δεσμευ-
τεί». 
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ανακοίνωσε 
ακόμη ότι έχει ήδη υπογραφεί η έγκριση δη-
μοπράτησης του έργου της αποκατάστασης 
των 78 ΧΑΔΑ, συνολικού προϋπολογισμού 30 
εκατομμυρίων ευρώ, και ότι αμέσως μετά θα 
ακολουθήσουν οι υπόλοιποι τρείς ΧΑΔΑ. «Η 
Περιφέρεια Πελοποννήσου κέρδισε επενδύσεις 
100 εκατομμυρίων ευρώ, πέραν του αρχικού 
της προγράμματος» σημείωσε ακόμη ο Περιφε-
ρειάρχης κ. Τατούλης και πρόσθεσε ότι «με την 
αποφασιστικότητά μας αυτή πραγματώνουμε 
το στόχο μας να καταστήσουμε την Πελοπόν-
νησο την πρώτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια της 
χώρας». 

Παπαφωτίου: 
τι επιφυλάσσει στην Πελοπόννησο 
η άνοδος της στάθμης της θάλασσας



θεια,
-εγώ νομίζω από αγάπη – φωτίζει 
ακόμη.
Κι έτσι, ακόμη κι εγώ,
αυτοδίδακτος αλπινιστής του ονεί-

Χριστούγεννα
Τα Χριστούγεννα, οι δρόμοι έχουν 
την απατηλή ελπίδα
πως ο κόσμος θα προχωρήσει,
οι βιτρίνες φωτίζονται απ’ την ψευ-
δαίσθηση της επάρκειας
οι  άνθρωποι βιάζονται
στοιβάζουν σε πολυτελείς βαλίτσες 
πρόχειρες προσδοκίες
ταξιδεύουν με βλέμμα υπνωτισμένο.
Ρούχα ακριβά, εναγκαλισμοί σιδε-
ρωμένοι, αρώματα προσωρινά
σαν την αυταπάτη της χαράς.
Στα μπαλκόνια σκαρφαλώνουν αγιο-
βασίληδες  ψεύτικοι
τα ξύλα πυρπολούνται στα τζάκια
όπως τα διαψευσμένα όνειρα της 
νιότης.
Ευχές  προκατασκευασμένες, φιλιά 
κοινόχρηστα,
σχέσεις που παγώνουν απ’ το τεχνη-
τό χιόνι,
διακοπές σε πλάνες πέντε αστέρων.

Κι ύστερα πάλι… τίποτα.
Απλώς, μια νιφάδα που γίνεται κρύ-
σταλλος
στο δακρυσμένο βλέμμα του άστε-
γου,
μια τσάντα με φαγητό κρεμασμένη 
στον κάδο,
μια συλλογή από σκουπίδια στην 

ρου
επιχειρώ νυχτερινό ταξίδι στον ου-
ρανό
μόνο και μόνο για να δω πώς νιώ-
θουν
 οι ετερόφωτοι, εφήμεροι κομήτες…
                                  Πέτρος Λυγίζος

Το γεφύρι της Άκοβας
Σε ερώτηση του κ. Γιώργου Γαβρή-
λου («Πελοπόννησος Πρώτα») για 
την κατασκευή της γέφυρας στην 
Άκοβα Αργολίδας, ο Περιφερειάρ-
χης Πελοποννήσου δεσμεύτηκε ότι 
η γέφυρα της Άκοβα Αργολίδας θα 
παραδοθεί στους πολίτες σε τέσσε-
ρις με πέντε μήνες από την δημο-
πράτηση του έργου, που θα γίνει 
στις 15 Ιανουαρίου 2015, ενώ ο αντι-
περιφερειάρχης κ. Τ. Χειβιδόπουλος 
είχε δεσμευτεί ότι η γέφυρα θα πα-
ραδοθεί στους πολίτες στο τέλος του 
έτους 2015.Φαίνεται πως κάποιος 
εκ των δύο δεν μετράει καλά και μας 
θυμίζει την πινακίδα ορίου ταχύτη-
τας στο ύψος του ΤΕΛ Άργους, όπου 
ερχόμενοι από το Άργος το όριο τα-
χύτητας είναι 50χιλ σε αντίθεση με 
όσους έρχονται από Δαλαμανάρα 
όπου είναι 30χιλ. Για τέτοια ακρίβεια 
μιλάμε.

ΑΝ.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα

Αρ. Σήματος: 159481
Δικαιούχος Σήματος: 

Α. Γκάτζιος, Μ. Κ. Ντάνος,
Μ. Πετρόπουλος Ο.Ε.

Μέλος Ε.Ι.Ε.Τ. 

Κωδ. Εντύπου: 4126
Αριθμός φύλλου: 833

Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 25.12.2014
Ιδιοκτησία: ΕΝΘΕSIS  Α. Γκάτζιος – 
Μ. Κ. Ντάνος – Μ. Πετρόπουλος Ο.Ε.

Εκδότης – Δ/ντής: 
Άκης Γκάτζιος 

Αρχισυντάκτης: 
Άκης Ντάνος

Συντάκτες: 
Άκης Γκάτζιος, Άκης Ντάνος

Σχεδιασμός: 
ΕΝΘΕSIS

Εκτύπωση: 
«ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ» ΚΙΑΤΟ

Διανομή:  ΕΛΤΑ, Πρακτορείο ΑΡΓΟΣ
ΕΔΡΑ: ΝAYΠΛΙΟ,  Βελλίνη 5 

Τηλ. 2752 0 22257 Fax. 2752 1 10728
κιν. 697 6511108, 693 7577471

anagnostispe@hotmail.com 
www.anagnostis.org

Τιμή: 0,70 ευρώ

Συνδρομές (με ΦΠΑ): Ετήσια ιδιωτών 
35,00 ευρώ, Ετήσια Οργανισμών,  ΟΤΑ, 

ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ 300,00 ευρώ.
Ετήσια Τραπεζών, φορέων επιχειρήσε-

ων: 150,00 ευρώ

Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύ-
ονται στον «Αναγνώστη Πελοποννή-
σου» δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις 
απόψεις της εφημερίδας. Απαγορεύε-
ται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή 

κειμένων και φωτογραφιών, ολική ή 
μερική ή περιληπτική, χωρίς την γρα-
πτή άδεια του εκδότη (Ν.2121/1993).

Tαυτότητα

ψυχή μας,
οικογενειακές συγκεντρώσεις με μη-
χανική υποστήριξη
ένα παλτό γούνινο που αποδρά απ’ 
την κρεμάστρα

ο Χριστουγεννιάτικος φόνος μιας 
αλεπούς.

Μα το αστέρι, εκεί ψηλά,
θες από πείσμα, θες από συνή-

Χρήστος: 
Να πώς θα αναπτυχθεί ο δήμος
Την δημιουργία επιστημονικής 
ομάδας η οποία σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα και αφού έχει με-
λετήσει όλα τα χρηματοδοτικά 
προγράμματα, θα εισηγηθεί την 
σύνταξη δέκα, απολύτως συγκε-
κριμένων, μελετών που ουσιαστι-
κά θα «κουμπώνουν» στα αντί-
στοιχα προγράμματα, ζητά για τον 
δήμο Ναυπλίου ο Χρήστος Γραμ-
ματικόπουλος.
Παράλληλα –υποστηρίζει – ότι μία 
δεύτερη ομάδα ανθρώπων πρέπει 
να καταγράψει λεπτομερώς το σύ-
νολο της δημοτικής περιουσίας και να προτείνει πολύ συγκεκριμέ-
νους τρόπους αξιοποίησης της.
Τέλος πρέπει να ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός προκει-
μένου ο δήμος να αποκτήσει σχέδιο, πυξίδα κατεύθυνσης, ώστε 
να σταματήσουν οι πρόχειρες και αποσπασματικές δράσεις από τις 
οποίες χάνονται χρήματα, χρόνος και αντί να βελτιώνεται  η εικόνα 
και η ζωή του τόπου, αυτή χειροτερεύει....



Με στόχο την ακόμα μεγαλύτερη επισκεψιμότητα των Αρ-
χαιολογικών Χώρων της Αργολίδας και τον εκσυγχρονισμό 
του τρόπου προβολής τους και ενημέρωσης του κοινού, 
αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες για τον Μυκηναϊκό Πο-
λιτισμό στον Αρχαιολογικό Χώρο των Μυκηνών και της Τί-
ρυνθας, αλλά και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου.

Το ονομαζόμενο «Ψηφιακό 
Δίκτυο Αρχαιολογικών Χώ-

ρων Αργολίδας», που υλοποιεί 
η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργο-
λίδας περιλαμβάνει υπηρεσίες 
προβολής, ανάδειξης, πληρο-
φόρησης και εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων.
Στόχος είναι η προβολή των 
αρχαιολογικών χώρων και μνη-
μείων της Αργολίδας διαχρονι-
κά, με τις πλέον καινοτόμες με-
θόδους πληροφόρησης.
Όπως τονίζει η Διευθύντρια 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άλ-
κηστις Παπαδημητρίου «πι-
στεύουμε ότι η υλοποίηση του 
έργου, που θα ολοκληρωθεί 
μέσα στον επόμενο χρόνο, θα 
κατατάξει την Αργολίδα στους 
πλέον διδακτικούς και προσφι-
λείς προορισμούς των επισκε-
πτών προσφέροντας επιτέ-
λους διάχυση της γνώσης για 
την σπουδαία αυτή κοιτίδα του 
Ελληνικού Πολιτισμού στην 
παγκόσμια κοινότητα».
Το έργο που υλοποιείται μετά 
από διεθνή διαγωνισμό και 
χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης και Εθνι-
κούς Πόρους, περιλαμβάνει:
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΜΥΚΗΝΩΝ: Εξοπλισμός ειδι-
κής αίθουσας στο αρχαιολογι-
κό Μουσείο των Μυκηνών και 
υποστήριξη πολυμεσικής υπο-
δομής για την λειτουργία εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων, 

προβολών και διαδραστικών 
δράσεων με κύριο στόχο την 
ανάδειξη και προβολή του Μυ-
κηναϊκού πολιτισμού.
Σύστημα πολυγλωσσικής 
ακουστικής ξενάγησης (Ελλη-
νικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμα-
νικά, Ιταλικά) καθώς και σύστη-
μα ξενάγησης στην ελληνική 
νοηματική γλώσσα. Σύστημα 
ακουστικής ξενάγησης για 
άτομα με προβλήματα όρα-
σης.
Ψηφιακή σήμανση με τοπο-
θέτηση στους εκθεσιακούς 
χώρους ψηφιακών κορνιζών 
με δικτυακή σύνδεση για πα-
ρουσίαση συγκεκριμένων θε-
μάτων.
Ανάπτυξη εφαρμογών διαδρα-
στικού χρονολογίου με οθόνες 
αφής.
Ανάπτυξη εφαρμογής απο-
στολής ψηφιακής κάρτας & 
εποπτικού υλικού, που θα δίνει 
στον επισκέπτη τη δυνατότητα 
να λάβει περισσότερες πληρο-
φορίες μέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου για συγκεκριμέ-
να εκθέματα του Μουσείου.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΙ-
ΡΥΝΘΑΣ: Στον αρχαιολογικό 
χώρο θα λειτουργήσει αίθου-
σα πολυμέσων με προβολές, 
λειτουργία πολυδιαδραστικού 
τραπεζιού πληροφόρησης 
επισκεπτών και εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΝΑΥΠΛΙΟΥ: Σύστημα πολυ-

γλωσσικής ακουστικής ξενά-
γησης (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλ-
λικά, Γερμανικά, Ιταλικά) καθώς 
και σύστημα ξενάγησης στην 
ελληνική νοηματική γλώσσα. 
Σύστημα ακουστικής ξενάγη-
σης για άτομα με προβλήματα 
όρασης.
Ψηφιακή σήμανση με τοπο-
θέτηση στους εκθεσιακούς 
χώρους ψηφιακών κορνιζών 
με δικτυακή σύνδεση για πα-
ρουσίαση συγκεκριμένων θε-
μάτων.
Ανάπτυξη και στο Μουσείο 
Ναυπλίου εφαρμογής αποστο-
λής ψηφιακής κάρτας & επο-
πτικού υλικού.
Αξιοποίηση της σημαντικής θέ-
σης του Αρχαιολογικού Μου-
σείου Ναυπλίου (στην Πλατεία 
Συντάγματος, στο κέντρο του 
ιστορικού κέντρου της πόλης 
του Ναυπλίου, που αποτελεί 
το σημείο αναφοράς όλων των 
επισκεπτών) για την προβολή 
των όχι τόσο γνωστών, αλλά 
σημαντικών μνημείων του νο-
μού Αργολίδας.
Tέλος, ιδιαίτερης σημασίας 
θα είναι ο διαδικτυακός κόμ-
βος που θα αναπτυχθεί στο 
πλαίσιο του έργου, καθώς και 
η βάση δεδομένων καταγρα-
φής και διαχείρισης ψηφιακών 
συλλογών και εκθεμάτων των 
Μουσείων Μυκηνών και Ναυ-
πλίου.
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Στόχος η ακόμα μεγαλύτερη επισκεψιμότητα 
των Αρχαιολογικών Χώρων της Αργολίδας

Έρχονται οι ψηφιακές αρχαιότητες
H μονομαχία 
συνεχίζεται

Του Βασίλη Δαγρέ

ΤΑ ΣΠΑΘΙΑ έχουν βγει από τα θηκάρια τους, η μονομαχία 
συνεχίζεται , από την μια πλευρά η αδέκαστη δικαιοσύνη, 
και από την άλλη η κοινοβουλευτική - νομοθετική εξου-
σία. Στην κερκίδα ο Γραπτός με τον Άγραφο νόμο. Δεν 
έχει σημασία στην άρρενα ποιος θα νικήσει. Η νίκη θα εί-
ναι στην κερκίδα. Ο Άγραφος νόμος που εδώ και καιρό το 
ομολογώ τον είχε πάρει ο ύπνος, ξύπνησε, σηκώθηκε, και 
άρχισε να αντιμιλά στον Γραπτό. 
Δεν μπορείς να υπερβαίνεις τα όρια της συνείδησης.
Μπα ποιος το λέει αυτό ,εμένα με φτιάχνουν , και με στο-
λίζουν με ωραίες διατάξεις, και με όμορφες εγκυκλίους ,οι 
αντιπρόσωποι της πλειοψηφίας αν το θες του λαού , και 
δεν στο κρύβω ότι με τόσες ομορφιές γύρω μου , αυτό 
μου αρέσει.
ΔΗΛΑΔΗ θέλεις να μας πεις ότι ενεργείς υπέρ του λαού ; 
Απάντησε με κάποια δόση θυμού ο Άγραφος νόμος.
Βεβαίως, ενεργώ υπέρ της σωστής διοίκησης του κρά-
τους .
Αυτό δεν σημαίνει ότι ενεργείς, υπέρ της ελευθερίας , 
υπέρ της ανεξαρτησίας , υπέρ της εθνικής κυριαρχίας , 
υπέρ της δημοκρατίας του λαού.
Μα βρισκόμαστε υπό ειδικό καθεστώς χρωστάμε , και να 
ξέρεις και κάτι άλλο, και εμένα δεν μου είναι εύκολο να 
κουβαλάω τόσα μνημόνια, και μέσα σε αυτά την απώλεια 
της εθνικής κυριαρχίας , την υπαγωγή στο Αγγλικό δίκαιο 
, το PSI , το ξεπούλημα της Ενέργειας, των παραλίων, και 
πολλά άλλα που δεν θέλω να τα θυμηθώ.  
ΜΑ ΜΕ ΟΛΑ αυτά προκαλείς δυστυχία στον λαό , άκουσε 
με και εγώ κουβαλάω βαριά κληρονομιά από την αρχαι-
ότητα με την Αντιγόνη του Σοφοκλή , και την ηθική υπο-
χρέωση ενός λαού να αντιστέκεται στον κάθε κατακτητή, 
με πολλά παράδειγμα της νεότερης ιστορίας του .                             
Ναι δίκαιο έχεις,  αλλά δεν φταίω εγώ , εμένα με κατα-
σκευάζουν ,οι αντιπρόσωποι της πλειοψηφίας έτσι όπως 
τους ορίζει το σύστημα της εκλογής τους.   
ΤΟΤΕ λίγο παραδίπλα μια όμορφη νεαρή κοπέλα που συ-
στήθηκε ότι την λένε Απλή αναλογική σηκώθηκε και είπε:
Αν εμένα με εφάρμοζαν που είμαι και η δικαιότερη , τότε 
δεν θα υπήρχε η διαφωνία  που υπάρχει τώρα μεταξύ 
σας , γιατί θα εκφραζόταν πλήρως και απόλυτα η θέληση 
του λαού. Την συζήτηση άκουσε μια κακάσχημη εύσωμη 
κυρία που μασουλούσε συνεχώς, που όπως συστήθηκε 
αργότερα λέει ότι την λένε Η ενισχυμένη των συν πενή-
ντα εδρών, και χωρίς να σηκωθεί γύρισε προς τους τρεις 
και είπε: Τι λέτε καλέ, εάν δεν υπήρχα εγώ, δεν θα υπήρχε 
έστω αν το θέλετε μία πλασματική πλειοψηφία για να κυ-
βερνηθεί αυτός ο λαός.
ΕΔΩ έγινε απόλυτη σιωπή, ο λαός πλην μιας μειοψηφίας 
που ήθελε να την ονομάζουν Ελίτ, έπαψε να κοιτά προς 
την άρρενα, και χιλιάδες βλέμματα έπεσαν πάνω στους 
τρεις, στον Γραπτό και στον Άγραφο νόμο και στην όμορ-
φη κοπέλα που λεγόταν Απλή αναλογική, τότε κατάλα-
βαν, ότι έπρεπε μεταξύ τους να συμφιλιωθούν, όπως και 
έγινε, αγκαλιάστηκαν, ο λαός ξέσπασε σε ζητωκραυγές 
και χειροκροτήματα, μόνο η εύσωμη κακάσχημη κυρία 
της ενισχυμένης των πενήντα εδρών συνέχισε να μασου-
λάει και με απλανές βλέμμα, μαζί με την μειοψηφία της 
Ελίτ συνέχιζαν να κοιτούν την άρρενα που η μονομαχία 
τώρα συνεχιζόταν με χαλαρούς ρυθμούς. 
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ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ 
τ. Δντης Παθολογικής Κλινικής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας 
Μετεκπαιδευθείς εις ΗΠΑ - Joslin Diabetes Center Harvard University  

Ιατρείο: Αγίων Αναργύρων 12-Κρανίδι 
τηλ: 2754 023 413-6974 803 144 

Δέχεται με ραντεβού 
(αρ. πρωτ.203-26/5/2014-Ι.Σ.Αργολίδας)

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

Επιμελητής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας-Διερεύνηση Ιλίγγων

Ιατρείο: Αγίων Αναργύρων 12-Κρανίδι 
τηλ: 2754 023 413-6983 501 081 

Δέχεται με ραντεβού 
(αρ. πρωτ.203-26/5/2014-Ι.Σ.Αργολίδας)

Ο “ἐν Σαρκὶ φανερωθείς” Χριστός
μας καλεί όλους

σε νηφάλια αναθεώρηση της συμπεριφοράς μας
σε αυτοκριτική του ρυθμού της ζωής μας.

Ο “ἐν Σπηλαίῳ γεννηθείς” Χριστός
μας οδηγεί όλους

σε μια συνειδητή στροφή προς τη λιτή, ταπεινή και
αλληλέγγυα ζωή που ζητά την ελευθερία της

από το παθιασμένο κυνήγι του υλικού πλούτου,
των πλασματικών αναγκών, των περιττών ανέσεων,

των ευημερούντων αριθμών.

Ο “προαιώνιος Λόγος” μας διαμηνύει
να σταθούμε όρθιοι στη ζοφερή πραγματικότητα

να ξεπεράσουμε την κρίση, την παρακμή
τα ποικίλα αδιέξοδα, σε κοινωνία μετοχής

και σε πνεύμα δικαιοσύνης.

Ευφρόσυνα και Ευλογημένα Χριστούγεννα
Καλή και Δημιουργική Χρονιά

με Φωτισμό και Ελπίδα.

Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου
Εντεταλμένος 
Σύμβουλος Πελοποννήσου
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 

Χρόνια Πολλά 

Καλή Χρονιά

Και ελπίδα 

για ένα καλύτερο αύριο

Γιάννης Σαρρής
Περιφερειακός Σύμβουλος

Προλάβετε 
τις δηλώσεις 
υδροληψίας 

Στις 31 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία υπο-
βολής Αίτησης Εγγραφής στο Εθνικό Μη-
τρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) των 
υφιστάμενων υδροληψιών που έχουν αδειο-
δοτηθεί πριν τις 20/12/2005 ή δεν έχουν ποτέ 
αδειοδοτηθεί. Η διαδικασία είναι απλή χωρίς 
την απαίτηση δικαιολογητικών και γίνεται με 
την συμπλήρωση Αίτησης που χορηγείται 
από την αρμόδια Υπηρεσία του οικείου Δή-
μου.
Για τη σύνταξη κάθε συμβολαίου μεταβί-
βασης, δωρεάς, γονικής παροχής, αποδο-
χής κληρονομίας ή σύστασης εμπραγμάτου 
δικαιώματος που αφορά στο ακίνητο που 
πραγματοποιείται υδροληψία, πρέπει να 
προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο το 
πιστοποιητικό εγγραφής του εν λόγω σημεί-
ου υδροληψίας Ε.Μ.Σ.Υ. ή να αποτυπώνεται 
στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύ-
ει το συμβόλαιο ο κωδικός εγγραφής στο 
Ε.Μ.Σ.Υ. Επίσης, σε κάθε ιδιωτικό συμφωνη-
τικό για μίσθωση ή κατά παραχώρηση χρήση 
του ακινήτου στο οποίο πραγματοποιείται 
υδροληψία, πρέπει να αναγράφεται ρητά και 
ο κωδικός εγγραφής Ε.Μ.Σ.Υ. Επίσης, για την 
δυνατότητα υποβολής αίτησης χορήγησης 
ή ανανέωσης άδειας χρήσης νερού για κάθε 
ενεργό σημείο υδροληψίας προαπαιτούμενο 
είναι η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων 
Υδροληψίας (ΕΜΣΥ).
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Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου

Ψυχολογία και πολιτική2 : 
οι αμυντικοί μηχανισμοί… ποσότητα και ποιότητα 
Ο παππούς στο υπόγειο των συλλογών, κουβέντιαζε με 
τον συνονόματο εγγονό του  μελλοντικό διαχειριστή και 
συνεχιστή των συλλογών. Πριν λίγο του εξήγησε μέσα από 
τις προσωπικές του σημειώσεις, πως τα σαΐνια της κυβερνο-
πολιτικής χρησιμοποιούν τα οκτώ  είδη ψυχολογικών συ-
γκρούσεων που αφορούν διαπροσωπικές σχέσεις, Υπερτο-
νίζοντας, ποσοτικοποιόντας σε μεγάλο βαθμό τέτοιου τύπου 
συγκρούσεις οι υπερασπιστές του συστήματος καθυστερούν 
και αποφεύγουν την ποιοτική σύγκρουση της ταξικής αντι-
παράθεσης ,η οποία όταν έχει και ένα ξεκάθαρο πατριωτικό 
προσανατολισμό μπορεί να επιφέρει πραγματική ρήξη ανα-
τροπή αλλά και να διατηρήσει την  ιστορική συνέχεια.    
-Έτσι που λες Πετράν με την χρήση τεράστιων ποσοτήτων 
ψυχολογικών τεχνικών σύγκρουσης κυβέρνηση και αντιπο-
λίτευση προσπαθούν να μας κρατήσουν στο μαντρί από το 
οποίο κανείς δεν γλίτωσε. Το λιβάδι είναι δικό μας αλλά δεν 
θέλουν να το δούμε. 
-Καλά εμείς δεν μπορούμε να κοιτάξουμε μέσα από τις 
τάβλες του φράχτη και να δούμε την ελεύθερη φύση, την 
οποία μπορούμε να μοιραστούμε μεταξύ μας. 
-Η εικόνα του ελεύθερου λιβαδιού περνά από τα μάτια μας 
αλλά ο εγκέφαλος μας δεν την διαβάζει την πληροφορία. 
-Παππού νομίζω ότι έριξες 
λίγο παραπάνω από το κανονι-
κό ουίσκι στον καφέ σου ,δη-
λαδή δεν κατάλαβα, βλέπουμε 
αλλά τελικά δεν βλέπουμε. 
-Βεβαίως, άλλα βλέπουμε, 
άλλα είναι έξω απέναντι μας 
και άλλα καταλαβαίνουμε. 
Γιατί νομίζεις τόσοι άνθρωποι 
του καθημερινού μόχθου, 
αγρότες εργάτες, αυτοαπασχο-
λούμενοι είναι εγκλωβισμένοι 
σε αστικά κόμματα ή σε μορ-
φώματα ψευτοαριστεριλίκια 
που παρουσιάζονται κατά 
καιρούς. Η απώλεια της ταξι-
κής συνείδησης με πατριωτικό 
προσανατολισμό είναι μια 
αντιληπτική διαστρέβλωση. 
-Μα καλά δεν είναι δικαίωμα 
όλων αυτών των ανθρώπων να πηγαίνουν σε όποιο πολιτικό 
χώρο θέλουν, ακόμα να γίνουν και προδότες της τάξης τους; 
-Καμία αντίρρηση σε αυτό που λες, είναι δημοκρατικό 
δικαίωμα αλλά πρώτα να έχεις δει όλη την περιβάλλουσα 
πραγματικότητα . Αν δεις χωρίς διαστρεβλώσεις τότε απο-
κτάς μια πραγματική όραση, και η κοινή σου συνείδηση 
μαζί με αυτούς που είναι στην ίδια πλευρά της κοιλάδας 
αυτόματα θα διαμορφώσει την ταξική σου συνείδηση. Ο με-
ροκαματιάρης που ψηφίζει τις επιλογές του κεφαλαίου νο-
μίζεις ότι έχει καθαρή όραση, καθαρή συνείδηση; Κάτσε να 
πιάσω τις σημειώσεις μου για του αμυντικούς μηχανισμούς. 
-Πάλι σε κουτί από μελομακάρονα τις έχεις; ( Ο παππούς 
πριν λίγο μέσα από ένα μεταλλικό κουτί πού ήταν κάποτε 
γεμάτο μελομακάρονα έβγαλε τις σημειώσεις του για τα 
είδη των συγκρούσεων σε διαπροσωπικό επίπεδο.) 
-Όχι σε ένα ξύλινο κουτί από κουβανέζικα πούρα (τράβηξε 
άλλη ρουφηξιά από το αναμμένο του πούρο). Μπορεί να 
σου φαίνεται λίγο παλαβός αυτός ο τρόπος αρχειοθέτησης 
αλλά έσωσε την μνήμη μου. Για κάθε τι έχω δυο και τρία 
αγκίστρια για να το ανασύρω στην επιφάνεια του μυαλού. 
Μελομακάρονα - συγκρούσεις, μεγάλα κουβανέζικα πούρα 
- αμυντικοί μηχανισμοί. ( Πάνω από μια σειρά βιβλίων νευ-
ροψυχολογίας ο παππούς τράβηξε ένα ωραίο ξύλινο κουτί 
πούρων, μέσα δεμένες με σπάγκο σταυρωτά οι σημειώσεις 
του) . Λοιπόν Πετράν και σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζε-
ται πάλι το ίδιο παιγνίδι μεταξύ ποσότητας και ποιότητας. 
-Δηλαδή οι υπηρέτες του συστήματος ρίχνουν μεγάλη 
ποσότητα αμυντικών μηχανισμών στην κοινωνία και αυτή 

αποκτά μια αλλοιωμένη αντίληψη της πραγματικότητας ενώ 
ουσιαστικά άλλα βλέπει. 
- Ακριβώς αλλά σε αντίθεση με τις συγκρούσεις που χρη-
σιμοποιεί και τα οχτώ είδη που αναφέραμε εδώ πρέπει να 
γίνει μια προσεκτική επιλογή, μιλάμε κυριολεκτικά για 
αμυντικούς μηχανισμούς. Οι αμυντικοί μηχανισμοί διακρί-
νονται στις εξής κατηγορίες . Οι πρωτόγονοι μηχανισμοί 
άμυνας, αυτοί αναπτύσσονται πολύ νωρίς κατά την διάρ-
κεια του πρώτου έτους της ζωής. Όταν αυτοί οι μηχανισμοί 
κινητοποιούνται κατά την ενήλικη φάση της ζωής είναι 
δείγμα μεγάλης παθολογίας. Ακολουθούν οι ανώριμοι 
μηχανισμοί οι οποίοι αποτελούν δομικό στοιχείο των διατα-
ραχών προσωπικότητας. Στην περίοδο της εφηβείας κάποιοι 
από αυτούς αποκτούν κυριαρχικό χαρακτήρα. Αλλά σε ένα 
φυσιολογικά αναπτυσσόμενο άτομο θα αντικατασταθούν 
από άλλους ωριμότερους. Οι νευρωσικοί μηχανισμοί άμυ-
νας οι οποίοι τοποθετούνται στην αφετηρία των διαταραχών 
της προσωπικότητας. Και τέλος οι ώριμοι μηχανισμοί άμυ-
νας οι οποίοι όταν λειτουργούν στον ψυχισμό του ατόμου 
σχετίζονται με πολύ καλούς δείκτες ψυχικής και σωματικής 
υγείας. 
-Παππού με βάση αυτά πού είπες για τις συγκρούσεις υπο-

ψιάζομαι ότι το σύστημα για να έχει 
υποταγμένους τους πολίτες θα ενισχύ-
σει την καθήλωση στους ανώριμους 
μηχανισμούς άμυνας.  
-Ακριβώς Πετράν στην προσπάθεια 
τους να καταφέρουν να βλέπουμε 
άλλα από αυτά που είναι απέναντι 
μας ενσωματώνουν και γιγαντώνουν 
στις κοινωνικές διαδικασίες τέτοιους 
μηχανισμούς. Μηχανισμοί που μπορεί 
να σε κάνουν ψυχικά άρρωστο σε ατο-
μικό επίπεδο, αλλά και άβουλο ιδιώτη, 
«επαναστάτη» του καναπέ σε κοινωνι-
κό επίπεδο. Οι μηχανισμοί αυτοί είναι 
μέσα στην φύση του ανθρώπου και 
μάλιστα πρόκειται για κυρίως ασυνεί-
δητες διεργασίες που προκαλούνται 
αυτόματα και ακούσια. Όταν υπάρχει 
μια απειλητική κατάσταση για τον ανα-
πτυσσόμενο άνθρωπο αυτοί οι μηχανι-

σμοί είναι οι βασικοί τρόποι διαστρέβλωσης της αντίληψης 
ή της γνωσιακής εξεργασίας που χρησιμοποιούμε για να 
αντιμετωπίσουμε  την απειλητική πραγματικότητα απέναντι 
μας. Βέβαια σε κάποια φάση είναι χρήσιμοι γιατί μειώνουν 
την εσωτερική ένταση που νοιώθουμε ι. Η άρνηση , η πρω-
τόγονη απόσυρση , η πρωτόγονη εξιδανίκευση και υπο-
τίμηση είναι οι βασικοί μηχανισμοί που χρησιμοποιεί το 
σύστημα για να έχει πειθήνιους ιδιώτες, ψηφοφόρους ενός 
πελατειακού κράτους. Τους προκαλεί με  τέτοια ένταση που 
μόνο με την χρήση τέτοιων ανώριμων μηχανισμών κατορ-
θώνουν να μειώνουν την ένταση οι ιδιώτες θεματοφύλακες 
της ατομικότητας, ένας φαύλος κύκλος εξάρτησης της ανω-
ριμότητας. Ας τα πάρουμε λοιπόν με την σειρά.
1. Άρνηση
Το βρέφος όταν δεν μπορεί να διαχειριστεί μια δυσάρεστη 
εμπειρία απλά την αρνείται ότι πραγματικά συμβαίνει. Ή 
άρνηση ενεργοποιείται όταν στην ενήλικη ζωή ερχόμαστε 
σε επαφή με μια επώδυνη εμπειρία,. Σε έντονες καταστά-
σεις μπορεί να αποβεί σωτήριο ή ακόμα να σε οδηγήσει και 
σε πράξεις ηρωισμού όπως στην περίπτωση μιας μάχης. 
Όμως ο ίδιος ο μηχανισμός γίνεται επικίνδυνος όταν π.χ. 
ο αλκοολικός αρνείται ότι έχει πρόβλημα με το ποτό, όταν 
η μάνα αρνείται ότι ο πατέρας κακοποιεί την κόρη όταν ο 
υπερήλικας επιμένει να οδηγεί. 
Σε κοινωνικό επίπεδο για την άρνηση της πραγματικότητας 
σημαντικό ρόλο παίζουν τα ΜΜΕ , σου προκαλούν έντονες 
αντιφατικές εικόνες, από την μια πλαστή, εικονική κυριο-
λεκτικά ευημερία και από την άλλη μια καταιγίδα έντεχνων 

απειλών. Εσύ νομίζεις ότι είσαι μέλος 
αυτής της εικονικής καταναλωτικής 
πραγματικότητας. Νομίζεις (!) και με 
την απειλή φοβάσαι μην χάσεις κάτι 
το οποίο ποτέ δεν σου άνηκε ποτέ, μια κατάσταση η  οποία 
δεν σε αφορά. Από την εικονική απειλή αρνείσαι να δεις την 
πραγματική απειλή , ότι είσαι δέσμιος, σκλάβος τους συστή-
ματος αν ξεσηκωθείς δεν έχεις παρά να χάσεις μόνο τα δε-
σμά σου. Σε εποχές πείνας ποτέ δεν είχαμε τόσες εκπομπές 
μαγειρικής, εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν ένα πιάτο να 
φάνε και η τηλεόραση μας ταΐζει γκουρμέ γεύσεις. Επόμε-
νος βασικός μηχανισμός για κοινωνική χαλιναγώγηση είναι 
2 Πρωτόγονη απόσυρση 
Με τον μηχανισμό αυτό έχουμε μια πραγματική απόσυρση 
από την πραγματικότητα. Όταν το βρέφος νοιώσει έντονη 
φόρτιση από το περιβάλλον  καταφεύγει σε μια γλυκιά 
απόσυρση, τον ύπνο. Ο ύπνος δεν είναι μόνο για την αρχει-
οθέτηση των πληροφοριών αλλά και για απόσυρση από την 
πραγματικότητα  
Το μεγάλο μειονέκτημα αυτού του μηχανισμού άμυνας είναι 
ότι απομακρύνει το άτομο από την ενεργητική συμμετοχή 
αφού κυριολεκτικά αποσύρεται. Εδώ έχει επιστρατευτεί όλη 
η σύγχρονη τεχνολογία για να δημιουργήσει στρατό ιδιω-
τών αποσυρμένους στα ηλεκτρονικά δίκτυα. Όλο αυτό το 
ηλεκτρονικό πανηγύρι της επικοινωνίας μας έβαλε πίσω από 
ένα γυαλί και έξω από την κοινωνία. To τραγούδι λέει «όταν 
σφίγγουν το χέρι ο ήλιος  είναι βέβαιος για τον κόσμο» και 
όχι όταν στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα. Με την ποσοτι-
κοποίηση αυτού του μηχανισμού ο άνθρωπος ο πολίτης δεν 
βιώνει μια διαστρεβλωμένη πραγματικότητα αλλά φεύγει 
από αυτή, ως πειθήνιος ιδιώτης.  Και τέλος Πετράν ένας 
άλλος αποτελεσματικός μηχανισμός 
3. Η πρωτόγονη εξιδανίκευση και υποτίμηση. 
Ο μηχανισμός αυτός πηγάζει από λαχτάρα του βρέφους για 
την παντοδύναμη τροφό του που ικανοποιεί τις βασικές του 
ανάγκες επιβίωσης, Αυτή η βρεφική και παιδική επιθυμία 
να εξιδανικεύουμε τα πρόσωπα του περιβάλλοντος τους, 
ότι είναι σοφά και παντοδύναμα συνεχίζεται και μέχρι την 
ενήλικη ζωή τους. Στην ενήλική μια φυσιολογική έκφραση 
εξιδανίκευσης  είναι και δείγμα ώριμης αγάπης. Το σύστημα 
όμως έχει ανάγκη να διατηρεί την πρωτόγονη μορφή εξι-
δανίκευσης στους υπηκόους του. Με αυτό τον μηχανισμό 
το Πρόσωπο του κάθε πολίτη χάνεται και νοιώθει ασφαλής 
όταν ψυχολογικά συγχωνεύεται με τον Άλλο τον προκαθο-
ρισμένο «ηγέτη». Βέβαια η πρωτόγονη εξιδανίκευση μπορεί 
να περάσει στην πρωτόγονη υποτίμηση. Αυτό το έχουμε 
ζήσει με «ηγέτες» που λατρεύτηκαν σαν θεοί και μετά από 
καιρό υποτιμήθηκαν ως προδότες. Αλλά το σύστημα εξου-
σίας ελάχιστα το νοιάζει γιατί στην θέση του υποτιμημένου 
«ηγέτη»  έχουν στήσει τον επόμενο που θα γίνει η εξουσια-
στική χοάνη για να χαθούν τα Πρόσωπα των πολιτών. 
-Έτσι όπως τα λες παππού δεν υπάρχει λύση. 
-Στο είπα και προηγουμένως Πετράν χρειάζεται ταξική 
όραση για να διαθέτεις την σωστή συνείδηση απέναντι στην 
πραγματικότητα . Πατριωτικός προσανατολισμός για να 
διατηρείς την συνέχεια και την ετερότητα σου στον χώρο 
και τον χρόνο. Όταν ωριμάσουν αυτές οι αξίες μέσα σου 
όσο ποσοτικοποιημένες και αν οι ψυχολογικού τύπου συ-
γκρούσεις και όσο αν ενισχύονται ποσοτικά  οι παθολογικοί 
μηχανισμοί άμυνας δεν θα μπορούν να σε αγγίξουν. Η ευθύ-
νη είναι και προσωπική και συλλογική…

*Στο προηγούμενο άρθρο χτύπησε το κείμενο ο δαίμων του πλη-
κτρολογίου, αντί για «με σαφή ταξική συνείδηση και πατριωτικό 
προσανατολισμό» γράφτηκε με «σαφή ταξική ασύνειδη και πα-
τριωτικό προσανατολισμό» , γλώσσα λανθάνουσα πληκτρολογού-
σα...
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ΒΕΛΛΙΝΗ 5, ΝΑΥΠΛΙΟ, τηλ. 27520 22257
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«Νομιμοποιημένες» 

Αυτο-χειρίες; 
Το πρωί ήμασταν βέβαιοι. 

Το μεσημέρι νερώναμε το κρασί μας. 

Με το λιόγερμα, νάμαστε φορτωμένοι μετάνοια. 

Τ. Μιχόπουλος, Ημικύκλιο.

• Μπορείς να σώσεις έναν άνθρωπο 

που θέλει ν’ αυτοκτονήσει; 

Πολιτικό το ερώτημα: 

• Μπορείς να σώσεις μια χώρα που 

θέλει να καταστραφεί; 

Η απάντηση και στις δύο περιπτώ-

σεις είναι η ίδια: όχι. 

Ίσως να μπορείς να καθυστερήσεις την πτώση, να 

προετοιμάσεις τους ενδιαφερόμενους, να ερμηνεύ-

σεις βαθυστόχαστα το διάβημα, αλλά να δια-σώσεις 

δεν μπορείς. 

Ακόμα κι αν αντι-προτείνεις τη δική σου (αυτο)

θυσία αντί του άλλου ή τη θυσία της όποιας πολι-

τικής Ιφιγένειας αντί της ολικής κατάρρευσης, το 

αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Και ο άνθρωπος και η 

χώρα θα καταφέρουν να πετύχουν το συνειδητό ή 

ασυνείδητο άλμα στο κενό. Είναι θέμα χρόνου κι όχι 

βούλησης.

Υ.Γ.: Πολλές φορές το χειρότερο στις αυτοχειρίες δεν 

είναι ο θάνατος αλλά η (τυχαία) επιβίωση με γενική 

αναπηρία (σώματος και ψυχής). Αυτό κι αν είναι της 

Μοίρας μήνυμα και της Ιστορίας εκδίκηση.

9 Δεκεμβρίου, 2014
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Του Γιάννη 
Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογί-
ας στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών

Μήνυμα μεγάλης χαράς

Ἀδελφοί μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοί (Φιλιπ. δ΄,1),

«μή φοβεῖσθε! Σᾶς ἀναγγέλλω ἕνα μήνυμα με-
γάλης χαρᾶς· σήμερα γεννήθηκε ὁ Σωτήρας 
μας» (Λουκ. β’,10). Μ’ αὐτά τά λόγια, τή νύχτα 
τῶν Χριστουγέννων, ὁ οὐράνιος Ἄγγελος, ἐνε-
θάρρυνε τούς Ποιμένες τῆς Βηθλεέμ κι ὅλη τήν 
ἀνθρωπότητα, ἀναγγέλλοντας τή Γέννηση τοῦ 
Λυτρωτοῦ τοῦ κόσμου, Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τά ἴδια 
αὐτά, ἐνθαρρυντικά λόγια, ἐπανηχοῦν σήμερα, 
σ’ ἕναν κόσμο, ὅπου, ὁ φόβος, ἡ ἀνασφάλεια 
κι ἡ θλίψη ταλαιπωροῦν τήν πλειονότητα τῶν 
ἀνθρώπων. 
«Μή φοβεῖσθε!» (Λουκ. β’,10). Κοιτᾶξτε τό Θεῖο 
Βρέφος. Ἐνῶ εἶναι ὁ Δημιουργός τοῦ οὐρανοῦ 
καί τῆς γῆς, γεννιέται σέ μιά Φάτνη ἀλόγων 
ζώων, στήν ταπεινή Βηθλεέμ. Ἐνῶ εἶναι ὁ Βα-
σιλεύς τῶν βασιλευόντων, στερεῖται ἀκόμη καί 
τίς πιό στοιχειώδεις ἀνέσεις, πού θεωροῦνται 
αὐτονόητες γιά κάθε νεογέννητο ἄνθρωπο, πού 
ἔρχεται στόν κόσμο. Ἐνῶ περιστοιχίζεται ἀπ’ τίς 
Ἀγγελικές Δυνάμεις, οἱ μόνοι ἄνθρωποι, πού Τό 
ἐπισκέπτονται, εἶναι κάποιοι ἁπλοί καί φτωχοί 
Ποιμένες. Ἐνῶ, ὡς Παντοδύναμος Θεός, θά 
μποροῦσε νά συντρίψει ὅλους τούς ἐχθρούς 
Του, γίνεται μετανάστης στήν Αἴγυπτο, γιά ν’ 
ἀποφύγει τή μανία τοῦ βασιλᾶ Ἡρώδη, ὁ ὁποῖος 
ψάχνει τρόπο νά Τό ἐξοντώσει.
«Μή φοβεῖσθε!» (Λουκ. β’,10). Ἔχουμε τόσο 
ἀνάγκη, αὐτήν τήν ἐνθάρρυνση! Πόσες φορές 
δέ νιώθουμε, νά σκοτεινιάζει ὁ ὁρίζοντας τῆς 
ψυχῆς μας, νά μή βρίσκουμε πλέον νόημα καί 
σκοπό στή ζωή, διότι στερούμεθα φίλους ἤ χρή-
ματα, πρόσωπα ἤ πράγματα πού μᾶς ἔδιναν 
ἐλπίδα; Πόσες φορές, ἐνῶ ἐμεῖς, ἀνύποπτοι, βα-
δίζουμε τήν πορεία τῆς ζωῆς μας, ἔξαφνα ξεσπᾶ 
ἀπρόβλεπτη θύελλα κακῶν κι ὡς κεραυνό ἐν 
αἰθρίᾳ, ἀντιμετωπίζουμε δυσάρεστα γεγονότα ἤ 
τήν κακότητα τῶν συνανθρώπων μας;
Ἀδελφοί μου, «μή φοβεῖσθε! Σᾶς ἀναγγέλλω 
ἕνα μήνυμα μεγάλης χαρᾶς· σήμερα γεννήθηκε 

ὁ Σωτήρας μας» (Λουκ. β’,10). Τ’ Ὄνομα Του 
εἶναι «Ἐμμανουήλ, πού σημαίνει, ὅτι ὁ Θεός 
εἶναι μαζί μας» (Ματθ. α΄,23). Εἶναι κοντά μας, 
ἡμέρα καί νύκτα. Ἀντιλαμβάνεται τόν πόνο μας. 
Βλέπει τά δάκρυά μας. Ἀκούει τούς στεναγμούς 
μας καί πρόθυμα μᾶς βοηθάει. Ἡ ἀγάπη Του, 
πρός ἐμᾶς, εἶναι μεγαλειώδης. Τό ὅτι συναντᾶμε 
θλίψεις στή ζωή μας, δέ σημαίνει, ὅτι μᾶς ἐλη-
σμόνησε. Ἁπλῶς, δοκιμάζεται ἡ πίστη μας καί 
τό κατά πόσον ἔχουμε στηρίξει τήν ἐλπίδα μας 
σ’ Αὐτόν. Ὅσο περισσότερη εἶναι ἡ πίστη μας 
καί μεγαλύτερη ἡ ἐλπίδα μας, τόσο συντομώτε-
ρα, ἀπαλλασσόμαστε ἀπ’ τά θλιβερά καί δυσά-
ρεστα περιστατικά, πού μᾶς στενοχωροῦν.
«Μή φοβεῖσθε!» (Λουκ. β’,10). Ἀκοῦμε καί πάλι 
σήμερα, στή Γέννηση τοῦ Λυτρωτοῦ μας, αὐτά 
τά ἐνθαρρυντικά λόγια. Ἀτενίζουμε τό Θεῖο Βρέ-
φος, τόν Ἐμμανουήλ. Ὁ Θεός εἶναι μαζί μας. Δέν 
ἀπελπιζόμαστε πλέον. Δέ λυγίζουμε σέ καιρούς 
θλίψεων. Ξέρουμε, ὅτι στέκεται δίπλα μας ὁ 
στοργικός Πατέρας, ὁ Παντοδύναμος, ὁ Πανά-
γαθος, ὁ Πάνσοφος, ὁ πρόθυμος νά σπεύσει, 
γιά νά μᾶς βοηθήσει. Κι ἐνῶ ἐμεῖς ἐνδέχεται, νά 
χύνουμε θερμά δάκρυα, Ἐκεῖνος μᾶς παρέχει 
δύναμη κι ἐνίσχυση ψιθυρίζοντας στό ἐσωτερι-
κό τῆς ψυχῆς μας: «Μή φοβεῖσθε! Ὁ Θεός εἶναι 
μαζί σας» (Λουκ. β’,10 καί Ματθ. α΄,23).
Ὦ, Θεῖο Βρέφος! Ὦ Ἔμμανουήλ! Ἀναμενόμενε, 
ἀπό μακροῦ, πού ἔνωσες τούς ἀνθρώπους μέ 
τόν Θεό, γιά πάντα! Μπορεῖς ν’ ἀναζωπυρώσεις 
τήν ἐλπίδα μας. Μπορεῖς, νά διώξεις τη σκιά 
τοῦ φόβου καί τήν ἀνασφάλεια ἀπ’ τίς ψυχές 
μας. Μπορεῖς νά ἐπαναβεβαιώσεις τή νίκη τοῦ 
Φωτός ἔναντι τοῦ σκότους. Γι’ αὐτό, σιωπηλοί, 
προσκαρτεροῦμε προσευχόμενοι. Εἶναι ἕτοιμες 
οἱ καρδιές μας, σήμερα στή Γέννησή Σου· εἶναι 
ἕτοιμες οἱ καρδιές μας ν’ ἀκούσουν καί πάλι: 
«Μή φοβεῖσθε! Ὁ Θεός εἶναι μαζί σας» (Λουκ. 
β’,10 καί Ματθ. α΄,23).

Ναύπλιον, Χριστούγεννα 2014

του Μητροπολίτη Αργολίδας Νεκτάριου
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Το θαύμα της Γέννησης του Θεανθρώ-
που και η έλευση του νέου έτους να 
φέρουν στο σπίτι κάθε ελληνικής οι-
κογένειας χαμόγελο, υγεία και ευτυχία. 
Μέσα από την προσφορά και την αλλη-
λεγγύη προς τους συνανθρώπους μας 
ενδυναμώνουμε τη συνοχή της κοινω-
νίας μας ώστε όλοι μαζί να αντιμετω-
πίσουμε ενωμένοι τις όποιες δυσκο-
λίες. Εύχομαι σε όλους Χρόνια Πολλά, 
Ευτυχισμένο και Παραγωγικό το 2015!

Χρήστος Ι. Αντωνόπουλος
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

 Περιφερειακός Σύμβουλος με τη Νέα 
Πελοπόννησο

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ  

Δ.Ε.Υ.Α.ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΨΥΧΑ 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΛΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 

ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ! 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. είναι κοντά σας συνεχώς με συνέ-
πεια, με δράση και με σημαντικά έργα.  

To πυρηνελαιουργείο

ΑΦΟΙ 
ΚΟΥΦΑΚΗ 

Α.Β.Ε. 
εύχεται σε όλους 

καλά Χριστούγεννα 
και ευτυχισμένο 

το νέο έτος

Σφιχτός 
ο προϋπολογισμός 
στο Ναύπλιο
Αν και «πολύ σφιχτός» ο προϋπολογισμός του Ναυπλίου, λόγω της κρίσης διέπεται 

από αναπτυξιακές κατευθύνσεις ισχυρίστηκε στο δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρχος 

Ναυπλίου Δημήτρης Κωστούρος. Και ανέφερε ως παραδείγματα τον χωροταξικό 

σχεδιασμό, τον κλασσικό τουρισμό και τον αγροτουρισμό. Υπερασπιζόμενος τη 

θέση του ο δήμαρχος πρόσθεσε ακόμα: «Κάποτε οι προϋπολογισμοί προέβαλαν φύ-

κια για μεταξωτές κορδέλες. Σήμερα ασχολούνται με την οικονομία στην διαχείριση 

του δημοσίου χρήματος, ενώ παράλληλα εκτελούνται έργα που ανταποκρίνονται 

στο όραμα των δημοτών μας».

Ο προϋπολογισμός πέρασε από την πλειοψηφία, με δύο μόνο αρνητικές ψήφους, 

της κας Καραμολέγκου και του κ. Πινάτση.

Από την πλευρά του ο κος Γραμματικόπουλος τόνισε μεταξύ άλλων: «...η αίσθηση 

μας είναι πως και αυτός ο προϋπολογισμός στο τέλος του επόμενου έτους θα έχει 

πέσει και πάλι έξω αποτυγχάνοντας ακόμη και στο καθαρά διαχειριστικό του σκοπό. 

Το βασικότερο του όμως πρόβλημα συνίσταται στην μή αποτύπωση μίας πολιτικής 

εκ’μέρους του Δήμου μας, εξεύρεσης νέων πόρων και εσόδων για τα επόμενα χρό-

νια. Απαιτείται σοβαρή και συστηματική δουλειά για τον σκοπό αυτό».

Αιτιολόγησε όμως την θετική του ψήφο επισημαίνοντας ότι περιλαμβάνονται κά-

ποια έργα και ορισμένες δράσεις που πρέπει να γίνουν και επειδή «αποτελεί ζητού-

μενο ένα ελάχιστο πολιτικής συναίνεσης και συνεννόησης».
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ταξίδι στα όνειρα ... 
----------------------------- 
μη φοβηθείς την άβυσσο  
της νύχτας
...
το φεγγάρι πλανεύει  
όνειρα  
στη σκέψη σου 
γιαυτό που έχασες 
μια μέρα θα συναντηθείς 
στο ίδιο ταξίδι !!!!!!!!!

Ιωάννης Σκούρας ...

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του ΚΑΠΗ Άργους

Τ.Ο.Ε.Β Ασίνης - Δρεπάνου
ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ 20

Στην Ασίνη σήμερα την 21η/12/2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 19.00 μ.μ. συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρί-
αση τα μέλη του Δ.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β Ασίνης - Δρεπάνου, ύστερα από τηλεφωνική πρόσκληση του προέδρου 
προς όλα τα μέλη για να λάβουν απόφαση στο παρακάτω θέμα:
Θέμα Μοναδικόν: Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για τον θάνατο του πρώην προέδρου και ιδρυτικού 
μέλους του ΤΟΕΒ ΑΣΙΝΗΣ -ΔΡΕΠΑΝΟΥ Νικολάου Χρ. Χρόνη.
Προεδρεία Δωρή Σωκράτη του Παναγιώτη. Παρόντα μέλη: 1) Χατζάρας Θεόδωρος του Δημητρίου, 2) 
Κρεμύδας Θεοχάρης του Γεωργίου, 3) Κουτρουμπής Σταύρος του Βασιλείου. Υπαρχούσης απαρτίας ο 
πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συζητήσεως του παραπάνω θέματος. 
Επί του Μοναδικού θέματος: Ύστερα από την είδηση του θανάτου του αείμνηστου πρώην προέδρου του 
ΤΟΕΒ ΑΣΙΝΗΣ - ΔΡΕΠΑΝΟΥ ο πρόεδρος συγκάλεσε έκτακτο Δ.Σ. για την ενημέρωση τους.
Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ αποφασίζουν ομόφωνα σε ένδειξη Τιμής και Πένθους και λόγω της μεγά-
λης προσφοράς του κατά τη διάρκεια της οκταετούς θητείας του ως πρόεδρος του Δ.Σ. του ΤΟΕΒ ΑΣΙΝΗΣ 
– ΔΡΕΠΑΝΟΥ
Α. Να παραστούν όλα τα μέλη του Δ.Σ. στην κηδεία για να Τιμήσουν την μνήμη του εκλιπόντος και να 
εκφράσουν τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του.
Β. Να γίνει προσφορά στεφάνου από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του ΤΟΕΒ ΑΣΙΝΗΣ - ΔΡΕΠΑΝΟΥ.
Γ. Η Σημαία στο γραφείο του οργανισμού θα κυματίζει μεσίστια για τρεις ημέρες.
Δ. Την ημέρα της νεκρώσιμης ακολουθίας σε ένδειξη πένθους το γραφείο του οργανισμού θα παραμείνει 
κλειστό.
Ε. Σε ενδεχόμενο κατασκευής νέου έργου του ΤΟΕΒ ΑΣΙΝΗΣ - ΔΡΕΠΑΝΟΥ σε τμήμα του θα
δοθεί το όνομα του εκλιπόντος ως ένδειξη τιμής.
Στ. Το παρόν ψήφισμα να διαβαστεί στον επικήδειο.
Ζ. Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.
Μη υπάρχοντος ετέρου προς συζήτηση θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται:

Ο Πρόεδρος
Δωρής Σωκράτης

Τα Μέλη
1) Χατζάρας Θεόδωρος

2) Κουτρουμπής Σταύρος
3) Κρεμύδας Θεοχάρης

4) Χρόνης Χρήστος

Ασίνη 21 Δεκεμβρίου 2014
Ακριβές Αντίγραφο

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΩΡΗΣ

Στη κατάμεστη από μέλη αίθουσα 
του Κ.Α.Π.Η. Δ. Άργους-Μυκηνών την 
περασμένη Τετάρτη πραγματοποιή-
θηκε η καθιερωμένη Χριστουγεννιά-
τικη γιορτή.
Μέλη του Κ.Α.Π.Η. απήγγειλαν χρι-
στουγεννιάτικα ποιήματα και με τον 
δικό τους τρόπο, έδωσαν το μήνυμα 
της μεγάλης γιορτής των Χριστου-
γέννων που είναι η αγάπη. Δεν υπάρ-
χει πιο ελπιδοφόρο μήνυμα σ’ αυτόν 
τον κόσμο.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Επίσκο-
πος Επιδαύρου Καλλίνικος ο οποίος 
τόνισε το νόημα της εορτής των Χρι-
στουγέννων με λόγια απλά που συ-
γκίνησαν όλους.
Στο τέλος της εκδήλωσης η χορωδία 
της Ν.Κίου με μαέστρο τον Θ. Αντω-
νιάδη τραγούδησε χριστουγεννιάτι-
κους  ύμνους και τραγούδια.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο 
Πρόεδρος του Ν.Π. κ Ι.Νώτης, η υπεύ-
θυνη των Κ.Α.Π.Η. Δ. Άργους-Μυκη-
νών κα Μ. Μέρη, ο αντιδήμαρχος 

Αχιλλέας Μπαντανάς,  οι δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ. Δελής Νίκος, Τζαβέλας 
Βαγγέλης, Δούρος Παναγιώτης, η 
Τοπική σύμβουλος Καχριμάνη Πανα-
γιώτα, καθώς και εκπρόσωποι πολιτι-
στικών φορέων της πόλης.
Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου η ομάδα 
αγάπης και αλληλεγγύης των μελών 
του Κ.Α.Π.Η. Δ. Άργους - Μυκηνών 

με την προϊστα-
μένη Κοινωνική 
Λειτουργό Φ. 
Βοναπάρτη επι-
σκέφθηκε τους 
τροφίμους του 
Γηροκομείου της 
π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α ς 
του Δήμου Άρ-
γους- Μυκηνών..
Η επίσκεψη χα-
ρακτηρίσ θηκ ε 
τόσο από την 
ικανοποίηση των 
τροφίμων και τη 
χαρά που ζωγρα-

φίσθηκε στα πρό-
σωπά τους όσο και από την αναπό-
φευκτη συγκίνηση των μελών. 
Όλοι μαζί έψαλλαν τα κάλαντα των 
Χριστουγέννων και αντάλλαξαν ευ-
χές για Χαρούμενες Γιορτές, δίνοντας 
υπόσχεση πως θα επιστρέψουν και 
πάλι αποδεικνύοντας πως υπάρχουν 
ακόμα άνθρωποι με ευαισθησία. 

Διήμερο Χριστουγεννιάτικο 
bazaar πραγματοποιήθηκε 

το Σαββατοκύριακο στην πλα-
τεία Δημαρχείου στο Ναύπλιο 
με την συμμετοχή συλλόγων, 
φορέων και σχολείων του Δήμου 
καθώς και με την συμβολή του 
Δήμου Ναυπλιέων.  
Ο καλός καιρός οδήγησε τον κόσμο 
έξω απ τα σπίτια του στην πλατεία 
τριών Ναυάρχων, όπου φιλοξενείτο 
το Χριστουγεννιάτικο bazaar αλλά 
η συμμετοχή κόσμου δεν μεταφρά-
στικε και σε απόλυτους αριθμούς 
χρημάτων που δόθηκαν για την 
αγορά «δώρων». Σύμφωνα με υπο-
λογισμούς, τα χρήματα που διατέ-
θηκαν ήταν λιγότερα απ ότι πέρσι.
Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, πολιτι-
στικοί και φιλοζωικοί σύλλογοι, φο-
ρείς και συλλογικότητες διέθεσαν 
την χριστουγεννιάτικη πραμάτεια 
τους σε ένα παζάρι πολύ καλύτερα 
οργανωμένο και στημένο απ ότι την 
περασμένη χρονιά, αλλά… ούτε η 
παρουσία του Μητροπολήτη δεν 
έφτασε στο να διατεθούν περισσό-
τερα χρήματα για τους φιλανθρωπι-
κούς και φιλοζωικούς σκοπούς. Να 
υπενθυμίσουμε ότι η συλλογικότη-
τα «Αργολική Πρωτοβουλία Αλλη-
λεγγύης» συγκέντρωνε παράλληλα 
με το παζάρι, τρόφιμα για τους φυ-
λακισμένους των φυλακών Τίρυν-
θας.

Χριστουγεννιάτικο 
bazaar στο Ναύπλιο
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Σεμινάριο καλλιτεχνικής 
φωτογραφίας
Σεμινάριο καλλιτεχνικής φωτο-
γραφίας διοργανώνει η «Πρω-
τοβουλία Ενεργών Πολιτών 
Ερμιόνης». Απευθύνεται  τόσο 
σε αρχαρίους όσο και σε προχω-
ρημένους που επιθυμούν να δι-
ευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω 
στην Καλλιτεχνική Φωτογραφία. 
Θα προσεγγισθούν  βασικές αρχές 
της θεωρίας  της  τέχνης και της 
φωτογραφίας, με έργα γνωστών  
δασκάλων ενώ  παράλληλα θα 
αναλύονται και θα επιλέγονται οι 
δημιουργίες όσων  θα συμμετέ-
χουν. Με το πέρας του σεμιναρί-
ου θα πραγματοποιηθεί φωτογραφική έκθεση με τα έργα τους.Τα μαθήματα 
θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη από 19:00  έως 20:30 στο Πνευματικό 
Κέντρο Ερμιόνης (κτίριο Συγγρού).  Ξεκινούν στις 7 Ιανουαρίου 2015  και ολο-
κληρώνονται τέλος Απριλίου 2015. Το σεμινάριο οργανώνεται με την ανιδι-
οτελή επιμέλεια και διδασκαλία του φωτογράφου  Νίκου Κωνσταντινίδη.
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ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  ΙΑΤΡΕΊΟ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ FRCS GLAGOW

Πρότυπο ιατρείο αρτηριακών φλεβικών παθήσεων, 
αγγειακή ενδαγγειακή χειρουργική

laser-σκληροθεραπεία φλεβών ευρυαγγειών 

Αγία Τριάδα Μιδέας ΤΚ 21055, παραπλεύρως περιφερικού ιατρείου
τηλ 2752096050, 6945552305 email gdgalanis@yahoo.gr

Πέμπτη 5-9μμ κατόπιν ραντεβού
Στείλτε τις  φωτογραφίες για να δημοσιευτούν

Στείλτε από τις φωτογραφίες σας, αυτές που θεωρείτε σημαντικές και ενδιαφέρουσες, μαζί ένα δικό σας 
σχόλιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση anagnostispe@hotmail.com, γράφοντας στο θέμα του μηνύματος: «Η 
φωτογραφία μου» . Οι καλύτερες θα δημοσιεύονται στην έντυπη και στην ηλεκτρονική έκδοση.

Οι Ελαιουργικές Επιχειρήσεις 

ΕΛΣΑΠ ΑΒΕΤΕ 

εύχονται καλές γιορτές 
κι ευτυχισμένο το 2015

Η ομιλία Δαφέρμου

Χειμώνας
Μπάμπης Μπαλαμπάνης

Ο Μιχάλης Δαφέρμος, Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Princeton 
των ΗΠΑ, έδωσε τη δεύτερη διάλεξη της σειράς εκδηλώσεων ¨Events Series 2015», 
στην αίθουσα διαλέξεων του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών. Το θέμα της ομιλίας του ήταν 
«Εκατό χρόνια Γενικής Σχετικότητας: 1915–2015».
Ο κύριος Δαφέρμος μίλησε για την ιστορική εξέλιξη της γενικής σχετικότητας από τη θε-
μελίωσή της το 1915 από τον Einstein έως τις μέρες μας. Παρουσίασε επίσης μιά προσω-
πική εκδοχή της αλυσίδας των εξισώσεων και των μαθηματικών, κάνοντας κατανοητή 
στο ακροατήριο τη σημασία της γενικής σχετικότητας που ανέτρεψε το νόμο της βαρύτη-
τας του Νεύτωνα.
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Τελικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι άνθρωπος έξυπνος 
και μορφωμένος μπορεί να είναι ρατσιστής. Είναι μία 
ιδεοληψία, –όχι, δεν είναι ιδεολογία, η ιδεολογία πρέπει 
να έχει βάσεις, να πατάει κάπου,– που είναι τελείως 
μετέωρη, όπως όλες οι ιδεοληψίες! Γιατί, για να είναι 
κανείς ρατσιστής, πρέπει να αρνείται σε άλλους βασικές 
τους ιδιότητες, όπως το ότι και οι άλλοι, ασχέτως 
χρώματος, φυλής, θρησκείας κλπ, είναι άνθρωποι, ίδιοι 
και απαράλλακτοι μ’ αυτόν. Είναι κάτι που δεν έχει 
λογική! Αν ψάχνετε να βρείτε λογική στον ρατσισμό, 
αδίκως ψάχνετε. Δεν υπάρχει! Όπως δεν υπάρχει μυαλό 
στα κεφάλια των ρατσιστών. Λένε ότι δεν χωνεύουν τους 
μαύρους, ότι οι μαύροι είναι υπάνθρωποι, μαϊμούδες και 
πολλά άλλα παράξενα και ηλίθια. Τα λένε αυτά γιατί δεν 
έχουν τις γνώσεις να κρίνουν τους μαύρους, να βρουν 
τα αίτια αυτής της αντιπάθειας και έχθρας. Αν ήξεραν 
τα γεγονότα, αν είχαν μάθει κάτι, 
ελάχιστα, όσο πατάει η γάτα, για την 
κουλτούρα των μαύρων, των κίτρινων, 
των κόκκινων, δεν θα ήταν ρατσιστές. 
Το περιορίζω στους μαύρους, γιατί αν 
μιλήσουμε και για τους άλλους, θα μας 
βρει η Πρωτοχρονιά και θα λέμε ακόμη.

Κάποτε λοιπόν, υπήρξε ένας πόλεμος 
ανάμεσα στις φυλές, την μαύρη και την 
λευκή. Κανείς δεν ξέρει πότε ακριβώς 
ούτε ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Ο 
πόλεμος ήταν πολύ σκληρός, έγιναν 
βιαιότητες και απ’ τα δυο μέρη, τόσες 
που το μαύρο χρώμα της επιδερμίδας 
έφτασε να σημαίνει το απόλυτο κακό 
για μας τους λευκούς και η λευκή 
επιδερμίδα το απόλυτο κακό για τους 
μαύρους. Ο πόλεμος σταμάτησε τελικά, 
μετά από χρόνια πολλά, τα δεινά, 
κατά κάποιον τρόπο, ξεχάστηκαν, 
αλλά οι εντυπώσεις παρέμειναν στο 
υποσυνείδητο αμφοτέρων των φυλών. 
Έτσι, όταν ανακαλύψαμε τον διάβολο, 
που, κατά την γνώμη μου, δεν υπάρχει 
κι όποιος τον δέχεται, αρνείται την παντοδυναμία του 
θεού, αλλά και του διαβόλου επίσης, αφού κανείς δεν έχει 
υπερισχύσει μέχρι τώρα, οι λευκοί έβαψαν τον διάβολό 
τους με μαύρο χρώμα και οι μαύροι με λευκό. Ναι, μην 
παραξενεύεστε, ο διάβολος στην Αφρική είναι άσπρος 
και ο Χριστός και οι άγιοι μαύροι. Αυτή, μέσες-άκρες, 
είναι η αιτία της έχθρας.

Αυτός ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει και, όπως λένε 
οι ερυθρόδερμοι, πρέπει να θάψουμε το τσεκούρι του 
πολέμου. Πρέπει να ξεχάσουμε και είναι στο χέρι μας 
να αφήσουμε πίσω μας ένα κακό, που συνέβη πάνω από 
50.000 πριν. Γιατί δεν έχει πια σημασία! Μ’ άλλα λόγια, 
να πάψουμε να είμαστε ρατσιστές.

Ο ρατσισμός μας φυσικά δεν εξαντλείται στο μίσος –
περί μίσους πρόκειται, δεν είναι απλά αντιπάθεια,– των 
λευκών προς όλες τις άλλες φυλές. Υπάρχει και στις 
άλλες φυλές και κατευθύνεται αυτό το μίσος τους προς 
τους λευκούς, ίσως δικαιολογημένα, γιατί έχουν όλοι οι 

άλλοι κακοπάθει απ’ τους λευκούς.

Κάποτε είχα παρακολουθήσει μια ωραία σειρά στην 
Αγγλία. Οι Άγγλοι, αποικιοκρατικό κράτος, άρα 
ρατσιστές, έχουν μάθει όμως να λένε τα σύκα, σύκα και τη 
σκάφη, σκάφη. Ένας μαύρος σκλάβος λοιπόν πρόσεξε τα 
πασουμάκια που φόραγε η κυρά του και την πληροφόρησε 
ότι η φυλή του τα έφτιαχνε και τα αντάλλαζαν με αλάτι, 
που τους έδιναν οι λευκοί. «Μα οι μαύροι δεν μπορούν να 
κατασκευάσουν τίποτα. Είναι ζώα!» ήταν η αντίδραση 
της κυράς. Μια ατάκα που με εντυπωσίασε τότε και 
καρφώθηκε στο παιδικό μυαλό μου. Προσποιούνταν τότε 
ότι δεν είχαν ιδέα πώς έφταναν οι μαύροι δούλοι στα 
μέρη τους. Απλά αγόραζαν τους σκλάβους τους απ’ την… 
μπουτίκ της γειτονιάς. Δεν θα είχα καμιά αντίρρηση να 
πιστέψω ότι είναι ζώα, φτάνει κάποιος να μου εξηγούσε 

πως είναι δυνατόν τα… ζώα να μπορούν να κάνουν ό,τι 
κι εγώ. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα ζώα και τους 
ανθρώπους, διακριτές διαφορές. Ανάμεσα στους λευκούς 
και τους έγχρωμους, η μόνη διαφορά είναι το χρώμα 
της επιδερμίδας. Που οφείλεται στην… ηλιοθεραπεία. 
Όπως εμείς μαυρίζουμε όταν μένουμε στον ήλιο, γιατί 
η μελανίνη, που υπάρχει στο δέρμα μας, βγαίνει στην 
επιφάνεια για να μας προφυλάξει απ’ την υπεριώδη 
ακτινοβολία, οι μαύροι, έχοντας κάνει ηλιοθεραπεία για 
πολλές χιλιετίες, πήραν μόνιμα το χρώμα το σοκολατί. Μια 
επίκτητη ιδιότητα, δηλαδή, έγινε γενετήσια και τα μωρά 
τους, παρά το γεγονός ότι δεν τα έχει δει ποτέ μέχρι να 
γεννηθούν ο ήλιος, γεννιόνται μαύρα. Είναι λόγος αυτός 
να τους μισούμε; Ας μισούμε και τους εαυτούς μας τότε, 
επειδή κάθε καλοκαίρι γινόμαστε… μαυροτσούκαλα.

Γι’ αυτό σας είπα προηγουμένως ότι ο ρατσισμός είναι 
ιδεοληψία των ανεγκέφαλων. Δείχνει άγνοια, αμορφωσιά 
και φανατισμό. Βεβαίως υπάρχει και ανάμεσα στους 
έγχρωμους για τους λευκούς, όπως είπαμε, αλλά και 

για τους ομοίους τους. Λόγω ζήλειας ίσως. Όποιος 
είναι οικονομικά δυνατότερος, γίνεται αποδέκτης του 
ρατσισμού τους. Μισούν τους πιο μορφωμένους, όλους 
όσους είναι διαφορετικοί κι ας έχουν το ίδιο χρώμα 
επιδερμίδα. Σε πολλές περιοχές δε εκπορεύουν τον 
ρατσισμό τους και το μίσος τους εναντίον εκείνων που 
έχουν ανοιχτότερου σοκολατί χρώματος επιδερμίδα. 
Κοπέλες με ανοιχτότερη επιδερμίδα δεν θεωρούνται 
ωραίες. Ε, είναι βλακεία, πώς να το κάνουμε τώρα;

Εδώ στην Ελλάδα συνηθίζουμε να λέμε ότι δεν είμαστε 
ρατσιστές. Καλά κρασιά! Δεν είμαστε ρατσιστές, όσο 
δεν έχουμε καμιά επαφή με τις άλλες φυλές. Όταν όμως 
μας έρχονται εδώ, γινόμαστε οι χειρότεροι ρατσιστές, 
βγάζοντας μίσος και αντιπάθεια προς ανθρώπους που 
ούτε καν γνωρίζουμε, απλά επειδή έχουν άλλο χρώμα 

δέρματος. Τόσο ηλίθιοι είμαστε κι εμείς. 
Μένουμε στο χρώμα του δέρματος και 
δεν προχωρούμε πάρα μέσα, μήπως 
και βρούμε ένα όμορφο μυαλό, μια 
καρδιά που να χωράει όλον τον κόσμο, 
που βεβαίως δεν είναι απαραίτητο να 
υπάρχουν, –δεν θέλω να εξιδανικεύω 
καταστάσεις,– είναι όμως δυνατό.

Όταν ακούω αυτές τις μπαρούφες, ότι οι 
Έλληνες δεν είναι ρατσιστές, τονίζω ότι 
αυτοί που τα λένε πρέπει να συζητήσουν 
με Έλληνες που επέστρεψαν απ’ την 
Αφρική, για να μάθουν πώς φερόντουσαν 
στους (ελεύθερους) εργάτες των φυτειών 
τους. Δούλους τους είχαν! Γιατί το 
έκαναν, αν δεν ήταν ρατσιστές; Επίσης 
ερωτώ: «Υπάρχουν αντιρατσιστικοί 
σύλλογοι, σωματεία, μέτωπα, –όπως 
θέλετε πέστε τα,– στην πατρίδα μας;» 
Σίγουρα υπάρχουν! Υπάρχει ένα 
τουλάχιστον και στην περιοχή μας. Αν 
δεν προσπαθούν να εμπνεύσουν στον 
κόσμο την ισότητα, την αντιρατσιστική 
νοοτροπία, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής 

τους; Δεν παίζουν τάβλι και πρέφα εκεί. Υπάρχουν τα 
καφενεία γι’ αυτές τις δουλειές. Όπου υπάρχουν τέτοια 
μέτωπα, υπάρχει και ρατσιστικό πρόβλημα! Άρα ο 
ισχυρισμός, ότι οι Έλληνες δεν είναι ρατσιστές, πέφτει 
στο κενό. Φυσικά δεν μιλάω για όλους, –αυτό θα μας 
έλλειπε να ήμαστε όλοι,– αλλά για αρκετούς. Έτσι για 
να βρίσκουν… δουλειά τα αντιρατσιστικά μέτωπα; 
Ας σκεπτόμαστε λιγάκι (έως πολύ!) λοιπόν κι ας μην 
παρασυρόμαστε από τους «υπερεθνικόφρονες», για την 
αρία φυλή, που δεν υπάρχει.
Καλά Χριστούγεννα! Με αγάπη για όλους!

Η φίλη σας
Αθηνά

ΥΓ: Δεν ξέρω αν ο Δήμος της παρακείμενης πόλης 
κρέμασε μπάλες στο δέντρο του, δεν ξέρω καν αν στόλισε 
δέντρο. Παίρνω σαν δεδομένο ότι στόλισε και προτείνω 
να κρεμάσουν μπάλες του χόκεϊ. Παραδοσιακά!

Φιλικά Α.
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Ρατσισμός, ιδιότητα και «δικαίωμα» των φαύλων
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Το Ελληνικό «Τριέσπερον» ή Ηλιούγεννα 
Στη θέση των «Χριστουγέννων», οι πρόγονοί μας εώρ-
ταζαν το λεγόμενο «Τριέσπερον», μία εορτή η οποία 
γενικεύεται από τους ελληνιστικούς χρόνους κι εντεύ-
θεν, προς τιμήν των πυρφόρων και ηλιακών θεοτήτων 
Ηρακλέους (ο οποίος κατά τον Κορνούτο ορίζεται ως 
«ο εν τοίς όλοις Λόγος καθ’όν η Φύσις ισχυρά και κρα-
ταιά εστί και απεριγένητος ούσα, μεταδοτικός ισχύος 
και τοίς κατά μέρος και αλκής υπάρχων») και Ηλίου. Το 
«Τριέσπερον» ξεκινούσε με το Χειμερινό Ηλιοστάσιο 
(τη νύκτα της 21ης προς την 22α του Δεκεμβρίου, τη 
μεγαλύτερη δηλαδή νύκτα του έτους) και κορυφω-
νόταν με την αναγέννηση του φωτοδότη Ηλίου (τη 
νύκτα της 24ης προς 25η, όταν η ημέρα έχει ήδη μείνει 
«στάσιμη» επί 3 ημέρες μετά το Ηλιοστάσιο και αρχίζει 
πλέον να μεγαλώνει). 
Ατερα, με την επιβολή της κρατικής ηλιολατρίας από 
τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αυρηλιανό, το ελληνικό 
«Τριέσπερον» επισκιάσθηκε (κατά μίμηση της παρσι-
κής λατρείας του Θεού Μίθρα που εώρταζε και αυτή 
την γέννηση του Θεού στις 25 Δεκεμβρίου) από την 
«επίσημη» ρωμαϊκή εορτή του «Ανίκητου Ήλιου» («Sol 
Invictus»). Η «Ημέρα της Γεννήσεως του Ανίκητου 
Ηλίου» («Dies Natalis Solis Invicti»), η στιγμή δηλαδή 
που ο ακατάβλητος Ήλιος, έχοντας θριαμβεύσει επάνω 
στο σκοτάδι της «bruma» (βλέπε κατωτέρω), αρχίζει 
να ανέρχεται δυναμικά και υπερήφανα στον ουράνιο 
θόλο, είχε, φυσικά, ως προεόρτιο τη νύκτα του Χειμε-
ρινού Ηλιοστασίου, όταν ετιμάτο σιωπηρώς η Θεά του 
Κάτω Κόσμου Αντζερόνα (Angerona, Dea Tacita), προ-
στάτις των νεκρών και προσωποποίηση της Θελήσεως, 
της Εσωτερικής Φωνής, της Ενοράσεως και της Σιωπής, 
στα λεγόμενα «Ντιβάλια» ή «Αντζερονάλια» («Divalia» 
ή «Angeronalia», βλ. Claudio Rutilio, «Η Θεολογία των 
Ρωμαίων»). Τα «Divalia» έκλειναν τις λεγόμενες «σύντο-
μες ημέρες» («brevissimi dies», «bruma») που σημα-
τοδοτούσαν την ολοκλήρωση της ηλιακής διαδρομής 
μέσα στον ενιαυτό. 
Ο Sol «Invictus» συνέχισε να λατρεύεται ως Ανώτατος 
Θεός και καθοδηγητής της οργανωμένης κοινωνίας και 
των Ρωμαίων αυτοκρατόρων μέχρι την εποχή του Κων-
σταντίνου, ο οποίος άρχισε την βασιλεία του ως τυπι-
κός ηλιολάτρης. Υπάρχουν νομίσματα ως το 324 μ.α.χ.χ. 
που εμφανίζουν τον Κωνσταντίνο να δοξάζει τον Sol ως 
«Πηγή της Αυτοκρατορικής Δυνάμεως», μόνον δε κατά 
τα τελευταία χρόνια της βασιλείας του οι αναφορές 
στον Sol και τις άλλες εθνικές θεότητες εξαφανίσθησαν 
από τα νομίσματα. Η εορτή πάντως του «Sol Invictus» 
επικαλύφθηκε με τη σειρά της αμέσως μετά την επικρά-
τηση του Χριστιανισμού (4ος αιώνας, με απόφαση του 
Πάπα Ιουλίου) από τα γνωστά μας «Χριστούγεννα» (που 
έως τότε υπολογίζονταν στις 6 Ιανουαρίου -ημερομη-
νία που στην Ανατολή παρέμεινε μέχρι τουλάχιστον τη 
βασιλεία του αυτοκράτορα Γιουτπράβδα, ελληνιστί Ιου-
στινιανού-, ή στις 19 Απριλίου, ή στις 20 Μαϊου κατ’άλ-
λους, ενώ στο «Pascha Compustus» του 243 μ.α.χ.χ. η 
«γέννηση» του Τζεσουά ορίζεται στις 28 Μαρτίου). Η 
μετέπειτα χυδαία ιδιοποίηση του ελληνικού «Τριεσπέ-
ρου» δεν εμπόδισε φυσικά τους πιο σκληροπυρηνικούς 
απολογητές της νέας Θρησκείας να περιγελούν τους 
Εθνικούς, κατά την προσφιλή τους πρακτική, ακόμη 

και κατά τον 3ο αιώνα μ.α.χ.χ. (!!), ως τάχα... ανόητους 
που εώρταζαν γενέθλια Θεών (Αρνόβιος, περίπου 296 
μ.α.χ.χ.). 
 
Προχριστιανικές θεογεννήσεις (ηλιακών ή / και 
σωτηριακών Θεών):
 
25 Δεκεμβρίου 
•Άδωνις (κυπριακός, συριακός και ελληνορωμαϊκός 
Θεός. Στη λεγόμενη «Βηθλεέμ» που σημαίνει «Οίκος 
του Άρτου» υπήρχε πανάρχαιος Ναός του Αδώνιδος 
που λειτουργούσε ακόμη και την εποχή των Αντωνίνων, 
δηλαδή τον 2ο μ.α.χ.χ. αιώνα) 
 
•Ταμμούζ (βαβυλωνιακός Θεός) 
•Ντουμούζι (σουμεριακός Θεός) 
•Μίθρας (παρσικός Θεός) 
•Βέλλενος (κελτικός ηλιακός Θεός που οι Ρωμαίοι εταύ-
τισαν με τον Απόλλωνα) 
•Έρκλε (ετρουσκικός ηλιακός Θεός) 
•Άττις (φρυγικός και ευρύτερα μικρασιατικός Θεός) 
•Ηρακλής (Έλλην ηλιακός Θεός) 
•Όντιν (ο ύπατος, εκπολιτιστής και φιλάνθρωπος σκαν-
διναβο-γερμανικός Θεός, από τις εορτές του οποίου 
προέρχονται τα υποτιθέμενα «χριστιανικά» έθιμα του 
στολισμένου ελάτου και του «Αγιοβασίλη») 
•Μπάλντερ (σκανδιναβο-γερμανικός ηλιακός, θνήσκων 

και ανασταινόμενος Θεός) 
•Λουπέρκους (ιταλιώτικος, ηλιακός Θεός) 
 
 
•Ντάζμπογκ (σλαβονικός Θεός) 
 
•Γιαρίλο (σλαβονικός ηλιακός Θεός της χαράς της ζωής 
και της νεότητος -«jaru» = «νεότης») 
•Σάουλε (λιθουανή, ηλιακή Θεά)

 
Πηγές: 
Claudio Rutilio «Θεολογία των Ρωμαίων», Αθήναι 1997 
Βλάσης Γ. Ρασσιάς «Εορτές και Ιεροπραξίες των Ελλή-
νων», Αθήναι 2000 (β έκδοση) 
Robertson John M. «Pagan Christs», Λονδίνο 1903 
Otto Walter F. «Διόνυσος. Μύθος και Λατρεία», Αθήναι 
1991 
Λεκατσάς Παναγής «Η Καταγωγή Των Θεσμών, Των 
Εθίμων, Και Των Δοξασιών», Αθήναι 1951 
Jackson G. John «Pagan Origins Of The Christ Myth», 
Τέξας 1991 (γ έκδοση) 
Steve Wyler «Ηλιακά Σύμβολα», Αθήναι 1998 
Λέτσας Ν. Αλέξανδρος «Μυθολογία Της Γεωργίας», 
τόμοι 1-3, Θεσσαλονίκη 1957
Πηγή: http://hellenicnationalreligion.blogspot.
gr/2010/11/blog-post_26.html 
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«Χριστουγεννιάτικο γεύμα στα παιδιά 
του ΕΕΕΕΚ Αργολίδας από τον Παναρ-
γειακό»
Χτες το μεσημέρι σε 
εστιατόριο της Νέας 
Κίου, αντιπροσωπεία 
παικτών της ομάδας 
του Παναργειακού 
μαζί με τον βοηθό 
προπονητή κ. Κώ-
στα Ταξιάρχη, παρέ-
θεσαν γεύμα στα παιδιά του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Αργολίδας. Οι μικροί μαθητές 
φωτογραφήθηκαν και συνομίλησαν με τους παίκτες της αγαπημένης 
τους ομάδας και από πλευράς του εκείνοι ευχήθηκαν στα μικρούς 
τους φίλους καλές γιορτές και ευτυχισμένα Χριστούγεννα.

Πρώτη μεταγραφή  ο  Χρήστος 
Κουτσοσπύρος για την Ένωση 
Ερμιονίδας  
Έσπασε το ρώδι στην μεταγραφική περίοδο του χει-
μώνα η Ερμιονίδα, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση 
του Χρήστου Κουτσοσπύρου. Ο πολύπειρος επιθετικός 
έμεινε ελεύθερος από τον Αιγιακό και αγωνίζεται στην 
ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν.
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Αργολίδας στην 
Football League ΟΠΑΠ «Η Α.Ε. Ερμιονίδας Π.Α.Ε. ανα-

κοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Χρήστο Κουτσοσπύρο. Ο Χρήστος Κου-
τσοσπύρος αγωνίζεται στην επίθεση, γεννήθηκε στις 14/10/1981 και ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα 
στον Παναιτωλικό. Ακολούθησαν Παναχαϊκή, Καλλιθέα, Ατρόμητος, ΠΑΣ Γιάννινα, Καλαμάτα, Βέροια, 
Πιερικός και ξανά Παναιτωλικός ενώ η τελευταία του ομάδα ήταν ο Αιγινιακός με τον οποίο αγωνίστηκε 
σε εννέα αγώνες και πέτυχε δύο γκολ. Συνολικά στην ποδοσφαιρική του καριέρα σε 328 
συμμετοχές έχει πετύχει 64 τέρματα».

Όλα στο μηδέν 
στην Ερμιονίδα
Δεν αρκούσε το εορταστικό κλίμα για νίκη στην Ερμιο-
νίδα, αφού τα μυαλά των παικτών βρίσκονταν ήδη σε 
διακοπές, με αποτέλεσμα να παραχωρήσουν ισοπαλία 
στην Καλλιθέα.
Η Μπάντα του Δήμου Ερμιονίδας διασκέδασε τους φι-
λάθλους και τους παίχτες με τα ακούσματά της.
Στο x λοιπόν έμεινε η Ένωση Ερμιονίδας με τη Καλλι-
θέα στο Κρανίδι αφού οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν 

τελικά να κρατήσουν το υπέρ τους προβάδισμα, αν και προηγήθηκαν μόλις στο 8’ με πλασέ του Παβί-
σεβιτς. Η Αθηναϊκή ομάδα κατάφερε να ισοφαρίσει στο 71’ με ωραίο σουτ του Τσώνη. Το ματς έληξε 
τελικά ισόπαλο με 1-1 και έτσι οι δύο ομάδες μοιράστηκαν εντυπώσεις και βαθμούς.
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ  (Ρομπέρτο Μπολάνο): Πονηρός, Μουσταφίδης, Ιασωνίδης, Κολόκας, Σαμαράς, Κιοσές, 
Ταπέ (78′ Σχοινάς), Συμελίδης (58′ Στάικος), Παβίσεβιτς, Όμο, Βλαχόπουλος (63′ Παπανικολάου).
ΚΑΛΛΙΘΕΑ (Νίκος Παντελής): Κατσούλης, Λεβέντης, Παγώνης, Τσώνης, Πίκολο, Μπριλάκης (69′ Κατσι-
κογιάννης), Μιχαλόπουλος, Μπέλης (46′ Tσίπρας), Μασάδο (86′ Αριανούτσος), Αρναρέλης, Ρουσάκης.

Εορταστικό κλίμα με 
ανταλλαγές ευχών 
στην Ερμιονίδα
Ο πρόεδρος της ομάδας Ιωσήφ Μερτύ-
ρης και οι συνεργάτες του στην διοίκη-
ση, ο προπονητής της ομάδας Ρομπέρ-
το Μπολάνο το προπονητικό τιμ και 
οι ποδοσφαιριστές  πού σας χαρίζουν 
όμορφες συγκινήσεις εύχονται σε όλες 
τις οικογένειες του αθλητικού κόσμου 
και της περιοχής της Ερμιονίδας 
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ –ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝ-
ΝΑ 

Και για το 2015 
ΥΓΕΙΑ-ΕΥΤΥΧΙΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
Και επίτευξη των στόχων για την νέα χρονιά
Ραντεβού πάλι στις 4 Ιανουαρίου με την έναρξη του πρωταθλήματος της football league.

Ελπίζει ο Ερμής Κιβερίου
Το παλεύει ο Ερμής Κιβερίου, που πέτυχε μεγάλη εκτός έδρας νίκη μέσα στην Τρίπολη επί του Παναρ-
καδικού με 1-3, στα πλαίσια της 12ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας.
Ο Σελλής με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους στο 9’. Το 0-2 έγινε από τον Κάπλατζη 
με κεφαλιά στο 39’.Στο 41’ οι γηπεδούχοι μπήκαν στο ματς με αυτογκόλ του Φίλη. Το τελικό αποτέλεσμα 
διαμορφώθηκε στο 93’ από τον Καλογιάννη με σουτ από κοντά.ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ: Ψυχογιός, Κυριακό-
πουλος, Μπούτας, Μπεντεβής, Κωστάκης (83’ Κλαπής), Βλαχοκυριάκος, Κώτσιρας, Δήμος, Αρδάμης (46’ 
Πετρόπουλος), Καδάς, Αρώνης (59’ Νάνος)ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ: Κοζιώτης, Τζιέρης (53’ Βιρβίλης), Ζίου, Φί-
λης, Σελλής, Κάπλατζης, Καλυβόπουλος, Άβι, Μαρίνης, Καλογιάννης, Κέλι (66’ Αντεγιόγιο) 
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Του Άγγελου Τράκα, 
Λ ογ ο θ ε ρ α π ε υ τ ή ς , 
Επιστημονικός Συ-
νεργάτης Κέντρου 
Έρευνας και Εφαρ-
μογής Σύγχρονων 
Προγραμμάτων Ειδι-
κών Θεραπειών

Μερικά από τα δυσλεξικά παιδιά ή ακό-

μη κι άλλα μη δυσλεξικά, συμβαίνει συ-

χνά να παρουσιάζουν κάποιες ιδιαίτερες 

δυσκολίες σε μερικά από τα φωνήματα. 

Αυτά τα φωνήματα άλλοτε δεν μπορούν 

ούτε να τα αρθρώσουν κι έτσι ακόμα 

κι όταν μιλάνε δεν τα εκφέρουν σωστά 

αντικαθιστώντας τα με άλλα, κι άλλοτε 

τα συγχέουν όταν γράφουν απλώς και 

μόνο, ενώ μιλάνε χωρίς προβλήματα και 

τα προφέρουν σωστά. 

Τα φωνήματα χαρακτηρίζονται γενικό-

τερα από τρία στοιχεία που αφορούν 

τον τρόπο παραγωγής τους. Το ένα στοι-

χείο είναι η θέση στην οποία σχηματίζο-

νται μέσα στη στοματική κοιλότητα. Το 

δεύτερο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι 

η διάρκειά τους (έχουμε διαρκή και στιγ-

μιαία) και το τρίτο στοιχείο είναι η ηχη-

ρότητά τους (έχουμε ηχηρά και άηχα).

Μπορεί δηλαδή η γλώσσα να βρίσκεται 

άλλοτε πιο κοντά στα δόντια κι άλλο-

τε στο μπροστινό μέρος του στόματος 

ή άλλοτε στο πίσω μέρος κ.λ.π. μπορεί 

το φώνημα να σχηματίζεται κοντά στα 

χείλη μας όπως τα «π,β,φ» ή κοντά στα 

δόντια μας όπως «τα,δ,θ» κ.λ.π.

Όταν ένα παιδί δεν έχει συνειδητοποι-

ήσει τα διαφοροποιητικά στοιχεία των 

φωνημάτων σε σχέση με τον τρόπο της 

παραγωγής τους, τότε μπορεί να συμβεί 

να αντικαθιστά αυτά τα φωνήματα τόσο 

στην εκφορά του λόγου όσο και στην 

γραπτή έκφραση.

Τα λάθη τα οποία κάνουν τα παιδιά δεν 

είναι τυχαία αλλά δείχνουν ακριβώς την 

αδυναμία τους να φέρουν σε συνειδητό 

επίπεδο κάποια από τα χαρακτηριστι-

κά στοιχεία της παραγωγής του λόγου. 

Επομένως όταν συμβαίνει αυτό, συμβαί-

νει για περισσότερα από ένα ζεύγη φω-

νημάτων και η παρέμβασή μας θα έχει 

στόχο να φέρει σε συνειδητό επίπεδο το 

στοιχείο που δεν έχει γίνει αντιληπτό. Η 

εργασία αυτή θα πρέπει να γίνεται από 

έναν λογοθεραπευτή.  Χρειάζεται βεβαί-

ως και η καλή συνεργασία του γονέα ο 

οποίος καθοδηγούμενος από τον λογο-

θεραπευτή μπορεί να τον βοηθήσει στο 

έργο του με διάφορες δραστηριότητες, 

παιχνίδια και ασκήσεις.

Ο εκπαιδευτικός έχει όμως επίσης πολύ 

να συμβάλει στην εργασία αυτή από τη 

δική του μεριά. Θα είναι καλό να είναι 

ενημερωμένος οπωσδήποτε σχετικά με 

το ειδικό πρόγραμμα και της μεθόδους 

της εργασίας του λογοθεραπευτή ώστε 

να είναι σε θέση να παρακολουθήσει 

βήμα- βήμα και τη πορεία του μαθητή 

του. Η γνώση αυτή θα τον βοηθήσει να 

επιλέγει σωστά κάθε φορά τις καθημε-

ρινές σχολικές εργασίες τις οποίες θα 

τις αναθέτει στο συγκεκριμένο μαθητή. 

Είναι αυτονόητο ότι ένα παιδί με μαθη-

σιακές δυσκολίες δεν είναι σε θέση να 

επωφεληθεί από τις σχολικές εργασίες 

το ίδιο όπως ένα άλλο παιδί το οποίο τυ-

χαίνει να μην παρουσιάζει μαθησιακές 

δυσκολιές.

19
Αντιμετώπιση δυσκολιών στη φωνολογική 
επεξεργασία του λόγου

Της Δήμητρας Τού-
ντα, Διαιτολόγος, 
Διατροφολόγος, 
www.tountadiet.gr

Κι΄ όμως μελομα-

κάρονα vs κου-

ραμπιέδες, σημει-

ώσατε ισοπαλία, όσο   αφορά τη 

θερμιδική τους αξία, διότι έχουν 

περίπου τις ίδιες θερμίδες. Αλλά, 

δεν είναι και τα δύο εξίσου το ίδιο 

υγιεινά. Το μελομακάρονο κερδί-

ζει πόντους και με διαφορά, γιατί 

αυτό που ισχυροποιεί τη θρεπτι-

κή του αξία είναι το ελαιόλαδο, τα 

καρύδια και το μέλι, συγκριτικά 

με το βούτυρο και τη ζάχαρη του 

κουραμπιέ. Το ελαιόλαδο αποτε-

λεί πολύ καλή πηγή βιταμίνης Ε 

(βιταμίνη με αντιοξειδωτική δρά-

ση) και μονοακόρεστων λιπαρών, 

που συμβάλουν στην μείωση της 

LDL χοληστερόλης στο αίμα- τη 

λεγόμενη κακή χοληστερόλη. Τα 

καρύδια προσφέρουν απαραί-

τητα πολυακόρεστα λιπαρά και 

βιταμίνες του συμπλέγματος Β. 

Αυτές οι βιταμίνες, διατηρούν την 

υγεία των νευρικών κυττάρων και 

είναι απαραίτητα για το σχηματι-

σμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων 

και του DNA. Το σώμα χρειάζεται 

επίσης, τις βιταμίνες B12, Β6 και το 

φυλλικό οξύ για να απαλλαγεί από 

μια ουσία που ονομάζεται ομοκυ-

στεΐνη, η οποία   έχει συνδεθεί με 

αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγεια-

κών παθήσεων και εγκεφαλικών 

επεισοδίων. Επίσης, το μέλι που 

βάζουμε στα μελομακάρονα έχει 

μεγάλη θρεπτική αξία, καθώς πε-

ριέχει μέταλλα και ιχνοστοιχεία, 

όπως κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο 

και σίδηρο.

Αντιθέτως, το βούτυρο που υπάρ-

χει στον κουραμπιέ, είναι πλούσιο 

σε κορεσμένα λίπη και η μεγά-

λη κατανάλωσή του έχει  συσχε-

τισθεί  με διάφορα  προβλήματα 

υγείας.  Από την άλλη, ο κουρα-

μπιές υπερτερεί σε πρωτεΐνη, ενώ 

τα αμύγδαλα που περιέχει είναι 

καλή πηγή μονοακόρεστων λιπα-

ρών, βιταμίνης Ε και ασβεστίου.

Είναι λοιπόν, σαφές ότι σε ένα 

ισορροπημένο πρόγραμμα δια-

τροφής, πάντα υπάρχει χώρος για 

μια γλυκιά «αμαρτία», αρκεί να γί-

νει σωστά και με μέτρο, χωρίς να 

ξεφύγουμε θερμιδικά. 

Άρα, μπορείτε να απολαύσετε με 

μέτρο τα παραδοσιακά γλυκά των 

Χριστουγέννων, χωρίς να υπάρχει 

κίνδυνος για παραπανίσια κιλά.

Χριστούγεννα…!!! 

Μελομακάρονα ή κουραμπιέδες;
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απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Στιγμές ανάπαυλας και ομορφιάς στην 
ανακαινισμένη Λ. Αμαλίας στο Ναύπλιο

Τα δικά τους «κάλαντα» τραγούδησαν κα-
θηγήτες, ανασφάλιστοι, απολυμένοι της 
ΕΡΤ, απολυμένες καθαρίστριες και πολλοί 
άλλοι εργαζόμενοι.
Μας «στολίζουν» καθημερινά με απαν-
θρωπιά και εξευτελισμό
Τα «άλλα» κάλαντα
Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά 
Χωρίς δουλειά, χωρίς λεφτά 
Με χαράτσια και με φόρους και με άστε-
γους κι απόρους 

Μαύρο στην ενη-
μέρωση
Μαύρο και στην 
εκπαίδευση 
Μαύρο και στην 
υγεία Για τη δήθεν 
σωτηρία 

Τις τράπεζες προ-
στάτεψαν 
Εφοπλιστές τους 
χάιδεψαν 
Αδειάσαν τα ταμεία 
Και τα πήγαν Ελβετία 

Κυβέρνηση, τροιϊκανοί και πρόθυμοι 
πολιτικοί
Βουλιάξανε τη χώρα 
Και νομίζω ήρθε η ώρα 

Ήρθε η ώρα του λαού 
Κι ας ακουστεί αυτό παντού 
Να σηκωθεί και πάλι 
Να τους πάρει το κεφάλι 

Τα «παρ-άλλα κάλαντα»

Ελάτε εδώ συντρόφισσες
Και εσείς συντροφοπούλες,
Στα έδρανα να αδράξουμε
πρωθυπουργό ν΄ αλλάξουμε.

Αλέξη για πρωθυπουργό
Ελάτε όλες σας εδώ.(δις)

Να πάμε να τον στηρίξουμε
Και φάπες να 
σκορπίσουμε,
σε κάθ` σε κάθε 
χαϊβάνι
Που `τρωγε, που 
`τρωγε
με χρυσό κουτάλι

Αλέξη για πρωθυ-
πουργό
Ελάτε όλες σας 

εδώ.(δις)

Κοιμάται στα τριαντάφυλλα,
γεννιέται μες στα λούλουδα.
Γεννιέται μες στα λούλουδα ,
κοιμάται στα τριαντάφυλλα 
και εμείς 
κι εμείς μεσά στ αγγούρια.

Κανέναν για πρωθυπουργό
Κανένανε για υπουργό
Το χάος, το χάος να καλύψει 
της ζωής της ζωής κάθε θλίψη
Χρόνια πολλά και του χρόνου με (Α)

Οι 3 φίλοι και 
οι γυναίκες 
τους
Τρεις φίλοι συζητάνε 
για τις γυναίκες τους κ 
για το πως μπορούν να 
τις κάνουν να μην γκρι-
νιάζουν.
 Λέει ο πρώτος - «Εγώ 
παιδιά πέρσι την πήγα 
Παρίσι και φέτος λέω να 
την πάω Λονδίνο».
 Ο δεύτερος - « εγώ πέρ-

σι την πήγα Ν.Υόρκη και 

φέτος λέω να την πάω 

Λ.Άντζελες...Εσύ μωρέ 

Μανωλιό? (λένε στον 

τρίτο και κρητικό της 

παρέας)

- « Εγώ μωρέ κοπέλια 

την πήγα σ’ένα σπιτάκι 

ερημικό απάν στον Ψη-

λορείτη!» -»Και φέτος?» 

- «Εφέτος μωρέ λέω να 

πάω να την πάρω!!!»

20
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21ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ              

Άργος, 08/12/2014
Αριθμ. Πρωτ.: 42618

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  5/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟ-
ΝΟΥ για την υλοποίηση  ευρωπαϊκού προγράμματος για την  Πράξη «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», του Ε. Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για 
την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Δή-
μου Άργους - Μυκηνών, που εδρεύει στο Άργος, 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. ΠΙΝΑΚΑ 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 ιδιοτήτων τους και της 
εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοι-
νώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣ-
ΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. 
 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
ΠΡΟΣΟΧΗ : : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «6.8.2014» επισημαίνο-
νται, μεταξύ άλλων,  τροποποιήσεις-συμπληρώσεις σχετικές με:
-την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων   αντιγράφων εγγράφων, 
- την καθιέρωση της Διδακτικής απασχόλησης ως εμπειρίας,
-την απόδειξη των κριτηρίων της ανεργίας (για ανέργους που παρακολουθούν προγράμματα του ΟΑΕΔ, για τα οποία δεν 
υπάρχει επιταγή κατάρτισης voucher ), 
-την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας για αλλοδαπούς
- την εφαρμογή του κωλύματος της υπέρβασης της 24μηνης απασχόλησης του π.δ. 164/2004. 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 9-11, Τ.Κ.21200, ΑΡΓΟΣ, υπόψιν κας Κουργιαλά Μάρθας (τηλ. επι-
κοινωνίας: 2751068574, 2751360000 & 2751360071). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρό-
θεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή 
του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, 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’ εξαί-
ρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνω-
ση 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 ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος του Δήμου Άργους - Μυκηνών, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης 
στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά 
νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
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 ′ Διαγωνισμών Φορέων ′ 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 ′ Ανεξάρτητες και άλλες αρχές 
′ ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα 
μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων ′ Διαγωνισμών Φορέων ′ Εποχικού (ΣΟΧ).
Το κώλυμα του άρθρου 6 του  Π.Δ. 164/2004  ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ στην περίπτωση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου 
για το ίδιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υλοποιείται από νομικό πρόσωπο ΟΤΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                                         
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.: 36501
Ναύπλιο, 22-12-2014  

Πληροφ. Αλεξίου Γεώργιος 27523-60926     
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 5/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου 8 ΜΗΝΩΝ κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Ο Δήμαρχος Ναυπλιεων έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού 
και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Την υπ΄ αριθμό 33/4-2-2014 απόφαση του  Δ.Σ. Δήμου Ναυπλιέων περί προγραμματισμού προσλήψεων 
εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2014 και ακολούθως την υπ αρ 378/12-12-2014 
νεώτερη απόφαση του Δ/Σ για επικαιροποιηση της προηγούμενης μας. 
Την υπ’ αριθμό 6195 από 17-4-2014 Εγκριτική Απόφαση για πρόσληψη προσωπικού 15 ατόμων ανταποδο-
τικού χαρακτήρα από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Την υπ αρ  32106/3.11.2014  ΣΟΧ5/2014  πλήρη ανακοίνωση του Δήμου Ναυπλιέων .
Την υπ αρ 22992/22-12-2014 έγκριση της ΣΟΧ 5 ανακοίνωσης μας για 2 άτομα, προσωπικό ανταποδοτικών 
υπηρεσιών από το ΑΣΕΠ για ειδικότητες ΔΕ24 Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ ειδικότητας με άδεια καλαθοφόρου και 
ΔΕ 24 Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ΄ ειδικότητας .
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για 
την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ναυπλιέων που εδρεύει στο Ναύπλιο και συγκε-
κριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), 
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία

Έδρα υπη-
ρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

111 Δήμος Ναυπλιέων Ναύπλιο

ΔΕ 24 Ηλεκτροτεχνίτη 
ΣΤ΄ ειδικότητας με άδεια 
καλαθοφόρου (ομάδας 
Γ΄ τάξης Δ΄) 8 μήνες 1

112 Δήμος Ναυπλιέων Ναύπλιο
   ΔΕ 24 Ηλεκτροτεχνίτη 
ΣΤ΄ ειδικότητας 8 μήνες 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών  και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

111

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ΄ ειδικότη-
τας οποιασδήποτε κατηγορίας
β)  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή 
Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 
ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας 
του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της 
άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του 
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
γ) Άδεια μηχανοδηγού – χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης έργων ομάδας Γ΄ τάξης Δ΄.
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄  Β΄ & Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ &  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ  ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΕΙΝΑΙ 
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) .

112

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ΄ ειδικότη-
τας οποιασδήποτε κατηγορίας .
β)  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή 
Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 
ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας 
του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της 
άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του 
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄  Β΄ & Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ &  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ  ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΕΙΝΑΙ 
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ & ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  .

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ-24

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση ερ-
γασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα 
συναφή με το αντικείμενο των  προς πλήρωση θέσεων.

ΚΩΔΙΚΟI ΘΕΣΕ-
ΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
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 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά περίπτωση, ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ ΣΤ ειδικότητας, από την παρούσα ανακοίνωση καθώς και άδειας μηχανο-
δηγού – χειριστή μηχανήματος έργου ή επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
(Για τις άδειες χειριστών – μηχανημάτων έργου που εκδόθηκαν βάσει του π.δ. 113/2012 
και της απόφασης με αριθμ. οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4.(Η)/5.3.2013 βλ. σχετική επισήμανση 
στα προσόντα).
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περι-
πτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας 
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα 
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε. , υποενότητα 
«ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων 
τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα  απαιτούμενα από 
την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου 
(ΣΟΧ)» δικαιολογητικά.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:   ΑΙΤΗΣΗ,    ΦΩΤ/ΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ,   ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗΣ,   ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ,   ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ,    ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕ-
ΚΝΙΑΣ,  ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΛΠ.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, 
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας 
στην ακόλουθη διεύθυνση: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 34 ΝΑΥΠΛΙΟ Τ.Κ.21100, απευθύνοντάς την στο 
τμήμα ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Ναυπλιέων υπόψη κου Γεωργίου Αλεξίου (τηλ. επικοινωνίας: 27523-
60926). 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 θέση μίας μόνο κατηγορίας .
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει 
από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ΚΑΙ της ανάρτησής της στο 
κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ    02 – 01 - 2014).
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω δι-
εύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρι-
κή σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων ′ Διαγωνισμών Φορέων ′ 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 ′ Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ′ ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική 
σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: 
Έντυπα αιτήσεων ′ Διαγωνισμών Φορέων ′ Εποχικού (ΣΟΧ).
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμ-
βάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «27-9-2013», το οποίο περιλαμβάνει: i) 
οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3, σε συνδυ-
ασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψη-
φίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 
έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο 
Παράρτημα αυτό μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας 
διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα ′ 
Έντυπα αιτήσεων ′ Διαγωνισμών φορέων ′ Εποχικού (ΣΟΧ). 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 95 τ.μ. με αυ-
τόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα, 
στο Άργος (2 κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, 
καθιστικό, κουζίνα, αποθήκη, μπάνιο), 
όχι αλλοδαποί. Τηλ. 6942251315 ΚΩΔ. 
1007

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος - 
γραφείο 50 τ.μ 2ος όροφος Ασκληπιού 
και Πότη στο Ναύπλιο. ΚΩΔ. 1004 Πλη-
ροφορίες 6974434306  

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 58τμ.   2ου ορόφου 
με αυτόνομη θέρμανση στην οδό Θερ-
μογιάννη 2   στο Ναυπλιο .   ΚΩΔ.1002 
Τηλ 6932151010  

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2άρι, στην 
οδό Άργους 58, στο Ναύπλιο. ΚΩΔ.E 
1000, Τηλ. 27520 28467

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα γκαρσονιέ-
ρα, στην οδό Άργους 58, στο Ναύπλιο. 
ΚΩΔ. E 1001, Τηλ. 27520 28467

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα στο Ναύπλιο, 
επί της οδού Άργους 115, γωνιακό, 170 
τ.μ. ισόγειο και 170 τ.μ. υπόγειο, με χώρο 
στάθμευσης και πρόσβαση ΑμΕΑ. Πλη-
ροφορίες: 6973-999508, 27510-26032

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΔιαμέρισμα στο Άργος, 
περιοχή Αγ.Ιωάννη, οδός Παπαλεξο-
πούλου, ισόγειο, γωνιακό, 100 τ.μ., 3 
υπνοδωμάτια, σαλόνι, καθιστικό, με αυ-
τόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα. 
Πληροφορίες: 6973-999508, 27510-
2603

Ενοικιάζεται κατάστημα στο Ναύπλιο 
επι της 25ης Μαρτίου 57 τ.μ. Τηλ 26910 
95086 και 6978884508

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 80τμ με αυ-
τόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρη-
στα στην οδό Δαγρέ στο Άργος. Τηλ.: 
6932634003

Ενοικιάζεται διαμέρισμα ισόγειο 70τμ. 
στο Άργος, Δαναού 32, φρεσκοβαμμέ-
νο, καινούργια κουζίνα, αυτόνομη θέρ-
μανση, τέντα, χωρίς κοινόχρηστα.  Τηλ 
6976015480, 6974298144

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο στο κεντρικό-
τερο σημείο του Άργους. Ώρες 11.00π.μ-
13.00μ.μ. Δεκτές μόνο σοβαρές προτά-
σεις. Τηλέφωνο: 6973554355

Ενοικιάζεται Γκαρσονιέρα 35τμ. με αυ-
τόνομη θέρμανση, Μ. Αλεξάνδρου 5 
στο Άργος. Τηλ.: 2751029701

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σπίτι 100 τ.μ. στο Σκαφι-
δάκι, με αυτόνομη θέρμανση, μεγάλη 
αυλή, δίπλα από το Δημοτικό Σχολείο. 
Τηλ. 694 43 17903

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα 44 και 
50 τ.μ. χωρίς κοινόχρηστα επί της οδού 
Βας. Παύλου 11 και Μπουμπουλίνας γω-
νία, πλησίον ΔΕΗ και έναντι Σ/Μ ΑΒ. Τηλ. 
697 44 90 262 και 697 47 06 895. 

ENOIKIAZETAI γραφείο α΄ ορόφου στην 
οδό Καποδιστρίου 28 στο Άργος, 40 τ.μ. 
Τηλ. 27510 62007, 27510 208886.

Ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα, 3ου 
ορόφου, 120 τ.μ., στην πλατεία Αγίας Αι-
κατερίνης στο Άργος, με τέντες, πόρτα 
ασφαλείας, ηλιακό θερμοσίφωνα, αυτό-

νομη θέρμανση Πληροφορίες στα τηλ. 
27510-20806 και 6977318153.

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 50 τετραγωνι-
κών διαμπερές ανακαινισμένο και πλή-
ρως επιπλωμένο με δύο aircoditions. 
Περιοχή Εξάρχεια Αθήνα, οδός Τηλεμά-
χου 13-15. Ιδανικό για φοιτητές και ζευ-
γάρια. Τηλ. 6974407539

Ενοικιάζεται 4σάρι στον 1ο όροφο, φω-
τεινό τρίφατσο με αυτόνομη θέρμανση 
2WC 3 υπνοδωμάτια, άνετο, πάρκινγκ, 
ηλιακός, ασανσέρ. Περιοχή Αγίου Ανα-
στασίου. 450Ευρώ. Τηλ. 6942797940.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, 95 τ.μ. στην 
οδό Παρασκευοπούλου στο Ναύπλιο, 
με μπαλκόνια στην οδό Ασκληπιού και 
θέα στο Παλαμήδι. Ενιαίο σαλόνι, δύο 
υπνοδωμάτια, μπάνιο, βοηθητικό W.C. 
σύγχρονή κουζίνα, τέντες, ντεπόζιτο 
νερού. ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗΣ, ΜΕ ΤΖΑΚΙ και A/C. Τηλ. 6945 525 
435  

Ενοικιάζονται δύο επαγγελματικοί 
χώροι 65τμ και 72τμ με βοηθητικούς 
χώρους αντιστοίχως. Και οι δύο έχουν 
πρόσοψη σε δημοτικό δρόμο στην 
θέση Ζωοδόχος Πηγή στην Δαλαμα-
νάρα. Τιμές λογικές. Τηλ.: 27510-61124, 
-67142 και 6974876572

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 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 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

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 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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται στο Άργος διώροφη κατοικία 
με ανεξάρτητες εισόδους κατ όροφο 
σε τιμή ευκαιρίας. Εμβαδόν οικοπέδου 
280,84τμ. Ισόγειο 85,32 τμ: 2 υπνοδω-
μάτια, κουζίνα, σαλόνι, μπάνιο. Όροφος 
136τμ : 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι, καθιστι-
κό, μπάνιο, κουζίνα. Αυλή 50 τμ με είσο-
δο γκαράζ. Κωδ. 1005. Τηλ.:  6940516019 
κον. Γιώργο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Άνοιξη Αττικής, λεο-
φόρος Μαραθώνα και Αγρινίου 2, με 
όψη σε 3 δρόμους, περιοχή Αρσακίου 
Εκάλης, κτήμα 1400 τμ, με οικία 149 τμ 
με 4 λουτρά, 5 υπνοδωμάτια, άνετους 
βοηθητικούς χώρους, στεγασμένο γκα-
ράζ για 4  ΙΧ, προσφέρεται στο ½ αντι-
κειμενικής. Πληροφορίες κος Βασίλης 
6977444040

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Ερμιόνη, περιοχή Κου-
βέρτα – Λένα Μαρί, κτήμα ελαιόφυτο, 
περίπου 7,5 στρέμματα, εφαπτόμενο σε 
2 δρόμους με θέα Ύδρα Κάπαρι, Μουζά-
κι και θάλασσα Κουβέρτας. Τιμή λογική.   
Πληροφορίες κος Βασίλης 6977444040

Πωλούνται στην Αγία Τριάδα, κοντά 
στον περιφερειακό δρόμο δύο μεταλ-
λικές αίθουσες 600 τμ και 320 τμ ύψους 
6,5 μέτρων σε οικόπεδο 5.000 τμ. Κα-
τάλληλες για όλες τις χρήσεις. Τιμή 
210.000€. Τηλ.: 6947 443 173

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 100τμ, σε οικόπε-
δο 200τμ με γκαράζ δύο αυτοκινήτων 
στην θέση Ζωοδόχος Πηγή στην Δαλα-
μανάρα. Τηλ.: 27510-61124, -67142 και 
6974876572

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα με 3 υπνοδωμά-
τια, 2 τουαλέτες, διαμπερές 3ος όρο-
φος, τέντες εμπρός – πίσω, ηλιακό. Θεά-
τρου 2 & Δαναού στο Άργος. τηλ. 27510 
66000, 6945155597.

    ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 110 τ.μ. πάρο-
δος 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 νεόκτιστα σε 
απόσταση 200μέτρων από το Νοσοκο-
μείο Άργους. Τηλ.: 6947267865

Χ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑ-
ΤΑΣΤΗΜΑ 38 τ.μ. ΝΑΥΠΛΙΟ (οδός 
Αργοναυτών 11 - Ν. Βυζάντιο). ΠΛΗ-
ΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ. (27520)29396 - κινη-
τό 6944842844 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΦ. 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής για Λογιστικό γρα-
φείο, με προϋπηρεσία, Πτυχιούχος Ανω-
τάτης ή Ανωτέρας Σχολής. Τηλ. 697 741 
1198 ΚΩΔ. 1008

Διπλωματούχος καθηγήτρια Αγγλικών 
και Γαλλικών, μεταφράστρια παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα μεμονωμένα ή σε 
γκρουπ, σε μαθητές όλων των επιπέ-
δων. Τηλ. 2752 3 00519, 694 532 4481. 
ΚΩΔ. 1006

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πτυχιούχος Νο-
σηλευτικής παρέχει υπηρεσίες νοση-
λείας κατ΄ οίκον (ενέσεις, εμβολιασμοί, 
αλλαγές τραυμάτων, καθετήρων, οροί). 
ΚΩΔ. 1003 Τηλ. 6942984407

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος έως 30 ετών για εργασία 
σε καφέ στο κέντρο της πόλης του Άρ-
γους. Τηλ. 27510 22843

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα φυ-
σικής χημείας και σε γκρουπ 1-4 ατό-
μων,  γυμνάσιο – Λύκειο, σε ειδικά δια-
μορφωμένο χώρο στο Παλαιό Ναύπλιο.  
Αντώνης Παπαδόπουλος Φυσικός, MSc 
Χημείας. Τηλ: 6972054190

Έμπειρη καθηγήτρια με σπουδές στο 
εξωτερικό παραδίδει μαθήματα ΓΕΡ-
ΜΑΝΙΚΗΣ και ΑΓΓΛΙΚΗΣ γλώσσας. Όλα 
τα επίπεδα. Περιοχές Άργος – Ναύπλιο 
και περίχωρα. Τηλ. επικοινωνίας 694 633 
61 54

Αναλαμβάνω διάφορες οικοδομικές και 
ηλεκτρολογικές εργασίες, νυχτερινή 
φύλαξη χώρων κλπ. Πληροφορίες κος 
Φώτης. Τηλ. 6946316668, 6994189508.

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

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.

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

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΣΚΑΦΗ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΙSSAN TIDA ΜΑYΡΟ 1600 κυ-
βικά του 2008. τηλ.27510 24185

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

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μελισσοκομικό υλικό, μηχανή 
μελισσοκομική και είδη κιγκαλερίας. 
Τηλ. 27510 67198, 27510 69204, 6946 
810252

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΜΑΣ




