
Διορισμοί φέρνουν μεγάλη 
γκρίνια στο Κρανίδι

Οι προσλήψεις στα ΚΔΑΠ Ερμιονίδας μπήκαν στο στόχαστρο 

της επιθεώρησης του ΑΣΕΠ, που ζητά τα «ρέστα» από τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. Το θέμα όμως πέρα από τις νομι-

κές ευθύνες δημιουργεί και πρωτοφανή πολιτική αντιπαράθε-

ση στο δήμο Ερμιονίδας. Τι λένε Σφυρής και Λάμπρου.

Σελ 9

Το ρόδι  
έγινε ΠΟΠ και 
φέρνει χρήμα  
στην Ερμιονίδα
Οι συσκευασίες διακίνησης του «Ροδιού 

Ερμιόνης» μπορούν πλέον να φέρουν ετι-

κέτα που να αναφέρεται ως «Προϊόν Ονο-

μασίας Προέλευσης». Με τον τρόπο αυτό 

ενισχύεται το marketing και διευκολύνεται 

η πώλησή του σε διεθνές επίπεδο.

Σελ 12

Eβδομαδιαία εφημερίδα
Πέμπτη 18.1.2018
www.anagnostis.org
anagnostispe@hotmail.com

Έτος 21ο  Αρ. φύλλου 974    ΕΥΡΩ 0,70

Αργείτες παραγωγοί 
και έμποροι τοπικών 
προϊόντων γλίτωσαν 

παρά «τρίχα» 
Εμφανίζονταν ως αντιπρόσωποι ξένης εται-

ρείας με σκοπό την εξαγωγή προϊόντων 

και με πλαστά αποδεικτικά πληρωμής, 

αποσπούσαν μεγάλες ποσότητες των προ-

ϊόντων. Αργείτες παραγωγοί και έμποροι 

τοπικών προϊόντων ήταν έτοιμοι να «που-

λήσουν»…
Σελ. 3

Τα παράπονά σας 
στο δήμαρχο 

Η νέα διαδραστική εφαρμογή του site anagnostis.org που 
δίνει βήμα στον πολίτη και τον φέρνει σε επαφή με τους αρ-
μοδίους για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων.

Σελ 13

Πράσινο φως 

για τα έργα 

στο λιμάνι του 

Ναυπλίου
Σελ 4

Μεγάλη κομπίνα 
με Μακεδόνες

Πρόγραμμα εορτασμού 
Αγ. Πέτρου   
Η Εορτή της Μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου 

Πέτρου Επισκόπου Άργους θα εορταστεί από το Σάββατο 

το απόγευμα έως την Κυριακή το βράδυ στο Άργος.

Σελ 15



Κάποτε έσφυζαν από ζωή, σήμερα ερημώνουν
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Τυχεροί στάθηκαν Αργείτες παραγωγοί 
και έμποροι τοπικών προϊόντων από τη 
μεγάλη κομπίνα που είχαν στήσει εδώ και 
καιρό επιτήδειοι από τη Βόρεια Ελλάδα, 
οι οποίοι επιχείρησαν να πάρουν τα προϊ-
όντα τους χωρίς να τους πληρώσουν.
Οι δράστες εμφανίζονταν ως αντιπρό-
σωποι ξένης εταιρείας με σκοπό την εξα-
γωγή μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων 
σε χώρα του εξωτερικού και με πλαστά 
αποδεικτικά πληρωμής, έπειθαν τους πα-
θόντες και τους αποσπούσαν ποσότητες 
των προϊόντων.
Για την παραλαβή και μεταφορά των προ-
ϊόντων χρησιμοποιούσαν φορτηγά με 
ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες 
ήταν πλαστές και με το τέχνασμα των συ-
νεχών μεταφορτώσεων αποκρύπτονταν 
ο τελικός προορισμός των εμπορευμά-
των.
Πρόκειται για έναν 57χρονο που έκανε 
τον διευθυντή, έναν 47χρονο που παρί-
στανε τον βοηθό του και δύο ακόμα που 
είχαν το ρόλο του μεταφορέα.
Χρειάστηκε πολύμηνη έρευνα της Υποδι-
εύθυνσης Ασφάλειας Σερρών για τη δια-
κρίβωση εγκληματικής οργάνωσης που 
εξαπατούσε παραγωγούς και εμπόρους 
τοπικών προϊόντων και εξαρθρώθηκε 
την κατάλληλη στιγμή, όταν είχε αρχίσει 
να απλώνει τα πλοκάμια της στην Αργο-
λίδα.
Μέχρι να γίνει αυτό, είχαν καταφέρει  να 
αποσπάσουν διάφορα προϊόντα η αξία 
των οποίων ξεπερνά τις 420.000 ευρώ, 
ενώ επιχείρησαν να αποσπάσουν προϊό-
ντα αξίας πάνω από 330.000 ευρώ.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 
αποθήκη ιδιοκτησίας του 57χρονου στην 
Ημαθία, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμ-
μένα δοχεία και παλέτες με τυροκομικά 
προϊόντα που είχαν αποσπάσει.
Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκε και φορτηγό 
όχημα ιδιοκτησίας του 57χρονου, που 
ήταν έμφορτο με συσκευασμένα προϊό-
ντα που είχαν αποσπάσει.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε και υπο-
βλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα δικο-
γραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε 
βάρος των 4 ημεδαπών ηλικίας 47, 48, 
57 και 63 ετών, καθώς και ενός 50χρονου 
υπηκόου Ρουμανίας, για συγκρότηση και 
ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη 
και πλαστογραφία.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την 
έρευνα, το χρονικό διάστημα από τον 
Απρίλιο του 2014 έως τον Ιανουάριο του 
2016, είχαν συστήσει εγκληματική οργά-
νωση, με δομημένη και διαρκή δράση, 
έχοντας διακριτούς ρόλους, με σκοπό 
την εξαπάτηση τοπικών παραγωγών και 
εμπόρων, αποκομίζοντας παράνομο πε-
ριουσιακό όφελος.
Από την μέχρι στιγμής έρευνα προέκυψε 
ότι κατάφεραν και απέσπασαν:

-ποσότητες τυροκομικών προϊόντων 
αξίας πάνω από 296.000 ευρώ από βιο-
μηχανία επεξεργασίας και παραγωγής 
γαλακτοκομικών προϊόντων στην Λέσβο, 
από τυροκομική μονάδα στη Νάξο, από 
επιχείρηση στην Κρήτη και από εταιρεία 
παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων 
στις Σέρρες,
-ποσότητες ξηρών καρπών από εταιρεία 
στη Θεσσαλονίκη, αξίας πάνω από 53.000 
ευρώ,
-συσκευασίες προϊόντων από εταιρεία 
στα Τρίκαλα, αξίας 42.000 ευρώ και
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Εμφανίζονταν 
ως αντιπρόσωποι 

ξένης εταιρείας με 
σκοπό την εξαγωγή 

προϊόντων και με 
πλαστά αποδεικτικά 

πληρωμής, 
αποσπούσαν 

μεγάλες ποσότητες 
των προϊόντων

Μακεδόνες κομπιναδόροι 
την έπεσαν στο Άργος 
Παρά «τρίχα» τη γλίτωσαν παραγωγοί και έμποροι τοπικών προϊόντων

-φιάλες μπύρας από εταιρεία στη Θεσσα-
λονίκη, αξίας 37.000 ευρώ.
Επιπλέον προσπάθησαν να αποσπάσουν 
προϊόντα αξίας πάνω από 330.000 ευρώ 
από εταιρεία εμπορίας καφέ στην Αττι-
κή, από μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας στη 
Θεσπρωτία και από 2 εταιρείες εμπορίας 

τυροκομικών προϊόντων σε Αρκαδία και 
Ημαθία.
Επίσης εξακριβώθηκε ότι επικοινώνησαν 
με άλλες 7 εταιρείες – επιχειρήσεις σε Άρ-
γος, Αττική, Κοζάνη, Κρήτη, Μεσσηνία και 
Τρίπολη, με σκοπό την αγορά διαφορών 
προϊόντων.

Στην Ημαθία εντοπίστηκε φορτηγό όχημα με συσκευασμένα προϊόνταΣε αποθήκη βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα δοχεία 
και παλέτες με τυροκομικά προϊόντα 
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Ανοίγει ο δρόμος για τα έργα στο  λιμάνι του Ναυπλίου
Σημαντική η συμβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην προέγκριση της δημοπράτησης
Προεγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης 
του Υποέργου [4] με τίτλο «ολοκλήρω-
ση εκβάθυνσης στο λιμένα Ναυπλίου και 
υποστήριξη κρηπιδωμάτων» της Πράξης 
«έργα αναβάθμισης λιμένος Ναυπλίου» με 
MIS 444637, συνολικού προϋπολογισμού 
5.500.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. και Δικαιούχο το δημοτικό λιμε-
νικό ταμείο Ναυπλίου και σύντομα περιμέ-
νουμε την οριστική έγκριση προκειμένου 
το Λιμάνι του Ναυπλίου να είναι ασφαλές 
και λειτουργικό για τα μεγάλα κρουαζιε-
ρόπλοια. Ως γνωστόν τα έργα στο λιμάνι 
διεκόπησαν κυρίως λόγω των σπηλαιώσε-
ων (κουφωμάτων) στο «Π», που οδήγησαν 
ακόμα και στην απαγόρευση στάθμευσης 
στο συγκεκριμένο σημείο, προκειμένου να 
αποφευχθεί κατάρρευση της προβλήτας 
του λιμένος.
Σύμφωνα με το φυσικό αντικείμενου του 
υποέργου, οι εργασίες που θα υλοποιη-
θούν έχουν στόχο τη δημιουργία σωστών 
διαστάσεων πλάτους και βάθους εισόδου 
και περιοχής κύκλου ελιγμών ώστε να εξυ-
πηρετούνται με ασφάλεια τα πλοία σχεδια-
σμού του έργου. 
Το βάθος της εκσκαφής ορίζεται στα -9,5μ. 
από κατώτατης ρηχίας για την είσοδο στο 

λιμένα και -8,10μ. από κατώτατης ρηχίας 
για την λεκάνη του κύκλου ελιγμών και για 
την ευστάθειά τους η κλίση των πρανών 
θα είναι 4:1. Η απόσταση εκσκαφών της 
λεκάνης από τα κρηπιδώματα για λόγους 
ασφαλείας θα είναι 15,00μ. και η κλίση των 

πρανών σε αυτά τα όρια θα είναι 1,5:1. 
Επίσης, θα πραγματοποιηθεί αποκατά-
σταση και υποστήριξη των υπαρχόντων 
κρηπιδωμάτων/έργων όπου αυτό στα 
ύφαλά τους παρουσιάζουν προβλήματα 
(Υποσκαφές, Σπηλαιώσεις, άρση και επα-

ναδιάστρωση πετρωμάτων εδράσεως 
των κρηπιδωμάτων, υποστηρικτικές κα-
τασκευές, άρση και απομάκρυνση τεμα-
χίων τεχνικών ογκολίθων, συμπλήρωση 
ελλειπόντων δομικών στοιχείων κ.λ.π.) και 
την υποστήριξη των έργων στην περιοχή 
«ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ» κοντά στον Ν.Ο. Ναυπλίου. 
Στη θέση «ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ» θα κατασκευαστεί 
πρίσμα – φράγμα από φυσικά πετρώματα 
χωρίς να στενέψει το πλάτος του διαύλου. 
Το μήκος του πρίσματος θα είναι περίπου 
στα 45,00μ.
Με το συγκεκριμένο υποέργο ολοκληρώ-
νεται το φυσικό αντικείμενο της Πράξης « 
έργα αναβάθμισης λιμένος Ναυπλίου « που 
συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊ-
κό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο 
πλαίσιο του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013 της Πε-
ριφέρειας Πελοποννήσου. 
Η εξέλιξη αυτή διευκολύνει σημαντικά το 
άλλο μεγάλο έργο τη δημιουργία της μα-
ρίνας που προετοιμάζει ο Δήμος Ναυπλι-
έων, το λιμενικό ταμείο και  η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Λιμε-
ναρχείο Ναυπλίου, η οποία αναμένεται να 
υλοποιηθεί μέσω Σύμπραξης Δημοσίου 
και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για πρώτη φορά 
στη χώρα.  



 Καλή Χρονιά



Όταν ψηφίζεται ένας νόμος 
σε κάθε άλλο κράτος του κό-
σμου εφαρμόζεται την ίδια 
ημέρα, εκτός της ελλαδίτσας 
τελικά. Εδώ τα πάντα χρειά-
ζονται χρόνο προσαρμογής 
ή παράταση. Παράταση για 
τους  φόρους, χρόνο προσαρ-
μογής για την μη χρήση κινη-
τών, χρόνο προσαρμογής για 
την χρήση αντιολισθητικών 
αλυσίδων, χρόνο προσαρμο-
γής για την απαγόρευση στο 
κάπνισμα. Ειδικά το τελευταίο 
που έχει επιπτώσεις και στην 

υγεία των άλλων έμεινε 
ανεφάρμοστο κι όταν 
το λες σε κάποιον πως 
σε ενοχλεί που καπνίζει 
όχι μόνο ακούς μπινελί-
κια αλλά κινδυνεύεις και 
να τις φας, αφού οι θε-
ριακλήδες έχουν πάντα 
σύμμαχο την βλαχομα-
γκιά.  Στο εξωτερικό τα 
πράγματα είναι πιο απλά. 
Μια κίτρινη γραμμή βά-
ζει τους καπνιστές στο… 
μαντρί τους.

ΑΝ
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Θα σώσουν το Πυργόσπιτο της Κάντιας;
Να διασώσει το Πυργοσπιτο της Κάντιας αρχίζει να σκέφτεται ο 
δήμος. Μάλιστα την περασμένη Δευτέρα παρόντων των μελών 
του Εξωραϊστικού - Μορφωτικού Συλλόγου Κάντιας έγινε συνά-
ντηση με τους ιδιοκτήτες του Πυργόσπιτου.  Από την πλευρά του 
δήμου εκφράστηκε η βούληση να δωθεί λύση στην αναστήλωση 
και την χρήση του κτηρίου. Βασική προϋπόθεση βέβαια για να 
επέμβει ο δήμος είναι να λυθεί το ιδιοκτησιακό.  Όπως μάλιστα 
δήλωσε ο αντιδήμαρχος Γιώργος Καχριμάνη «εφόσον λυθούν κά-
ποιες μικρές διαδικαστικού χαρακτήρα εκκρεμότητες θα έχουμε 
επιτέλους αίσια έκβαση. Μέσα από την συζήτηση προέκυψαν και-
νούργια στοιχεία που μας βοηθούν στην λύση του θέματος».  

Υ.Ζ.

Ανέκδοτο κοντεύει να καταντήσει στο Ναύπλιο, το Μπούρτζι 
τα βράδια. Το Φρούριο υποφωτισμένο, με ένα μόνο λαμπάκι 
να σιγοκαίει προκαλεί θυμό και θλίψη σε όσους το βλέπουν.
Δυστυχώς το σκοτάδι στο Μπούρτζι πλήττει γενικότερα 
τον τουρισμό στο Ναύπλιο. Να μην θυμηθούμε που κάπο-
τε ήταν ένα από τα πρώτα άξια λόγου τουριστικά κέντρα Α΄ 
Κατηγορίας στην Ελλάδα, με τη λειτουργία ξενοδοχείου και 
εστιατόριο με ειδική μνεία στους καλύτερους διεθνείς ταξι-
διωτικούς οδηγούς της εποχής. 
Ναύπλιο χωρίς... Μπούρτζι γίνεται;

Υ.Ζ.

Το αυτονόητο

Το λαμπάκι στο Μπούρτζι

μονολογώντας
Καταστροφολογία 

και πολιτική αντιπαράθεση 
στις στάχτες

Χορεύουν το χορό του Ζαλόγγου, τόσο το πολιτικό σύ-
στημα όσο και το μίντιακο κατεστημένο. «Ανακάλυψαν» 
τα κανάλια και οι εφημερίδες τον δημοσιονομικό εκτρο-
χιασμό που αποκάλυψα από το βήμα της βουλής το 2007. 
Και πάλι σήμερα όμως κανένας από αυτούς που ήξερε δεν 
μιλάει. Κανένας από αυτούς που προκάλεσαν την εκτροπή 
δεν στέκεται στο πολιτικό ύψος των περιστάσεων.
Διώχθηκα πολιτικά και φιμώθηκα από τα ΜΜΕ. Δε με δι-
καιώνει η ιστορία αλλά η πολιτική πραγματικότητα. Το 
πρόβλημα όμως δεν είναι το χθες αλλά το αύριο. Και πολι-
τικά δεν υπάρχει κανένα όραμα για αυτό. Δεν υπάρχει ακό-
μα και σήμερα καμία πολιτική διέξοδος από το καθεστώς 
της ομερτά. Δεν υπάρχει καμία πρόταση διακυβέρνησης 
για το καλό των Ελλήνων. Υπάρχει μόνο καταστροφολογία 
και πολιτική αντιπαράθεση στις στάχτες.
Πολιτεύομαι με φιλελεύθερες ιδέες και πρακτική διακυ-
βέρνησης από την πρώτη ημέρα που μπήκα στην πολιτική 
και με ενδιαφέρει μόνο το αύριο για το καλό της πατρίδας. 
Δεν με αφορά το ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε 
αυτούς που ευθύνονται για την καταστροφή. 
Δεν με αφορά η συντήρηση του σάπιου κατεστημένου 
της πολιτικής ελίτ, αλλά οι λύσεις για το αύριο των Ελλή-
νων.
Πολιτεύτηκα με εντιμότητα και δεν έκανα καμία ηθική έκ-
πτωση. 
«Τιμωρήθηκα» από αυτούς που ευθύνονται για την κατα-
στροφή και με τίμησαν οι πολίτες για αυτό που τους προ-
σφέρω στην περιφερειακή διακυβέρνηση. 
Θα συνεχίσω την πορεία μου με τις ίδιες αρχές, ιδέες και 
ηθική. 
Έπεται συνέχεια... 

*Ο Πέτρος Τατούλης είναι Περιφερειάρχης  
Πελοποννήσου

του Πέτρου 
Τατούλη*
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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).

Ευχαριστούμε πολύ τους αρθρογράφους 
που προσφέρουν αφιλοκερδώς τις 

εργασίες τους

Tαυτότητα

π
αρ

ασ
κή
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ο
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Όταν ο Μαρξ συνάντησε τον Ενγκελς
Την γαλλογερμανική δραματική ταινία του Ραούλ Πεκ «Όταν 
ο Μαρξ συνάντησε τον Ενγκελς» (2017), θα προβάλει αύριο ο 
Ανοιχτός Κοινωνικός Χώρος «Δον Κιχώτης» στις 9 μ.μ. Η είσοδος 
είναι ελεύθερη για το κοινό.  Εξόριστος στο Παρίσι του 1844 μαζί 
με τη σύζυγό του Τζένι, ο 26χρονος Καρλ Μαρξ συναντά τον γιο 
εργοστασιάρχη Φρίντριχ Ένγκελς. Είναι η αρχή μιας επαναστα-
τικής φιλίας που θα οδηγήσει, ύστερα από τέσσερα χρόνια, στη 
συγγραφή του «Κομμουνιστικού  Μανιφέστου». Πολύ ενδιαφέ-
ρουσα ταινία αν και θα ήταν πιο ενδιαφέρον  αν παρουσιάζετο 
η ανθρώπινη πλευρά του Μαρξ, μέσω των ερωτικών επιστολών 
προς την υπηρέτριά του.

OΝ

Δύο Κυβερνήσεις
Σαν χτες το 1824 απέκτησε έδρα στο 
Κρανίδι η δεύτερη κυβέρνηση των 
επαναστατημένων Ελλήνων υπό τον 
Γεώργιο Κουντουριώτη. Καλύτερα θα 
ήταν αν γράφαμε για δεύτερη κυβέρ-
νηση αφού οι πολιτικές αντιθέσεις με-
ταξύ των επαναστατημένων Ελλήνων 
εκφράζονταν με την παρουσία δύο 
κυβερνήσεων: 
Η μία έχει την έδρα της στην Τρίπολη 
υπό τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και 
η άλλη στο Κρανίδι υπό τον Γεώργιο 
Κουντουριώτη. Αν είχε απελευθερωθεί 
κι άλλο η Ελλάδα εκείνη την περίοδο 
θα είχαμε τρείς ή και τέσσερες διαφο-
ρετικές αλλά στο ίδιο χρονικό διάστη-
μα κυβερνήσεις. Ο καθένας την δικιά 
του για να παίζει.  Αυτό είναι αρκετό για 
να κατανοήσουμε την σημερινή πολιτι-
κή κατάσταση.

ΑΝ

Ο Tonis Sfinos  σφήνα  
στο καρναβάλι του Άργους
Το «μπαμ» έκανε ο ΚΕΔΑΜ στο Άργος με την ανακοίνωση του γνωστου 
showman που έχει αγαπηθεί από χιλιάδες Έλληνες. Ο Tonis Sfinos  έρχεται 
στο Άργος την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς 18 Φεβρουαρίου 2018 για να 
παρουσιάσει τη Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση, η οποία θα ξεκινήσει στις 
4 το απόγευμα. Ο ταλαντούχος και πάντα απολαυστικός Tonis Sfinos μετά το 
τέλος της Αποκριάτικης Παρέλασης θα προσφέρει άφθονη διασκέδαση σε 
ένα ανατρεπτικό!!!  Music Show!!!!! Μια ακόμα καλή κίνηση του πρόεδρου της 
Κ.Ε.Δ.Α.-Μ. Πέτρου Διολίτση.

ΟΝ

Για «σουλάτσο» 
και καφέ 
στην πλατεία 
Συντάγματος
Σύμφωνα με το περιοδικό 
«autoΤρίτη» η πιο όμορφη πλατεία 
Συντάγματος είναι αυτή του Ναυ-
πλίου και όχι η πολύβουη μπρο-
στά στην ελλ. Βουλή: «Είναι η πιο 
όμορφη απόδραση από τη βουή 
της Αθήνας και μία από τις πιο 
κοντινές. Μπες στο αμάξι σου και 
σε 2 ώρες θα πίνεις τον καφέ σου 
στο Ναύπλιο και ίσως την ομορ-
φότερη Πλατεία Συντάγματος της 
Ελλάδας». Θα μου πείτε πως εδώ 
έχουμε το βουλευτικό, αλλά του-
λάχιστον έχουμε αποκοπεί απ τη 
διχόνοια που πολλές φορές δημι-
ουργείτε από την άσκοπη πολιτική 
αντιπαράθεση. Το όφελος του 
Ναυπλίου βέβαια από την ταύτιση 
των δύο πλατειών είναι σημαντικό 
σε αντίθεση με το Άργος που «ξέ-
χασε» πως η κεντρική του πλατεία 
ονομαζόταν μέχρι πριν το επιβάλ-
λουν οι ιερείς πλατεία Ομονοίας. 
Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε..

OΝ

Τζιμάρα θα σε θυμόμαστε

Πρόλαβε και άφησε τα ίχνη του στην Αργολίδα λίγους μήνες πριν το θάνατό του ο Τζίμης Πανούσης.

Ποιος δεν θυμάται το καλοκαίρι στο Αρχαίο 
Θέατρο της Επιδαύρου τον γνωστό για τη 
σάτιρα και τον καυστικό και αθυρόστομο 
στίχο του Πανούση, να καθηλώνει την Επί-
δαυρο, δίπλα στην Καμεράτα - Ορχήστρα 
των Φίλων της Μουσικής, εκπλήσσοντας 
ευχάριστα ακόμα και τους «καχύποπτους» 
από τους θεατές, δίνοντας βέβαια παράλ-
ληλα με μέτρο, το προσωπικό του στίγμα, 
υποδυόμενος με μεγάλη επιτυχία τον Τρυ-
γαίο στην Ειρήνη του Αριστοφάνη.

Υ.Ζ.

ιχνηλασίες



Λιγότερες πλαστικές 
σακούλες, καλύτερη 
ποιότητα ζωής 
του Νίκου Χρυσόγελου 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ κυβέρνηση επέλεξε το μισό βήμα, την επιβολή τέλους. Ας 
ελπίσουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα πετύχει να περιορίσει δραστικά 
τη χρήση της, και δεν θα λειτουργήσει απλώς εισπρακτικά το σύστη-
μα: 3 λεπτά για τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης και 1 λεπτό για το 
κράτος (από το ΦΠΑ).
Υπήρχε βέβαια η εναλλακτική και πιο δραστική λύση, να μην δίνεται 
πλέον πλαστική σακούλα, ιδιαίτερα στα σούπερ μάρκετ.
Μα θα πει κάποιος και πώς θα μεταφέρουμε τα ψώνια μας; Εξάλλου που 
θα βάζουμε τα σκουπίδια μας;
Ας σκεφτούμε ότι υπήρχε ζωή και πριν τις πλαστικές σακούλες, ενώ θα 
συνεχίσει να υπάρχει και μετά από αυτές, Και μάλιστα, καλύτερα, χωρίς 
τόσα πλαστικά στη θάλασσα, στο περιβάλλον, στις φωλιές των πουλιών, 
στις κοιλιές των ψαριών και γενικότερα στην τροφική αλυσίδα.
ΘΥΜΑΜΑΙ όταν αποφάσισα να σταματήσω να χρησιμοποιώ πλαστικές 
σακούλες στα ψώνια μου – ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 70 – και πή-
γαινα στο σούπερ μάρκετ ή στο φούρνο με τις πάνινες τσάντες ή με το 
δίχτυ μου, με κοιτούσαν με συγκαταβατικό ύφος του στυλ “το καημένο 
το παιδί, έχει τρελαθεί”. Απελπίζονταν που παρά την πίεση δεν ήθελα να 
χρησιμοποιήσω πλαστική σακούλα.
Τα χρόνια πέρασαν, τα μαλλιά άσπρισαν. Οι οικολογικές στάσεις ζωής 
έχουν υιοθετηθεί από πολύ περισσότερους/ες σήμερα. Ακόμα και σε 
τηλεοπτικά σήριαλ έχουν εισαχθεί κάποιες οικολογικές μπηχτές: κάπου 
κάπου πάνινη τσάντα, κάδος ανακύκλωσης, ένα ποδήλατο δίπλα από 
την πόρτα.
Ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν κατανοήσει ότι οι πλαστι-
κές σακούλες κάνουν ζημιά στο περιβάλλον και θα ήταν έτοιμοι να στα-
ματήσουν τη χρήση τους, Κάποιοι/ες (κυρίως γυναίκες, μεγαλύτερης 
ηλικίας και νέα παιδιά) έχουν κάνει ήδη το βήμα αυτό. Αλλά οι περισ-
σότεροι περίμεναν κάποιος να τους το επιβάλλει είτε με νόμο είτε με 
τέλος. Αυτή είναι η διαφορά μας με κεντρο-ευρωπαίους. Εκείνοι όταν 
συνειδητοποιούν ότι κάτι πρέπει να αλλάξει το εφαρμόζουν. Κόβουν 
τις πλαστικές σακούλες, παίρνουν το ποδήλατο, κάνουν ανακύκλωση 
και κομποστοποίηση, μείωνουν την κατανάλωση ενέργειας, Εμείς στο 
μεταξύ το …σκεφτόμαστε, και το σκεφτόμαστε, και το σκεφτόμαστε!
ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΣΑ, λοιπόν, σήμερα με περιέργεια τον κόσμο που πήγαινε 
στο ταμείο του σούπερ μάρκετ. Οι κοπέλες στο ταμείο ρωτούσαν: θέλε-
τε πλαστική σακούλα. Φαίνεται ότι περιέργως οι περισσότεροι ήξεραν 
ότι από σήμερα η πλαστική σακούλα θα χρεώνονταν χωριστά (γιατί μέ-
χρι τώρα χρεώνονταν, δεν ήταν δωρεάν όπως αφελώς πίστευαν πολλοί, 
αλλά χρεώνονταν μέσα στην τιμή του προϊόντος).
Αρκετοί είχαν φέρει τη δική τους επαναχρησιμοποιήσιμη τσάντα (υπάρ-
χει ένα πλήθος ευφάνταστων λύσεων), Κάποιοι μουρμούριζαν, άκουσα 
ένα κύριο να λέει ότι θα ήταν καλύτερο να χρεώνονται ακόμα και 10 
ευρώ αλλά μέσα στην τιμή του…προϊόντος), ενώ – όπως επιβεβαίωσαν 
και κάποιες κοπέλες στα ταμεία – αυτοί που συνήθιζαν να παίρνουν 10 – 
10 τις σακούλες, σήμερα δεν ήθελαν να πάρουν ούτε μία και προτιμού-
σαν να πάρουν τα πράγματα στο χέρι τους. Υπήρχαν βέβαια κι αυτοί/ες 
που δεν πολυ-νοιάστηκαν που θα πλήρωναν 4 λεπτά επιπλέον.
Για να δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα.
ΠΑΝΤΩΣ και ο καταναλωτής και τα μαγαζιά δεν θα έχουν μόνο οικο-
λογικό αλλά και οικονομικό όφελος, αφού οι πλαστικές σακούλες ήταν 
έτσι κι αλλιώς ένα σημαντικό κόστος, που περνούσε απαρατήρητο 
στους καταναλωτές (κάπου 20-30 ευρώ ανά άτομο ετησίως) αλλά στα 
μαγαζιά, στα σούπερ μάρκετ, στις λαϊκές το κόστος ήταν σημαντικό κι 
ανέρχονταν σε εκατοντάδες ευρώ για ένα μικρό μαγαζί και δεκάδες χι-
λιάδες ευρώ σε ένα μεγαλύτερο. Τζάμπα λεφτά στα σκουπίδια δηλαδή.
Και ένας προσωπικός απολογισμός: όλα αυτά τα χρόνια με μερικές πά-
νινες τσάντες που επαναχρησιμοποιώ, έχω συνεισφέρει στην αποφυ-
γή …κατανάλωσης 15.000 περίπου κομματιών πλαστικής σακούλας. 
Δεν είναι και λίγο. Και ποτέ δεν μου φάνηκε δύσκολο να έχω μαζί μου 
κάποιες επαναχρησιμοποιήσιμες τσάντες (κυρίως πάνινες). Είναι θέμα 
πόσο συνεπής είσαι στις επιλογές σου.
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Vita Civilis Τρέχουν να προλάβουν τα πρόστιμα
Ο Τατούλης κλείνει τη χωματερή στο Κρανίδι

Για μία ακόμα φορά η Περιφέρεια 
ανακοινώνει ότι αποκαθιστά και τους 
τελευταίους Χώρους Ανεξέλεγκτης Δι-
άθεσης Αποβλήτων στην Πελοπόννη-
σο. (ανάλογη ανακοίνωση είχε γίνει και 
τον περασμένο Νοέμβριο).
Αυτή τη φορά αναφορικά με την Αρ-
γολίδα, αναφέρεται στον ΧΑΔΑ «Σταυ-
ρός» στο Κρανίδι.
Μάλιστα ο ίδιος ο Πέτρος Τατούλης 
έκανε δηλώσεις για το θέμα τονίζο-
ντας: «Ολοκληρώνουμε το έργο της 
αποκατάστασης των ΧΑΔΑ, αποκα-
θιστώντας αυτούς που δεν είχαν κα-
ταγραφεί με ευθύνη των Δημοτικών 
Αρχών», σημειώνοντας ότι «με πρωτο-
βουλία της Περιφέρειας τους καταγρά-
ψαμε και εξασφαλίσαμε τη δυνατότη-
τα αποκατάστασής τους».
Για να γίνει αυτό βέβαια χρειάστηκε 
να υπογραφεί συμπληρωματική σύμ-
βαση του έργου της αποκατάστασης 
των ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου.
Ο Περιφερειάρχης ανέφερε ακόμα ότι 
με το έργο αυτό αποκαθίστανται οι 
ΧΑΔΑ, οι οποίοι ενώ ήταν κλειστοί με 
διοικητικές αποφάσεις, συνέχισαν να 
χρησιμοποιούνται μέχρι την εκκίνηση 
της αποκατάστασής τους με αποτέ-
λεσμα να αλλάξει το ανάγλυφο και να 

απαιτούνται σημαντικές προσαρμο-
γές. 
Σύμφωνα επίσης με τη συμπληρωμα-
τική αυτή σύμβαση δίνεται λύση στο 
πρόβλημα των δεμάτων που είχαν 
τοποθετηθεί κατά παρελθόντα χρόνο 
στους ΧΑΔΑ «Σταυρός» στο Κρανίδι 
και «Άγιος Νικόλαος» στην Πύλο. 
Οι λοιποί ΧΑΔΑ που θα αποκαταστα-

θούν είναι στις θέσεις «Κάτω Κολοβός» 
στο Χιλιομόδι του Δήμου Κορινθίων, 
ο οποίος μάλιστα καιγόταν πρόσφατα 
για πολλές μέρες, «Προφήτης Ηλίας» 
στο Δήμο Οιχαλίας, «Αλιμάκι – Λυ-
κόχωρος» στο Δήμο Τριφυλίας, «Λι-
μενικά» στο Δήμο Μεσσήνης και 
«Σκούρτιζα – Ασπρόχωμα» στο Δήμο 
Λουτρακίου.

Μειώνεται η γραφειοκρατία σε Δήμους και Περιφέρειες
Μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα βρίσκουν οι ενδιαφερόμενοι τα αιτιολογικά που χρειάζονται

Επιτέλους τέλος αναμένεται να 
μπει στην ασχετοσύνη ή την 
αδιαφορία κάθε υπαλλήλου, 
που κάθε φορά θυμόταν και 
ένα ακόμα δικαιολογητικό προ-
κειμένου να διεκπεραιώσει τις 
υποθέσεις σας.
Φαίνεται πλέον πως η κυβέρ-
νηση αποφάσισε να βάλει ένα 
τέλος στην ταλαιπωρία του 
πολίτη υπογράφοντας την Προ-
γραμματική Συμφωνία για τη 
Δράση «Αναδιοργάνωση και 
διοικητική μεταρρύθμιση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και 
Β’ Βαθμού – Απλούστευση και 
προτυποποίηση διαδικασιών 
λειτουργίας των ΟΤΑ Α’ και Β’ 
Βαθμού – Πιλοτική λειτουργία».
Φορέας υλοποίησης του προ-
γράμματος είναι η Ελληνική 
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης 
και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, τη δημιουργία 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με 
την οποία θα είναι διασυνδεδε-

μένες όλες οι Περιφέρειες και οι 
Δήμοι της χώρας.
Μέσω της πλατφόρμας ο κάθε 
συναλλασσόμενος με τους ΟΤΑ 
(πχ για λειτουργία καταστήμα-
τος), θα έχει τη δυνατότητα να 
ενημερώνεται για τα έγγραφα 
που θα χρειαστεί και τις υπηρε-
σίες στις οποίες θα απευθυνθεί, 
ενώ ηλεκτρονικά θα υποβάλλο-
νται τα δικαιολογητικά για την 
αδειοδότηση.
Αυτό σημαίνει απλούστευση 

και  προτυποποίηση των δια-
δικασιών, γεγονός που αναμέ-
νεται να οδηγήσει σε λιγότερες 
απαιτούμενες υπογραφές, λιγό-
τερα χαρτιά, μικρότερο χρόνο 
διεκπεραίωσης υποθέσεων, 
άρα και λιγότερη ταλαιπωρία.
Ο υπουργός Εσωτερικών  Πά-
νος Σκουρλέτης σημείωσε κατά 
την υπογραφή του προγράμμα-
τος, ότι το 2018 «θα σφραγιστεί 
από τα αυτοδιοικητικά γεγονό-
τα», όχι μόνο με την επικείμενη 

αναθεώρηση του Καλλικράτη, 
αλλά και με τα δύο χρηματοδο-
τικά εργαλεία που θα αρχίσουν 
να υλοποιούνται μέσα στις επό-
μενες εβδομάδες και αφορούν 
την κατασκευή έργων στους 
τομείς της ύδρευσης και απο-
χέτευσης, της αγροτικής οδο-
ποιίας, της αντιπλημμυρικής 
προστασίας, της αποκατάστα-
σης των χωματερών, την προ-
μήθεια μηχανημάτων έργου, 
την πιστοποίηση των παιδικών 
χαρών και την ανέγερση δημο-
τικών κτιρίων».
Η αναδιοργάνωση και ο λει-
τουργικός εκσυγχρονισμός της 
τοπικής αυτοδιοίκησης προ-
βλέπεται στο «Πρόγραμμα Ορ-
γάνωσης και Λειτουργικού Εκ-
συγχρονισμού των 325 Δήμων 
και των 13 Περιφερειών», προϋ-
πολογισμού 30,5 εκατ. ευρώ, το 
οποίο θα χρηματοδοτηθεί από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Το-
μέα», του ΕΣΠΑ 2014-2020.



Διορισμοί φέρνουν μεγάλη γκρίνια στο Κρανίδι
Έκθεση της επιθεώρησης του ΑΣΕΠ για παράνομες και ρουσφετολογικές προσλήψεις στα ΚΔΑΠ 
Ερμιονίδος – καταλογισμός χρηματικών, πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών

Οι προσλήψεις που έγιναν το έτος 
2017 στα ΚΔΑΠ του Δήμου Ερμιο-
νίδας μπήκαν στο στόχαστρο της 
επιθεώρησης του ΑΣΕΠ, που ζητά 
τα «ρέστα» από τα μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας 
και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και 
Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας.
Το θέμα όμως πέρα από τις νομι-
κές ευθύνες δημιουργεί και πρω-
τοφανή πολιτική αντιπαράθεση 
στο δήμο Ερμιονίδας, με πρωτα-
γωνιστές τον επικεφαλής της μει-
οψηφίας Τάσο Λάμπρου και τον 
δήμαρχο Δημήτρη Σφυρή.
Ο κος Λάμπρου δημοσιοποίησε 
την έκθεση της επιθεώρησης του 
ΑΣΕΠ καταλογίζοντας ευθύνες και 
στον ίδιο το δήμαρχο, ενώ ο κος 
Σφυρής μέσω του ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ υπερασπίζεται 
τη νομιμότητα των προσλήψεων 
σε ό,τι έχει να κάνει με τον δήμο 
του και δηλώνει ότι «Ο Λάμπρου 
δεν θέλει να γίνει τίποτα στην Ερ-
μιονίδα και κάνει συνέχεια καταγ-
γελίες».

Στην επιστολή του ο κος Λά-
μπρου ζητάει τη σύγκλιση του δη-
μοτικού συμβουλίου και τονίζει 
με ανοιχτή επιστολή του στους 
δημότες:
«Αγαπητοί συνδημότισσες και 
συνδημότες,
Γνωστοποιήθηκε Έκθεση Επιθε-
ώρησης του Επιθεωρητή ΑΣΕΠ 
Γεώργιου Μποροδήμου, Αντι-
εισαγγελέα του Α.Π. ετ, η οποία 
κοινοποιήθηκε στον Πρόεδρο 
του ΑΣΕΠ, στους Υπουργούς Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης & Εσω-
τερικών, στον Εισαγγελέα Πλημ/
κων Ναυπλίου, στον Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου, στον Δήμαρχο Ερμι-
ονίδας και στην Πρόεδρο του 
Νομικού Προσώπου Κοινωνικής 
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πο-
λιτισμού και Παιδείας του Δήμου 
Ερμιονίδας.
Η εν λόγω Έκθεση Επιθεώρησης 
εκδόθηκε 7-12-2017 και διεξήχθη 
κατόπιν καταγγελίας στον ΑΣΕΠ 
θιγόμενου πολίτη και αφορού-
σε τις προσλήψεις που έγιναν το 
έτος 2017 στα ΚΔΑΠ του Δήμου 
Ερμιονίδας.
Η εν λόγω  Έκθεση Επιθεώρησης 
διαπιστώνει παράνομες προσλή-
ψεις στα ΚΔΑΠ του Δήμου Ερ-
μιονίδας το έτος 2017, οι οποίες 
παραβιάζουν τις αρχές της δια-

φάνειας, της αντικειμενικότητας 
και της αξιοκρατίας και εισηγείται:
Α). Τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Νομικού Προσώπου 
Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλ-
ληλεγγύης, Πολιτισμού και Παι-
δείας του Δήμου Ερμιονίδας τα 
οποία ενέκριναν τις παράνομες 
προσλήψεις επιβάλλεται να διω-
χθούν ποινικά από τον αρμόδιο 
κατά τόπο και καθύλη Εισαγγελέα 
Πλημ/κων Ναυπλίου, για παράβα-
ση καθήκοντος από κοινού (άρ-
θρα 45, 259 ΠΚ).  
Β). Ο Συντονιστής της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου ως αρμόδιος διατάκτης, 
επιβάλλεται να καταλογίσει εις 
ολόκληρον, στα μέλη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας 
και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και 
Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας 
τα οποία ενέκριναν τις παράνο-
μες προσλήψεις, τις αποδοχές 
που καταβλήθηκαν στους προ-

σληφθέντες στα ΚΔΑΠ του Δήμου 
Ερμιονίδας το έτος 2017. Η δε 
πράξη καταλογισμού πρέπει να 
κοινοποιηθεί στον ΑΣΕΠ.
Γ). Ο Συντονιστής της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ως 
αρμόδιος διατάκτης, επιβάλλεται 
να παραπέμψει τα μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας 
και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και 
Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας 
τα οποία ενέκριναν τις παράνομες 
προσλήψεις, στο Πειθαρχικό Συμ-
βούλιο για το πειθαρχικό αδίκημα 
της μη εκτελέσεως του υπηρεσια-
κού καθήκοντός τους.
Από τα παραπάνω προκύπτουν 
αμείλικτα ερωτήματα τα οποία 
πρέπει άμεσα να απαντηθούν 
από τον Δήμαρχο Ερμιονίδας κ. 
Δημήτρη Σφυρή.
1. Γιατί κ. Δήμαρχε κατά την δι-
αδικασία των προσλήψεων στα 
ΚΔΑΠ του Δήμου Ερμιονίδας δεν 
τηρήσατε τους Νόμους του ΑΣΕΠ 

για αντικειμενική, αξιοκρατική, 
διαφανή και αμερόληπτη αξιολό-
γηση και προχωρήσατε σε παρά-
νομες και ρουσφετολογικές προ-
σλήψεις;
2. Γιατί δεν απευθυνθήκατε στον 
ΑΣΕΠ την περίοδο της Εκδήλω-
σης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, 
προκειμένου να πάρετε σαφείς 
οδηγίες για την νόμιμη σύνταξή 
της;
3. Γιατί αφήσατε απροστάτευτα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Νομικού Προσώπου 
Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλλη-
λεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας 
του Δήμου Ερμιονίδας, τα οποία 
ενέκριναν τις παράνομες προσλή-
ψεις, με αποτέλεσμα σήμερα να 
κινδυνεύουν ποινικά, πειθαρχι-
κά και με την καταβολή μεγάλου 
χρηματικού ποσού καταλογι-
σμού;
4. Γιατί όταν συζητήθηκε το θέμα 
των προσλήψεων των ΚΔΑΠ, στο 
Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας 
και σας επισημάναμε σαν Αντι-
πολίτευση να τηρήσετε την νο-
μιμότητα και την διαφάνεια στην 
διαδικασία των προσλήψεων, μας 
είχατε διαβεβαιώσει ότι όλα θα 
διεξαχθούν όπως ορίζει ο Νόμος 
κάτι που δεν έγινε;
5. Μετά την εξέλιξη αυτή, ποιες 
ενέργειες πρέπει να κάνει ο Δήμος 
Ερμιονίδας και το Νομικό Πρόσω-

πο, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η απρόσκοπτη λειτουργία των 
ΚΔΑΠ;
Ζητάμε να έρθει άμεσα το θέμα 
στο Δημοτικό Συμβούλιο Ερμι-
ονίδας προκειμένου να μας ενη-
μερώσετε για τις συνέπειες του 
ελέγχου της εν λόγω Έκθεσης 
Επιθεώρησης στο πρόγραμμα 
των ΚΔΑΠ και ποιες ενέργειες θα 
κάνετε για την θεραπεία του προ-
βλήματος  με σκοπό να διασφαλι-
στεί η λειτουργία των ΚΔΑΠ στον 
Δήμο Ερμιονίδας.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος 
Δημήτρης Σφυρής δηλώνει στον 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ότι οι συγκεκριμένες προσλήψεις 
έγιναν με την εποπτεία της ΕΕΤΑ 
(Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανά-
πτυξης και Αυτοδιοίκησης), που 
καθόρισε τη διαδικασία και έχουν 
νομιμότητα αφού εγκρίθηκε η 
πληρωμή από το Ελεγκτικό Συνέ-
δριο.
Επίσης ο κος Σφυρής τονίζει ότι 
δεν υπήρξε ένταση και προσθέτει 
ότι αν υπάρχει νομικό θέμα αυτό 
δεν αφορά το δήμο του. Καταλή-
γει μάλιστα στρέφοντας τα βέλη 
του κατά του επικεφαλής της μει-
οψηφίας Τάσου Λάμπρου ότι «δεν 
θέλει να γίνει τίποτα και κάνει συ-
νεχώς καταγγελίες».
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Γιατί κ. Δήμαρχε κατά την 
διαδικασία των προσλήψεων στα 
ΚΔΑΠ του Δήμου Ερμιονίδας δεν 
τηρήσατε τους Νόμους του ΑΣΕΠ;

Ο Λάμπρου δεν θέλει  
να γίνει τίποτα



του Βασίλη  
Καπετάνιου
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Η απέναντι όχθη

Εκείνη 
την στιγμή 

αντιλήφθηκα ότι 
το μολύβι έχει 

ένα θυσιαστικό 
χαρακτήρα. 

Χάνει, 
καταστρέφει το 
σώμα του για να 

δώσει γραφή.

Το μολύβι και τα στυλό… 
Ο άτακτος ύπνος με ξεσκέπασε . Χειμώ-
νας και χωρίς κουβέρτα ο Μορφέας δεν 
κάθεται στο κρεβάτι, έπαψε να δίνει μορ-
φή στα όνειρα μου ο γιος του Ύπνου.
Ξύπνησα πριν τα χαράματα. 
Όσο και να κρατούσα τα μάτια του κλει-
στά, όσο και να σκεπάστηκα, ήταν αδύνα-
τον να επαναφέρω το σώμα στον δρόμο 
των ονείρων. 
Το χρόνο προς το ξημέρωμα θα τον αξι-
οποιούσα γράφοντας την μισοτελειωμένη 
ιστορία μου για τον «Αναγνώστη».
Με ένα βαθύκουπο αχνιστό ελληνικό 
καφέ κάθισα μπροστά από τον υπολογι-
στή και τα χαρτιά μου. Δυστυχώς ή ευ-
τυχώς πρώτη γραφή δεν μπορώ να κάνω 
από το πληκτρολόγιο του υπολογιστή. Ο 
γραπτός μου λόγος ξεκινάει πάντα με 
χαρτί και στυλό. Επίσης δεν μπορώ να με-
λετήσω από την οθόνη του υπολογιστή, το 
χειροπιαστό  βιβλίο παραμένει η βασική 
προϋπόθεση για ανάγνωση και μάθηση. 
Έτσι όπως εξελίσσεται η τεχνολογία 
ίσως είμαστε η τελευταία γενιά η οποία 
γράφει, διαβάζει και οδηγεί με τα χέρια 
και όχι μέσω ηλεκτρονικών εντολών και 
οργάνων, όπως θα γίνει πολύ σύντομα. 
Ήμουνα έτοιμος να διαλέξω ένα στυλό 
με φαρδύ σώμα, με διευκολύνει στην 
λαβή και την ταχύτητα, όταν ανάμεσα στα 
δεκάδες μεταλλικά και πλαστικά εργα-
λεία  γραφής πρόβαλε ένα παραπονιάρι-
κο μολύβι με κομμένη την μύτη. Οι κιτρι-
νόμαυρες ρίγες του έστειλαν μια οπτική 
συμπάθεια στο νου. Λες και ήταν ντυμένο 
με φανέλα της Αεκάρας. 
Αποφάσισα να το χρησιμοποιήσω. 
Όσο πιο αθόρυβα μπορούσα πήγα στο 
δωμάτιο του γιού μου και του «έκλεψα» 
την ξύστρα λαγουδάκι, δώρο της αδελ-
φής του. 
Με το δεξί χέρι βάζω το άμυτο μολύβι 
στην λαιμητόμο της ξύστρας. Μόνο που 
τούτη η λαιμητόμος δεν αφαιρεί αλλά δί-
νει ζωή στο μικρό ξύλινο εργαλείο. Μετά 
από μερικές περιστροφές γέμισε ξύσμα 
η κοιλιά του λαγού και μια μικρή μύτη 
πρόβαλε έτοιμη να μιλήσει με το χαρτί. 
Έριξα μια ματιά στα στιβαρά στυλό. 
-Όχι φιλαράκια, σήμερα θα δουλέψω με 
το ξεχασμένο μολύβι!
Μέσα στην απόλυτη ησυχία της νύχτας 
άκουγα το μολύβι καθώς άφηνε τις λέξεις  
πάνω στο χαρτί. Κάθε λέξη είχε τον σκρα-
τσαριστό ήχο της. Μια θυμωμένη λέξη 
ανηφόριζε το χαρτί με έντονο σκρατς, 
μια χαρούμενη κατηφόριζε σχεδόν αθό-
ρυβα στο λευκό της κόλλας . Ακόμα και το 
κόμμα και η τελεία είχαν ξεχωριστό ήχο. 
Το ερωτηματικό ξεχώριζε με ένα διπλό 
μαύρο ήχο απορίας 
Έγραφα και άκουγα τις λέξεις μου!
Όχι δεν θα τελείωνα την ιστορία για την 
εφημερίδα. Θα γράψω για το μολύβι και 

το στυλό. 
Είχα ενθουσιαστεί ανακαλύπτοντας 
μέσα στην απόλυτη ησυχία της νύχτας 
την ηχητική διαφορά μεταξύ στυλό και 
μολυβιού. Το στυλό γλιστράει πάνω στην 
κόλλα είναι άηχες οι λέξεις του. 
Γράφοντας έκανα ένα ορθογραφικό 
λάθος. Το μάτι μου είδε το μικρό άσπρο 
καπέλο στην κορυφή της κιτρινόμαυρης 
στολής του μολυβιού, η γόμα. Γυρίζοντας 
το ανάποδα διόρθωσα το λάθος με το 
σβηστήρι. Μια νέα λέξη , σωστή αυτή την 
φορά γράφτηκε πάνω στα χαράγματα της 
παλιάς. Η μολυβογραφή έχει και ένα  χα-
ρακτήρα γλυπτικής, σμίλη η μαύρη μύτη 
και εύθραυστο μάρμαρο το λευκό χαρτί. 
Με το στυλό δεν διορθώνω την κατα-
σκευασμένη λέξη, μουτζαλώνω και προ-
χωρώ. Το μολύβι από την κατασκευή  του 
αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα 
στο λάθος όπως  είναι στην φύση του αν-
θρώπου, για αυτό είναι 
αδελφοποιημένο με 
την γόμα. 
Διορθώνεις άμεσα 
την ίδια λέξη που 
έκανες λάθος. Η απο-
τυχία  είναι αποδεκτή 
και την διορθώνεις 
πάνω στα λανθασμέ-
να χαράγματα. 
Ξαφνικά, σε λίγο δυ-
νάμωσε ο ήχος της 
γραφής. Η μικρή μυ-
τούλα εξαντλήθηκε 
και έβγαζε ένα σουρ-
τό παράπονο για την 
ξύσω. 
Ξανά περιστροφή 
μέσα στην ξύστρα. 
Χάνει το ξύλο, αυτό 
που του δίνει μορφή για να πάρει ζωή 
και να την προσφέρει στα λευκά χαρτιά. 
Εκείνη την στιγμή αντιλήφθηκα ότι το 
μολύβι έχει ένα θυσιαστικό χαρακτήρα. 
Χάνει, καταστρέφει το σώμα του για να 
δώσει γραφή. 
Κανένα στυλό δεν χάνει το σώμα του, 
απλά θυσιάζει το ταπεινό ανταλλακτικό 
του. Όσο δίνει λέξεις το μολύβι τόσο χά-
νει την ζωή του. Αλλά με ένα ασυνείδητο 
τρόπο σου στέλνει μηνύματα ζωής:
- Μην φοβάσαι την φθορά του ξύλινου 
σώματος, συνέχισε και δώσε ζωή στις 
λέξεις σου, ακόμα και αν δεν υπάρχω ως 
αισθητό μέσο θα είμαι μια μαύρη ανάγλυ-
φη συνέχεια στα λευκά χαρτιά σου. 
Υπάρχει όμως και ένα όριο.
Ανάλογα με το μήκος της παλάμης σου 
δεν μπορείς να ελαττώσεις  άλλο το ξύ-
λινο σώμα. Ένα μικρό ελάχιστο σώμα θα 
μείνει για να σου θυμίζει την προσφορά 
του. Το στυλό εξαντλεί το μελάνι του 
ανταλλακτικού μέχρι την τελευταία στα-

γόνα.
Καθώς και το δικό μου μολύβι έφτασε στο 
όριο του , το άφησα πάνω στο τραπέζι. 
Ήπια μια μεγάλη γουλιά καφέ, αλλά τα 
δάχτυλα μου είχαν ακόμα την μνήμη της 
λαβής του μολυβιού αν και τα έβαλα σε 
μια νέα θέση για να πιάσω την κούπα. 
Το μολύβι για να δώσει λέξεις απαιτεί μια 
δυνατότερη λαβή, για να περπατήσει  το 
ξύλινο σώμα στα μονοπάτια της γραφής 
πρέπει να το στηρίξουν γερά τα τρία δά-
κτυλα , ο παράμεσος κρατά το ρόλο του 
καθίσματος, ο δείκτης μαζί με το μάτι το 
καθοδηγεί να δώσει μορφές και ο αντί-
χειρας το κλείνει μέσα στην παλάμη. Με 
το στυλό, έτσι όπως γλιστράει πάνω στο 
χαρτί μπορείς να έχει μια πολύ πιο χαλα-
ρή λαβή. 
Παράτησα οριστικά την ιστορία που ήθε-
λα να τελειώσω, την άλλη Πέμπτη. Παρα-
τηρούσα το μολύβι μου. Η άπονη ξύστρα 
γέμισε ξύσμα την κοιλιά του λαγού, και το 

ξύλινο σώμα έφτασε στα όρια της παλά-
μης μου. 
Δεν είχε άλλη ζωή πια. 
Έπιασα το μικρό μολύβι και το έβαλα 
πάνω στις κόλες που γέμισε με γράμμα-
τα. Όσο αυτό εξαφανιζόταν τόσο εμφα-
νίζονταν στις κόλλες λέξεις. Ένοιωθα 
ότι ήθελε ακόμα να δουλέψει, αλλά δεν 
μπορούσα να το πιάσω! Δεν μπορούσα να 
κάνω λαβή για γραφή. 
Το έπιασα με τον δείκτη και τον αντίχειρα 
και άρχισα να κάνω τυχαίες μουτζούρες 
στο πλάι των λέξεων που είχα γράψει. 
Πρόσεξα ότι τα γράμματα του μολυβιού 
είχαν αποκτήσει και μια τρίτη διάσταση. 
Τα γράμματα ανάλογα με το πάχος της 
μαύρης μύτης είχαν αποκτήσει και μια 
πλαϊνή σκιά. 
Κάθε λέξη είχε τον ίσκιο της και την σκιά 
της. 
Πήρα το μικρό φωτιστικό και έκανα φω-
τιστικά περάσματα πάνω από τις λέξεις. 
Κολυμπούσαν πάνω στις σκιές τους. 

Κάθε σειρά και ένα κύμα σε μια σελιδίσια  
θάλασσα γεμάτη λέξεις.
Το παρατηρούσα έτσι όπως ήταν τελειω-
μένο πάνω στις λέξεις που έγραψε. Δεν 
μπορούσα πια να το πιάσω ούτε για μου-
τζούρες.
Ήθελα να του δείξω την ευγνωμοσύνη 
μου για το ωραίο ξημέρωμα που μου χάρι-
σε. Ο αργός συρτός ρυθμός του, ο σεβα-
σμός στο λάθος, το χάραγμα , η σκιά των 
λέξεων  η μνήμη της λαβής  και το θυσια-
στικό του τέλος έδωσαν ένα  άλλο βάθος 
στην γραφή, με ώθησε σε άλλες σκέψεις 
και γραφές. 
Δεν ήθελα να πιάσω στυλό για να συνε-
χίσω. Τούτες οι σελίδες ήταν δικές του! 
Αμήχανα πάτησα το κουμπί έναρξης του 
υπολογιστή. Άνοιξε η οθόνη και φωτίστη-
κε ο νους μου. 
Στο διαδίκτυο βρήκα το τραγούδι «Χάρτι-
νο καραβάκι», φωνή, μουσική ο δωρικός 
Νίκος Παπάζογλου και στίχοι ο Τάκης Σι-
μωτάς. Παίρνω το ελάχιστο ξύλινο σώμα 
και το βάζω μέσα σε ένα ακουστικό να 
ακούσει το τραγούδι του:
 Τα ορνιθοσκαλίσματα/που γράφω με 
μολύβι /τα κανονίζω μια χαρά/μ’ ένα 
καλό σβηστήρι. Αλλά στην κόλλα/ γίνε-
ται/ακόμα μια μουτζούρα/και το μολύ-
βι/ άσπλαχνα/το τρώει η ξύστρα τώρα…
Το εσωτερικό κοίλο του ακουστικού έγινε 
μια πίστα για να τιμήσει το ξύλινο εργα-
λείο γραφής. Το ελάχιστο μολύβι, δονού-
νταν και χόρευε τον πρώτο , τον μοναδικό 
και τελευταίο του χορό.. 
Χάθηκα στην θάλασσα από λέξεις και 
μουτζούρες άκουγα και μέσα από το 
ακουστικό  το τραγούδι σε πολύ σιγανή 
ένταση.
Από την ονειροπόληση με έβγαλε η φωνή 
του γιού μου. 
-Μπαμπά  μου έκλεψες την ξύστρα; 
-Τη δανείστηκα για να γνωρίσω το τελευ-
ταίο μου μολύβι. ( Εκείνη την στιγμή πρό-
σεξε το τελειωμένο μολύβι να δονείται 
μέσα στο ηχείο. ) 
-Δεν το γνώρισες το τέλειωσες! Πόσες 
ώρες μουτζαλώνεις και γράφεις ; Και το 
έχεις βάλει μέσα στο ακουστικό για να 
μάθει να γράφει και νότες; 
-Αυτό δεν το είχα σκεφθεί!!! Μήπως μπο-
ρείς να μου χαρίσεις κανένα από τα μο-
λύβια σου; …... 

*Ο σύγχρονος πλαστικός ηλεκτρο-
νικός πολιτισμός δεν είναι παρά μια 
έωλη αλάνθαστη γυαλιστερή ,βιτρίνα, 
χωρίς στηρίγματα και βάθος. Μικρά 
απλά ξεχασμένα καθημερινά πράγμα-
τα μπορεί να μας δείξουν το δρόμο του 
βάθους, του λάθους, της διόρθωσης, 
του ανάγλυφου προσωπικού χαράγ-
ματος, του αργού ρυθμού ….  της μου-
τζούρας… και της σκιάς….
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Ροζάριο  με πολύ-
χρωμους κόμπους

Στον αγώνα ενωμένοι
Στο τσιγάρο χωριστά;

Χρόνης Μίσσιος,’’... καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς’’

Σε μιά χώρα με τόσο φωτεινό ήλιο, η πολιτική να κυρι-
αρχείται από βαθιές σκιές, σε μιά χώρα μ’ έναστρο ουρα-
νό, οι πολίτες να περπατάνε στα τυφλά μέσα στο πυκνό 
σκοτάδι, σε μιά χώρα όπου τραγουδάνε ακόμα και τα 
πουλιά ,να σιωπούν οι [αυτοαποκαλούμενοι] άνθρωποι 
του πνεύματος,σε μιά χώρα της ποίησης και των ποιη-
τών, να διαβάζονται και να προβάλλονται δηλώσεις μιάς 

χρήσης, ενός άχρηστου ή κάποιων 
αχάριστων, φαίνεται να είναι απο-
ρίας άξιον, όμως τελικά δεν είναι.
Επειδή στην Ελλάδα ‘’οι αλεπού-
δες είναι γραφτό να καταβροχθί-
σουν τα κοκόρια’’[Βασ.Καραπο-
στόλης, Η ζωή σαν τιμολόγιο], οι 
πολλοί αρχόμενοι αποφάσισαν 
,εκόντες/άκοντες, να ζήσουν σαν 
[εκ-πεπτω-]κότες και ν’ αφήσουν 
στους εκάστοτε λίγους άρχοντες 
‘να κάνουν παιχνίδι’. Ν’αλληλο-
συγχαίρονται,ν’αλληλοβραβεύο-
νται,ν’αλληλοαθωώνονται,ν’αλλη-
λοδικαιώνονται.
Επειδή ορισμένοι, ίσως ελάχιστοι, 
αρνούνται την πολιτική / κοινωνι-

κή / ψυχική ερήμωση και την υποταγή στο ‘αόρατο χέρι’ 
ή την αναμονή της ά’υ’λης λύτρωσης κι επειδή θέλουν 
να ονειρεύονται ακόμα  και μετά το θάνατο[ μάλλον, τη 
δολοφονία] του ονείρου, είναι αναγκαίος ένας νέος Οδι-
κός Χάρτης Δικαίου και Ηθικής [όχι ως αφηρημένων/
ασαφών κατευθύνσεων αλλά ως προ’υ’ποθέσεων / εγ-
γυήσεων για ηθικό πολιτικό βίο].
Με βάση τα παραπάνω ,θα συμβούλευα τα παιδιά μου 
και κάθε νέο αυτής της πατρίδας:
-να φοβούνται πολιτικούς που ούτε γνωρίζουν τί ποιούν, 
ούτε πιστεύουν σε κάτι πλήν της εξουσίας, που επινοούν 
και κατασκευάζουν έννοιες και λέξεις κατά το δοκούν 
και κατά περίσταση, που ό,τι πράττουν αυτοί [επειδή το 
πράττουν αυτοί] είναι εξαρχής ορθό και δίκαιο, ενώ ό,τι 
πράττουν οι άλλοι [επειδή το πράττουν οι άλλοι] είναι 
εξαρχής λάθος κι άδικο, που είναι αιχμάλωτοι/όμηροι 
των  προ-φάσεων και προ-καταλήψεών τους
-να μην εμπιστεύονται τους ηγέτες που ζητάνε να θυσι-
αστούν οι πολίτες για να σωθούν αυτοί, τους δογματικά 
[αυτο] υπνωτισμένους που επικαλούνται τη δημιουργία 
του ’’Νέου Ανθρώπου’’ [sic] ενώ ξαναγενάνε τον Προάν-
θρωπο, τους φιλοσόφους που αυτοαναγορεύονται κρι-
τές των πάντων ενώ οι ίδιοι δεν ευθύνονται για τίποτα
-να μην παρασύρονται από τον κομπασμό και το φαν-
φαρονισμό των τυχοδιωκτών, την αφελή[;] υπακοή των 
εθελόδουλων, τους εμπόρους των ελπίδων και των ψευ-
δαισθήσεων, τους εμπαθείς και απαθείς
-να ξεχωρίζουν την αδιάντροπη πορνεία [της ψυχής] 
από την αδέξια ντροπή [των λόγων], την ακάθαρτη σκέ-
ψη από την ιδεοληπτική συνείδηση, τη βία της απελπισί-
ας από τη λύσσα του φθόνου, την πτωχοαλαζονεία από 
την αμυντική λειτουργία της ανημποριάς, το ‘ξυπόλητο 
τάγμα’ από τους ένοχους αβράκωτους ,τους συμφερο-
ντολόγους ‘καταναλωτές της ήττας’ από τους ιδιοτελείς 
αγωνιστές ,τους εξεγερμένους από τους μονομάχους
-ν’ ακολουθούν τους αταξινόμητους κι όχι τους ταξινο-
μημένους, τους κριτικούς κι όχι τους εθελοτυφλούντες, 
τους ρισκάροντες κι όχι τους βολεμένους, τους προμη-
θείς κι όχι τους επιμηθείς.
Δεν γνωρίζω τί απ όλα αυτά θα γίνει πυξίδα ζωής. Σί-
γουρα όμως δεν θα γίνουν χάντρες στο κομπολό’ι’ κάθε 
εξουσίας που ξέρει μόνο ν’ απειλεί και να δια-τάζει.
ΥΓ.’’Λιγοτέψαμε. Γίναμε τόσοι δα. Κομμάτια’’ [Στ.Σταυρό-
πουλος, Πιό νύχτα δεν γίνεται]

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

Ολοκληρώθηκαν οι επισκευές στο 
νηπιαγωγείο της Άριας από τον Δήμο
Ο Δήμος Ναυπλιέων, συνεχίζει και εντείνει 
τις παρεμβάσεις του στον ευαίσθητο τομέα 
της παιδείας, με σκοπό οι σχολικές μονάδες 
του δήμου, να ανταποκρίνονται στις ανά-
γκες και στις απαιτήσεις της σχολικής κοι-
νότητας. Παρά τα μειωμένα λόγω κρίσης 
μπάτζετ από πλευράς δήμου καταβάλλεται 
κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να 
εκλείψουν τα κτηριακά προβλήματα στα 
σχολεία.
Ειδικότερα, στο νηπιαγωγείο της Άριας 
πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα εργασίες 
για την αλλαγή κουφωμάτων. Τοποθετή-
θηκαν διπλοί μονωτικοί υαλοπίνακες, αντι-
καταστάθηκαν όλα τα εσωτερικά και εξω-
τερικά  κουφώματα, έγινε θερμομόνωση, 
οπότε το κρύο δεν μπαίνει πια στις αίθου-
σες και οι μικροί μαθητές απολαμβάνουν 
τις καλύτερες δυνατές συνθήκες κατά την 
παραμονή τους σχολείο. 

Το ρόδι Ερμιόνης έγινε ΠΟΠ
Εγκρίθηκε το αίτημα καταχώ-
ρισης της ονομασίας «Ρόδι Ερ-
μιόνης» ως Προστατευόμενη 
Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) 
στο Μητρώο Προστατευόμε-
νων Ονομασιών Προέλευσης 
(ΠΟΠ)
Προστατευόμενων Γεωγραφι-
κών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και Εγγυ-
ημένων Παραδοσιακών Ιδιό-
τυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ) της Ε. 
Ένωσης. Το Υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
αποδέχθηκε το αίτημα του 
Αγροτικού Συνεταιρισμού Ερ-
μιόνης – «Οι Άγιοι Ανάργυροι», 
στο πλαίσιο του Κανονισμού 
(ΕΕ) 1151/2012 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 
2012, για τα συστήματα ποιό-
τητας των γεωργικών προϊό-
ντων και τροφίμων.
Ο χαρακτηρισμός Π.Ο.Π του 
ροδιού Ερμιόνης είναι πια γε-
γονός μια συλλογική προσπά-
θεια του Αγροτικού Συνεταιρι-
σμού Ερμιόνης και του Δήμου 
Ερμιονίδος που ξεκίνησε από 
το 2012 και ολοκληρώθηκε με 
επιτυχία.
Η ανάθεση της μελέτης για το 
Π.Ο.Π Ερμιόνης και η καθιέρω-
ση των εορτών ανάδειξης των 
τοπικών προϊόντων (γιορτή 
ροδιού στην Ερμιόνη, γιορτή 
ελιάς και ελαιολάδου στο Κρα-
νίδι) έδωσαν μεγάλη ώθηση 

στον κύριο στόχο, την ανάδει-
ξη των παραδοσιακών προϊό-
ντων και την σύζευξη τοπικών 
προϊόντων με την βελτίωση 
της παραγωγικής τουριστικής 
εικόνας της περιοχής.
Το «Ρόδι Ερμιόνης» είναι το-
πική ποικιλία ροδιού του φυ-
τού Punicaceae. Πρόκειται για 
φυτά που προέκυψαν από την 
πολυετή καλλιέργεια, τη συνε-
χή επιλογή από τους γεωργούς 
των φυτών με τα επιθυμητά 
χαρακτηριστικά και τον αγενή 
πολλαπλασιασμό τους στην 
περιοχή. Η διαδικασία αυτή 
έγινε με επιλογή μοσχευμάτων 

από τα καλύτερα προσαρμο-
σμένα στην περιοχή μητρικά 
φυτά, τα οποία παρήγαγαν 
ρόδια καλής ποιότητας και 
επικυμητών χαρακτηριστικών. 
Η αντικατάσταση παλιών ή 
η εγκατάσταση νέων φυτών 
γίνεται σήμερα με φυτώρια 
από οργανωμένα φυτώρια της 
περιοχής ι από τοπικούς παρα-
γωγούς που προκύπτουν με 
αγενή πολλαπλασιασμό από 
τα ήδη υπάρχοντα.
Ως οριοθετημένη γεωγραφι-
κή περιοχή παραγωγής για το 
«Ρόδι Ερμιόνης» ορίζεται ο δή-
μος Ερμιονίδας.

Οι συσκευασίες 
διακίνησης του 

«Ροδιού Ερμιόνης» 
μπορούν πλέον να 

φέρουν ετικέτα που 
να αναφέρεται ως 

«Προιόν Ονομασίας 
Προέλευσης»
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Τα παράπονά σας στο δήμαρχο
Το anagnostis.org σας φέρνει σε επικοινωνία με το δημόσιο
 
Τις προσωπικές τους εμπειρίες από την συνδιαλλαγή 
τους με το δημόσιο, και τα παράπονά τους, θα μπο-
ρούν πλέον να γράφουν οι πολίτες στο anagnostis. 
org
Στη διεύθυνση anagnostis.org/ta-parapona-sas-sto-
demarcho μπορείτε να στέλνετε τα παράπονα και τις 
καταγγελίες σας, με e-mail συνοδευόμενα από φω-
τογραφίες. Αφού εγκριθεί και δημοσιευτεί το κείμενό 
σας, θα ενημερώνεται ταυτόχρονα από τη δημοσιο-
γραφική μας ομάδα η δημοτική αρχή ή ο αρμόδιος 
φορέας με στόχο να επιλύσει το πρόβλημα.
Πρόκειται για μία ακόμα διαδραστική εφαρμογή του 
site anagnostis.org που δίνει βήμα στον πολίτη και 
τον φέρει σε επαφή με τους αρμοδίους για την επίλυ-
ση των καθημερινών προβλημάτων.  
Φωτισμός, ύδρευση, λακκούβες, καθαριότητα, κοι-
νόχρηστοι χώροι, στάθμευση, έργα, πεζοδρόμια, 
πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές και χώροι πρασίνου, 
αλλά και εξυπηρέτηση από τον δήμο ή την περιφέ-
ρεια. Όλα τα προβλήματα της καθημερινότητάς σας 

>> κοντά στον πολίτη

Διαδραστική εφαρμογή του site anagnostis.org που δίνει βήμα στον πολίτη και επιχειρεί να 
τον φέρει σε επαφή με τους αρμοδίους για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων

Σκανάρετε με το κινητό σας το QR Code και θα βρεθείτε αμέσως 
στη φόρμα για να στείλετε «Τα παράπονά σας στο δήμαρχο»

Φωτισμός, ύδρευση, 
λακκούβες, καθαριότητα, 

κοινόχρηστοι χώροι, 
στάθμευση, έργα, 

πεζοδρόμια, πάρκα, 
πλατείες, παιδικές χαρές 
και χώροι πρασίνου, αλλά 
και εξυπηρέτηση από τον 

δήμο ή την περιφέρεια. 
Όλα τα προβλήματα της 

καθημερινότητάς σας στην 
περιοχή που ζείτε χωρούν 

στο anagnostis.org

στην περιοχή που ζείτε χωρούν στο anagnostis.org  Η νέα στήλη που 
την γράφετε εσείς αποσκοπεί στην καταγραφή και επίλυση των προ-
βλημάτων και όχι στην επίρριψη ευθυνών.
Πρώτιστος στόχος της στήλης αυτής είναι η προστασία, η στήριξη 
και ο σεβασμός των αναγκών του πολίτη και η βελτίωση των υπη-
ρεσιών που του παρέχει το δημόσιο. Η επίλυση των προβλημάτων 
είναι ο βασικός στόχος και σκοπός. 
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ανθρώπων έργα

Ξέρω ένα γεροντάκι που έχει 12 παιδιά

Ο Ναύπλιος στοχεύει να παραμείνει 
ενωμένος, δυναμικός και με νέα πνοή

O Σύλλογος των απανταχού Ναυπλιέων ανανεώνει τα μέλη του

«Μια φορά κι έναν καιρό μια 
χήρα γυναίκα και πολύ φτωχιά 
είχε πέντε παιδιά κι ήταν τόσο 
φτωχιά, που δεν είχε στον ήλιο 
μοίρα. Και δεν έβρισκε και δου-
λειά για να δουλέψει, μόνο μια 
φορά την εβδομάδα την φώναζε 
μια αρχόντισσα γειτόνισσά της, 
και της ζύμωνε το ψωμί της και 
της έδινε για τον κόπο της μηδέ 
κάν ένα γωνιάδι ψωμί να πάει 
στα παιδιά της να φάνε· μόν’ 
έφευγε η καημένη με τα ζυμά-
ρια στα χέρια κι ερχότανε στο 
σπίτι της κι εκεί τα έπλυνε με πα-
στρικό νερό και κείνο το νερό το 
έβραζε και γινόταν κομμάτι σαν 
χυλός και τρώγανε τα παιδιά της. 
Και μ’ αυτόν το χυλό ήταν όλη την 

εβδομάδα χορτάτα, όσο να ξανα-
ζυμώσει πάλι η μάνα τους στην 
αρχόντισσα και νά ’ρθει πάλι η 
μάνα τους με τ’ άνιφτα τα χέρια 
και να τους κάνει πάλι χυλό…»
Η Παιδική- Νεανική Βιβλιοθήκη 
του Δήμου Άργους-Μυκηνών, 
που λειτουργεί στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων της Κ.Ε.Δ.Α.Μ., 
διοργανώνει θεατροπαιδαγω-
γικό πρόγραμμα για παιδιά, με 
παιχνίδια σωματικής έκφρασης 
και κατασκευές, με τίτλο «Ξέρω 
ένα γεροντάκι που έχει 12 παι-
διά», την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 
2018 και ώρα 11:00 π.μ., στο χώρο 
της Παιδικής- Νεανικής Βιβλιο-
θήκης. 
Ο Γερο-Χρόνος και τα παιδιά του, 

οι Δώδεκα Μήνες, υποδέχονται 
με χαρά τη νέα χρονιά και σας 
προσκαλούν σε ένα ταξίδι γεμά-
το περιπέτεια. Σαν ήρωες βγαλ-
μένοι από τα παραμύθια, θα ζω-
ντανέψουν, με τους μικρούς μας 
φίλους να τους δίνουν σάρκα και 
οστά! Στόχος μας, να ακούσου-
με τις ιστορίες των Μηνών και 
να εκφραστούμε με κίνηση και 
λόγο. 
Εμψύχωση: Μαριλένα Καλογε-
ράκη (Νηπιαγωγός- Θεατροπαι-
δαγωγός) 
Είσοδος ελεύθερη
Δηλώστε συμμετοχή στο τηλέφω-
νο της βιβλιοθήκης : 2751069484. 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότη-
τας. 

Σ ημαντική ανανέωση στα μέλη του 
έχει ξεκινήσει ο Σύλλογος των 
απανταχού Ναυπλιέων «Ο Ναύ-

πλιος», όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος 
κος Κολόκας απευθύνοντας την ευχή ο 
Σύλλογος να παραμείνει ενωμένος και 
δυναμικός και με νέα πνοή.
Η πρόσφατη εκδήλωση του Συλλόγου έγι-
νε στο Ξενοδοχείο “Radison Park” στην 
Αθήνα.
Η αίθουσα κατακλίστηκε από μέλη του 
Συλλόγου, τους Ναυπλιώτες της Αθήνας 
και τους φίλους του Ναυπλίου για να 
απολαύσουν την συναυλία της Χορωδίας 
«Ηχοχρωμάτων» της Ιεράς Αρχιεπισκο-
πής Αθηνών υπό την διεύθυνση της κ. Σ. 
Νάκη σε ένα πλούσιο πρόγραμμα Ελλή-
νων και ξένων συνθετών.
Στο δεύτερο μέρος η Χορωδία εκτέλεσε 
επτανησιακές Καντάδες και τελείωσε το 
πρόγραμμα με Χριστουγεννιάτικα τρα-
γούδια.
Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος κ. Κολό-
κας απεύθυνε την ευχή ο Σύλλογός να 
παραμείνει ενωμένος και δυναμικός και 
με νέα πνοή καθώς έχει αρχίσει σημαντι-
κή ανανέωση στα μέλη του. Ευχαρίστησε 
το Δήμαρχο Ναυπλιέων κ. Δημήτρη Κω-
στούρο για την για μια ακόμα παρουσία 
του στο Σύλλογο και για το ενδιαφέρον 
ου για τη συνέχιση της λειτουργίας του 
Συλλόγου.
Ο Δήμαρχος με τη σειρά του με συγκινη-
τικό λόγο ευχαρίστησε τους απόδημους 

Ναυπλιείς για το ενδιαφέρον προς την 
πατρίδα τους και τη στήριξη που παρέ-
χουν σ’ αυτήν όταν ζητηθεί.
Πριν ξεκινήσει το δεύτερο μέρος του 
προγράμματος το Δ.Σ. βράβευσε για την 
εν γένει προσφορά τους στο Σύλλογο 
τρία διακεκριμένα μέλη του: την κ. Γιού-
λη Καλογεροπούλου - Βερβιτσιώτη, τον κ. 
Μίμη Διβέρη και τον κ. Λ. Γεωργή για την 
πολύχρονη προσφορά τους στο Σύλλογο.
Την εκδήλωση του Συλλόγου τίμησαν 
σημαντικότατες παρουσίες: Ο Δήμαρχος 
Ναυπλιέων κ. Δ. Κωστούρος, ο Πρόεδρος 

της Κ.Ε.Δ.Ε. και Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. 
Γ. Πατούλης, ο Βουλευτής Αργολίδος της 
Ν.Δ. κ. Ι. Ανδριανός, ο Δημοτικός Σύμ-
βουλος του Δ. Ναυπλιέων και εκπρόσω-
πος τύπου της «Δημοκρατικής Συμπαρά-
ταξης» κ. Π. Χρηστίδης, η Πρόεδρος του 
Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. Ναυπλίου κ. Ν. Αναστασίου, 
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δ. Ναυπλιέων 
κ. Μ. Ράλλη και Π. Καλκούνου, ο τ. Γενι-
κός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Δυτικής Ελλάδος κ. Γ. Διδασκάλου, 
η Πρόεδρος του Ομίλου UNESCO του Ν. 
Αργολίδος κ. Μ. Ζηλεμένου, ο συμπολί-

της μας Αρχιμανδρίτης  π. Χρυσόστομος  
Καλαθάς, η κ. Γ. Σαμαρά και πολλοί άλλοι.
Στο τέλος της εκδήλωσης το Δ.Σ. έδωσε 
αναμνηστικά δώρα σε όλους για τη γιορτή 
των Χριστουγέννων.
Την εκδήλωση παρουσίασε η Γεν. Γραμ-
ματέας κ. Πέγκυ Βραχνού.
Στο πέρας της εκδήλωσης ο Πρόεδρος 
ευχήθηκε εκ μέρους του Δ.Σ. προς όλους 
Καλές Γιορτές και ευχαρίστησε τα μέλη 
του Δ.Σ. κ. Μ. Διβέρη και κ. Δ. Βέργα που 
επίσης είχαν την επιμέλεια της εκδήλω-
σης.



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.

Στης Αρβανιτιάς τα μέρη
Κώστας Ναυπλιώτης

Να εξεγερθούν οι ποιητές

Πρέπει να εξεγερθούν οι ποιητές
να πάψουν να πετάνε τα βιβλία τους
να σταματήσουν να κλαίνε τις νύχτες
να πιουν κρασί όλοι μαζί σε ένα καφενείο
ίσως έτσι γράψουν ένα όμορφο ποίημα
Πρέπει να εξεγερθούν οι ποιητές
στους ματωμένους δρόμους
αγκαλιασμένοι να φωνάξουν για τη ζωή 
που ζουν κρυφά από τους άλλους ανθρώπους
δίπλα σε ανθισμένα γεράνια
και σε λερωμένους τοίχους
περιμένοντας το ξημέρωμα για να γράψουν
Πρέπει να εξεγερθούν οι ποιητές
να βρουν ένα πλοίο
που θα το οδηγεί ένας μέθυσος καπετάνιος
έτσι κανείς δεν ξέρει που θα τους βγάλει
ίσως σε ένα όμορφο νησί
ίσως σε μια ξέρα
Πρέπει να εξεγερθούν οι ποιητές
και εγώ μαζί τους
να βρω τη δύναμη
να ρθω να σου πω 
σ’ αγαπώ

Γιώργος Μώρος 
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Γκάτζιος: το μέλλον της ύπαρξης μας
Τι είπε ο δήμαρχος Επιδαύρου στην επέτειο της Εθνοσυνέλευσης

Ο Δήμος Επιδαύρου στις 14 
Ιανουαρίου 2018 τίμησε με ιδι-
αίτερη επισημότητα την επέ-
τειο της Α΄ Εθνοσυνέλευσης 
στην Πιάδα.
Ο Δήμαρχος Επιδαύρου κ. 
Κωνσταντίνος Γκάτζιος στον 
χαιρετισμό του είπε:
«Διαβάζοντας με ιδιαίτερη 
προσοχή από τα Αρχεία της 
ελληνικής παλιγγενεσίας τα 
πρακτικά της Α΄ Εθνοσυνέλευ-
σης, στάθηκα στη φράση του 
αντιπροέδρου του Εκτελεστι-
κού: 
«ο Έλλην παίγνιον δεν γίνε-
ται!»
Πράγματι η Ελλάδα βρίσκεται 
ίσως στην πιο κρίσιμη καμπή 
της ιστορικής της πορείας. 
Αν τώρα απεμπολήσουμε τα 
ιδεώδη και τις ηθικές αξίες με 
τις οποίες ανατραφήκαμε, 
αν τώρα κλονιστεί η εθνική 
μας υπόσταση και υπερηφά-
νεια, 

αν τώρα προσφέρουμε σαθρή 
συνεργασία σε όλους εκεί-
νους που μας υποβλέπουν 
και απειλούν τα εθνικά μας 
δίκαια,
η καταστροφή είναι δεδομένη.
Η εθνική και πολιτιστική μας 
ισοπέδωση θα είναι η νέα 
πραγματικότητα για την οποία 
θα κληθούμε να λογοδοτήσου-
με στις ερχόμενες γενιές και 
κυρίως  στην κρίση της ιστο-
ρίας.

Οφείλουμε ως Έλληνες στο 
όνομα της Ορθοδοξίας, της 
Πατρίδας και των Ιερών Συμ-
βόλων μας, να παλεύουμε 
για ένα κράτος ελεύθερο και 
δίκαιο που θα διασφαλίζει τα 
δικαιώματα όλων των πολιτών.
Οφείλουμε όλοι, ως αληθινοί 
πατριώτες, να είμαστε ενωμέ-
νοι και να προστατεύουμε την 
εθνική μας ύπαρξη και ανε-
ξαρτησία.
Δεν μας έχει δώσει κανείς το 

δικαίωμα να ευτελίζουμε τις 
αξίες τις οποίες τιμάμε σήμε-
ρα, και να αφομοιωνόμαστε 
με ιδέες και συμφέροντα που 
δεν είναι ελληνισμός.
Το πνεύμα της Επανάστασης 
δεν συμβιβάζεται με πολιτικές 
υποτέλειας, αντίθετα μας επι-
φορτίζει με μεγαλύτερη ευθύ-
νη, απέναντι στο ιστορικό μας 
παρελθόν αλλά και στο μέλλον 
των παιδιών μας, να σταθούμε 
άξιοι της ελευθερίας στην ου-
σίας της, και να έχουμε ισχυρή 
γνώμη και φωνή απέναντι σ΄ 
εκείνους που μας θέλουν σιω-
πηλούς.
Το πνεύμα της Επανάστασης 
οφείλουμε να το διατηρήσου-
με ζωντανό
γιατί από αυτό εξαρτάται το 
μέλλον της ύπαρξης μας».
Συνδιοργανωτές των εκδηλώ-
σεων ήταν η Βουλή Των Ελλή-
νων και η Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου.

Η Εορτή της Μετακομιδής των 
Ιερών Λειψάνων του Αγίου 
Πέτρου Επισκόπου Άργους

- Το Σάββατο   20.1  στις 6:30 μ.μ. θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατι-
κός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Ελασσώνος κ.κ. Χαρίτωνος.
-Την Κυριακή 21.1 στις 7 π.μ. θα ψαλεί ο Όρθρος και στην συ-
νέχεια θα τελεσθεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Μετά το πέ-
ρας της Θείας  Λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί Λιτανεία των 
ι. Λειψάνων του Αγίου πέριξ του Ιερού Ναού. Το Απόγευμα 
της Κυριακής στις 5:00 μ.μ. θα ψαλεί ο Εσπερινός και η Ιερά 
Παράκλησις του Αγίου Πέτρου. Στη συνέχεια, στις 6:00 μ.μ. η 
καθιερωμένη ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργο-
λίδος κ.κ. Νεκταρίου
-Το Απόγευμα της Κυριακής στις 9 μ.μ. θα τελεσθεί Ιερά Αγρυ-
πνία.

Βραβεύσεις Κουνγκ-φού
Την περασμέ-
νη  Κυριακή 
14 Ιανουαρίου 
έγινε η κοπή 
της πίτας της 
Ε λ λ η ν ι κ ή ς 
Ομοσπονδίας 
Γουσού Κουνγκ 

Φου, και βραβεύτηκαν αθλητές και αθλήτριες που διακρίθη-
καν την προηγούμενη χρονιά. 
Από τη σχολή του Θ.  Λαμπάδα, βραβεύτηκαν οι αθλητές και οι 
αθλήτριες  που συμμετείχαν στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
στη Τιφλίδα τη Γεωργίας, στο Μεσογειακό πρωτάθλημα και οι 
αθλητές με νίκες στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Επίσης πραγ-
ματοποιήθηκαν και ειδικές βραβεύσεις σε παράγοντες που 
βοηθούν και στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Κουνγκ-φού.



Το λίφτινγκ
Μια γυναίκα αποφασίζει να κάνει λίφτινγκ στο πρό-

σωπο για τα γενέθλιά της. Ξοδεύει 5000 ευρώ 
και αισθάνεται ιδιαίτερα ικανοποιημένη με το 
αποτέλεσμα. Στο δρόμο για το σπίτι, σταματάει 
σε ένα περίπτερο 
για να αγοράσει μια 
εφημερίδα. Προτού 
φύγει ρωτάει τον 
περιπτερά:

- Πόσο χρονών με κά-
νετε;

- 32, της απαντάει.
- Κι όμως, είμαι 47! λέει 

με ικανοποίηση.
Λίγο αργότερα, πάει σ’ 

ένα φαστφουντά-
δικο και κάνει την 
ίδια ερώτηση στην κοπέλα στο ταμείο. Εκείνη 
απαντάει:

- Γύρω στα 29 σας κάνω.
Και η γυναίκα:
- Όχι, είμαι 47!
Τώρα πλέον πετάει στα σύννεφα. Σταματάει σε ένα 

φαρμακείο και αφού φτάνει στο ταμείο και αγο-
ράζει μέντες, ρωτάει το φαρμακοποιό την ίδια 
φλέγουσα ερώτηση.

Εκείνος απαντά:
- Εχμ, 30;
Για μια ακόμα φορά, λέει περήφανα:
- Είμαι 47, αλλά σας ευχαριστώ.
Στη στάση του λεωφορείου, ρωτάει έναν ηλικιωμέ-

νο κύριο την ίδια ερώτηση.

Εκείνος της απαντά:
- Κυρία μου, είμαι 78 ετών και η όρασή μου δεν είναι 

όπως παλιά. Όσο ήμουν νέος ωστόσο, είχα ένα 
σίγουρο τρόπο για να διαπιστώνω την ηλικία 

μιας κυρίας. Θα ακου-
στεί σαν ασέβεια, αλλά 
απαιτεί την τοποθέτη-
ση των χεριών μου στο 
εσωτερικό του στηθό-
δεσμού σας. Τότε θα 
είμαι σε θέση να πω την 
ακριβή ηλικία σας.

Ακολουθεί μια παρα-
τεταμένη σιωπή στον 
άδειο δρόμο έως ότου 
η περιέργεια την κυρι-

εύει:
- Εντάξει, θα σας αφήσω.
Βάζει και τα δύο του χέρια κάτω από την μπλούζα 

της και στο εσωτερικό του σουτιέν, ψηλαφίζει 
μεθοδικά και προσεκτικά. Μετά από δύο λεπτά, 
εκείνη του λέει:

- Εντάξει φτάνει..., πόσο ετών είμαι;
Κάνει ένα τελευταίο ζούπηγμα αυτός, βγάζει τα χέ-

ρια του και της λέει:
- Κυρία μου, είστε 47 ετών.
Όλο έκπληξη τον ρωτάει:
- Απίστευτο! Πώς το καταλάβατε;
- Μου υπόσχεστε πως δε θα νευριάσετε;
- Ναι.
- Ήμουν από πίσω σας στο φαστφουντάδικο

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Sembra una vespa!»Αυτό μοιάζει 
με σφήγκα», αναφώνησε ο Enrico 
Piaggio όταν είδε κοιτάζοντάς το 
από πίσω το scooter τελειωμένο.  

Οι ναυαγοί
«Τέσσερις ναυαγοί ηλικίας 20, 40, 50 και 70 ετών 

βρίσκονται σε ένα νησί και σε απόσταση ανα-

πνοής σε ένα άλλο νησί βρίσκονται ισάριθμα πα-

νέμορφα μοντέλα.

Ο 20άρης λέει: -Γρήγορα να κολυμπήσουμε να 

πάμε απέναντι στα κορίτσια!

Ο 40άρης του απαντά: -Καλά μην βιάζεσαι και 

τόσο.

Ο 50άρης προτείνει: -Εγώ λέω να κατασκευάσου-

με μία σχεδία

O 70άρης: - Για σταθείτε ρε παιδιά. Γιατί να τα κά-

νουμε όλα αυτά; Αφού κι από εδώ βλέπουμε!!!»
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Κάντε την περιήγηση στο internet ασφαλή για τα παιδιά σας
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Μπορεί να έχει γίνει πια βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας, 
το διαδίκτυο όμως και όλες οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι κάτι 
σχετικά καινούριο. Είναι λοιπόν φυσικό οι γονείς αλλά και οι εκ-
παιδευτικοί που είναι υπεύθυνοι για την επιτήρηση των παιδιών 
κατά την ενασχόλησή τους με το διαδίκτυο να μην ξέρουν κάποιες 
φορές πώς να το αντιμετωπίσουν. 

Να απαγορεύσω στο παιδί μου να χρησιμοποιεί το internet;
Αν και ακούγεται δελεαστική λύση το να διακοπεί κάθε επαφή του 
παιδιού με το διαδίκτυο, σίγουρα δεν είναι η ενδεδειγμένη. Είτε για 
την προετοιμασία του για το σχολείο είτε για να συνηθίζει τη χρήση 
του διαδικτύου και για την υπόλοιπη ζωή του, το παιδί χρειάζεται 
να έχει επαφή με το internet από σχετικά μικρή ηλικία. Και ενώ 
είναι αυτονόητο ότι γονείς και εκπαιδευτικοί θα κάνουν ότι είναι 
δυνατό, προκειμένου να αποφύγουν τα παιδιά τις σελίδες κοινωνι-
κής δικτύωσης και άλλες σελίδες που δεν απευθύνονται στην ηλικία 
τους, δεν είναι εξίσου εύκολο για αυτούς να ελέγξουν την ασφάλεια 
των διαφόρων αναζητήσεων που κάνει το παιδί στο Google. Ακό-
μη και αν ο όρος αναζήτησης είναι αθώος, στα αποτελέσματα της 
αναζήτησης μπορεί να περιλαμβάνονται ιστοσελίδες με περιεχόμενο 
ακατάλληλο για μικρά παιδιά. Στην προσπάθειά της να αντιμετωπί-
σει αυτό το πρόβλημα και να κάνει την περιήγηση στο internet όσο 
το δυνατό ασφαλέστερη για τα παιδιά, η Google έχει αναπτύξει την 
τεχνολογία Google Safe Search. 

Τι είναι το Google Safe Search;
Η τεχνολογία της Ασφαλούς Αναζήτησης (Google Safe Search) 
είναι μία υπηρεσία που προσφέρει η Google, μέσω της οποίας 
φιλτράρονται τα αποτελέσματα αναζήτησης με άσεμνο περιεχό-
μενο (π.χ. πορνογραφικό περιεχόμενο) στο Google. Όταν είναι 
ενεργοποιημένη η Ασφαλής Αναζήτηση, τότε παρέχονται τα πιο 
σχετικά αποτελέσματα για την αναζήτηση, αφού αποκλειστούν 
εικόνες, βίντεο και ιστοσελίδες που περιέχουν ακατάλληλο και 
άσεμνο περιεχόμενο. 
Για να ενεργοποιήσετε την Ασφαλή Αναζήτηση πρέπει μέσα από 
τη σελίδα της Google να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις Αναζήτησης, να 
επιλέξετε το πεδίο «Ενεργοποίηση Ασφαλούς Αναζήτησης» και να 
πατήσετε «Αποθήκευση».  Χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας 
Google μπορείτε να κλειδώσετε την Ασφαλή Αναζήτηση, ώστε να 
μην μπορούν τα παιδιά να την απενεργοποιήσουν όποτε θέλουν. 
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε περισσότερους από έναν brows-
ers θα πρέπει να επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για τον καθένα. 
Το ίδιο ισχύει και αν έχετε περισσότερους από έναν χρήστες στον 
υπολογιστή. Για να μην απενεργοποιείται η Ασφαλής Αναζήτηση 
πρέπει να έχετε ενεργοποιημένα τα cookies στον υπολογιστή σας. 
Με αντίστοιχο τρόπο μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Ασφαλή 
Αναζήτηση και σε κινητό ή tablet είτε στην εφαρμογή του Google 
είτε στο πρόγραμμα περιήγησης της κάθε συσκευής. Δυστυχώς σε 
κινητές συσκευές δεν μπορείτε να κλειδώσετε τη λειτουργία αυτή. 
Να σημειώσουμε ότι η Ασφαλής Αναζήτηση δεν είναι 100% 
ακριβής, οπότε σε περίπτωση που εμφανιστεί ακατάλληλο περι-
εχόμενο ενώ έχετε ενεργοποιημένη την Ασφαλή Αναζήτηση, μπο-
ρείτε να αναφέρετε το προσβλητικό περιεχόμενο στην Google. 

Μηχανές αναζήτησης που ελέγχονται με Google Safe Search
Προκειμένου να γίνει η αναζήτηση στο internet πιο ασφαλής 
αλλά και ευχάριστη για τα παιδιά έχουν δημιουργηθεί διάφορες 

μηχανές αναζήτησης που 
χρησιμοποιούν το Google 
Safe Search. Οι μηχανές αυ-
τές έχουν ιδιαίτερο σχεδιασμό 
με πολλά χρώματα, χαρακτή-
ρες καρτούν και άλλα χαρα-

κτηριστικά που τις κάνουν προσιτές στα παιδιά μικρής ηλικίας. 

Κάποιες από τις γνωστότερες μηχανές αναζήτησης για παιδιά είναι 
οι ακόλουθες:
http://www.kidrex.org/: Εκτός από όμορφη εμφάνιση που θυμίζει 
παιδική ζωγραφιά, στη σελίδα αυτή μπορούν οι γονείς να βρουν 
και χρήσιμες συμβουλές για το πώς να χειριστούν την ασφάλεια 
των παιδιών τους στο διαδίκτυο. 
https://www.kiddle.co/: Το Kiddle συνδυάζει το φίλτρο ασφαλούς 
αναζήτησης της Google με τον έλεγχο φράσεων-λέξεων 
κλειδιών από τους ίδιους τους γονείς. Όταν το παιδί πληκτρο-
λογήσει μία ακατάλληλη λέξη για αναζήτηση, εμφανίζεται ένα ρο-
μπότ που αποτρέπει τη συγκεκριμένη αναζήτηση.
https://www.juniorsafesearch.com/: Εκτός από το να προσφέρει 
ασφαλή αποτελέσματα αναζήτησης η σελίδα αυτή παρέχει και 
διδακτικές πληροφορίες στους μικρούς χρήστες, προβάλλοντας 
στο πάνω μέρος της καθημερινά μία καινούργια λέξη, ένα γνωμικό 
καθώς και τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα που έγιναν την 
ίδια μέρα στο παρελθόν.
Υπάρχουν και άλλες φυσικά μηχανές αναζήτησης που χρησιμοποι-
ούν το Google Safe Search και απευθύνονται σε παιδιά μικρής 
ηλικίας (π.χ. https://www.safesearchkids.com/) και όποια και αν 
επιλέξετε σίγουρα θα σας βοηθήσει να παράσχετε στα παιδιά σας 
τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καμία μηχανή αναζήτησης και καμία ρύθμιση στον 
περιηγητή δεν μπορεί να προσφέρει 100% ασφαλή αποτελέσμα-
τα σε κάθε αναζήτηση. Πάντα να έχετε τον υπολογιστή που 
χρησιμοποιούν τα παιδιά σας σε κεντρικό σημείο του σπιτιού 
και να επιβλέπετε την περιήγησή τους στο διαδίκτυο.   

ΑΔΑ: ΩΥ1ΜΩΚΦ-ΗΕΔ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Βασ. Κων/νου 34 Τ.Κ. 
21100
Πληροφ.: Κόντα Αθαν., 
Μπουταϊτης Νικ.
Τηλ:2752360935/931/914
FAX: 2752360967
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gov.gr
Ιστοσελίδα: www.nafplio.gr

Ναύπλιο 11-1-2018
Αρ. Πρωτ: 591

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙ-
ΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙ-
ΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018»

Ο Δήμος Ναυπλιέων έχοντας υπό-

ψη:
1. Την 262/2017 απόφαση της Ο.Ε. 
με την οποία καθορίστηκαν οι 
όροι της διακήρυξης.
2. Την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
με την υπ’ αριθμ.  343/9-3-2017 
απόφαση Δημάρχου για  την 
εποπτεία, την ευθύνη και τη δια-
χείριση της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών.
         Προκηρύσσει ανοιχτό ηλε-
κτρονικό διεθνή δημόσιο διαγω-
νισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥ-
ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 
2018» με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οι-
κονομική άποψη προσφορά βά-
σει τιμής και συγκεκριμένα για τα 
καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί 
της  διαμορφούμενης, μέσης λια-
νικής τιμής καυσίμων (βενζίνη 
αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πε-
τρέλαιο θέρμανσης), όπως αυτή 
προκύπτει από το εβδομαδιαίο 
Δελτίο Επισκόπησης που εκδίδε-
ται από το Παρατηρητήριο Τιμών 

Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων κατά την ημέρα παράδο-
σης αυτών και  για την προμήθεια 
των λιπαντικών την χαμηλότερη 
προσφερόμενη τιμή στο σύνολο 
όλων των ειδών της προμήθειας. 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδια-
γραφές της μελέτης. 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής 
προσφορών στο σύστημα ορί-
ζεται η 12/1/2018, ημέρα Παρα-
σκευή και ώρα 08:00 πμ., ως κα-
ταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών στη Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 
12/2/2018, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευ-
ση της καταληκτικής ημερομηνίας 
και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατό-
τητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστημα. 
    Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμ-
μετάσχουν στον διαγωνισμό οφεί-
λουν να προσκομίσουν εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής που θα ανα-
λογεί σε ποσοστό 1 (ένα) τοις εκα-
τό (%) επί του προϋπολογισμού 
της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. (δηλαδή 
ποσό 4.740,11 €) εφ’ όσον ο προ-
σφέρων συμμετέχει για το σύνολο 
των υπό προμήθεια ειδών όλων 
των ομάδων, άλλως για ποσό 
που θα καλύπτει το 1% (ένα) τοις 
εκατό (%) της προϋπολογισθεί-
σας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την 
συγκεκριμένη ομάδα της μελέτης.

Αναλυτικά η προμήθεια αφορά:
1.Πετρέλαιο θέρμανσης, ποσότη-
τα 135.800,00 λίτρα, 108.640,00 € 
χωρίς το Φ.Π.Α.
2.Πετρέλαιο κίνησης, ποσότητα 
308.000,00 λίτρα, 308.000,00 € 
χωρίς το Φ.Π.Α.
3.Βενζίνη αμόλυβδη, ποσότητα 
31.360,00 λίτρα, 36.691,20 € χωρίς 
το Φ.Π.Α.
4.Λιπαντικά, ποσότητα 6.710 λί-
τρα & 250 κιλά, 20.680,00 € χωρίς 
το Φ.Π.Α.
     

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπο-
λογισμός είναι 474.011,20 € (μη 
συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ). 
Η Διακήρυξη εστάλη για δημο-
σίευση στις 9/1/2018 και δημο-
σιεύτηκε λαμβάνοντας  αριθμό 
προκήρυξης στην Ε.Ε. S: 2018/S 
007-010968 (E-NOTICES). 
Οι προμήθειες αφορούν τμημα-
τικές αγορές για την κάλυψη των 
αναγκών του Δήμου Ναυπλιέων 
και των Νομικών του Προσώπων 
(Δ.Ο.Π.Π.ΑΤ., Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν. ΣΧΟ-
ΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟ-
ΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗΣ).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποι-
ηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr 
του συστήματος. Το πλήρες σώμα 
της διακήρυξης του διαγωνισμού,  
τη μελέτη και τα λοιπά τεύχη του 
παρόντος διαγωνισμού θα αναρ-

τηθούν σε ηλεκτρονική μορφή 
(.pdf ), στη διαδικτυακή διεύθυν-
ση www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης  η διακήρυξη θα 
αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον 
πίνακα ανακοινώσεων και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπλιέων 
(www.nafplio.gr).
Η προμήθεια διέπεται από τις 
διατάξεις των Ν. 2690/1999, 
2859/2000, 3463/2006, 
3548/2007, 3861/2010, 
3852/2010, 4013/2011, 
4152/2013, 4129/2013, 
4155/2013, 4250/2014, 
4270/2014, 4412/2016, τα Π.Δ. 
28/2015, 39/2017, 80/2016 και τις 
αποφάσεις 57654 & 56902  του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανά-
πτυξης και την απόφαση 11389 
του Υπουργού Εσωτερικών.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ



Πότε χρειάζεται 
να κλείσουμε ένα κύκλο 

στη ζωή μας;
Της Αθηνάς Νάσσου, 

ΨυχολόγοςΨυχοθεραπεύτρια

   Κάποιο στάδιο της ζωής μας συχνά φτάνει στο τέλος του και εμείς 
χρειάζεται να έχουμε την ικανότητα να προχωρήσουμε. Μπορεί 
να χάσουμε τη δουλεία μας, να χωρίσουμε, να χάσουμε μια φιλία 
κ.α. Αν επιμείνουμε να παραμείνουμε εκεί περισσότερο από όσο 
χρειάζεται, θα χάσουμε τη χαρά και το νόημα των άλλων σταδίων, 
τα οποία πρέπει να ζήσουμε. Έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να αφή-
νουμε στο παρελθόν τις στιγμές της ζωής μας που οι καταστάσεις 
περνούν και το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τις 
αφήσουμε πράγματι να φύγουν.
1. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό (όσο επίπονο κι αν είναι) να κατα-
στρέφουμε αναμνηστικά, να μετακομίζουμε, να δίνουμε πράγμα-
τα σε ορφανοτροφεία, να πουλάμε ή να χαρίζουμε τα βιβλία που 
έχουμε. Καταστρέφοντας ορισμένες αναμνήσεις, σημαίνει και ότι 
δημιουργούμε χώρο για να πάρουν τη θέση τους άλλες.
2. Αποδεσμευτείτε από τα πράγμα. Αφήστε τα να φύγουν. Απαγκι-
στρωθείτε. Μην ελπίζετε να σας δώσουν κάτι πίσω, να αναγνωρί-
σουν τις προσπάθειες σας, να ανακαλύψουν τη μεγαλοφυϊα σας, 
να κατανοήσουν την αγάπη σας.
3. Δεν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο από το να μην αποδεχόμαστε 
ερωτικούς χωρισμούς, υποσχέσεις για δουλειά που δεν έχουν συ-
γκεκριμένη ημερομηνία εκκίνησης, αποφάσεις που αναβάλλονται 
συνεχώς στο όνομα της «ιδανικής στιγμής». Πριν αρχίσει ένα νέο 
κεφάλαιο, πρέπει να ολοκληρωθεί το παλιό: Πείτε στον εαυτό σας 
ότι αυτό που πέρασε δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ.
Θυμηθείτε ότι κάποτε μπορούσατε να ζήσετε χωρίς αυτό το πράγ-
μα ή αυτόν τον άνθρωπο – τίποτα δεν είναι αναντικατάστατο, η 
συνήθεια δεν είναιανάγκη.
Κλείνοντας κύκλους. Όχι από υπεροψία, από αδυναμία ή από αλα-
ζονεία, απλώς επειδή κάτι δεν είναι πια μέρος της ζωής σας. Κλεί-
στε την πόρτα, αλλάξτε δίσκο, καθαρίστε το σπίτι σας, τινάξτε τη 
σκόνη. Να γίνετε ένας νέος άνθρωπος που θα χαίρεται τη ζωή του 
και δε θα πληγώνεται από τα αγκάθια του παρελθόντος.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής απέ-
στειλε σήμερα έγγραφο στην ΟΧΕ με το οποίο 
ζήτησε να μετατεθεί σε άλλη ημερομηνία η 
αναμέτρηση ΑΕΚ- Διομήδης Άργους για την 12η 
αγωνιστική, που επρόκειτο να διεξαχθεί την Πα-
ρασκευή 19/1 και ώρα 17:15 στην αίθουσα Γ. 
Κασσιμάτης στο ΟΑΚΑ.
Η Αστυνομία επικαλέστηκε θέματα ασφάλειας, 
λόγω της διεξαγωγής την ίδια ημέρα (21:15) στο 
ΟΑΚΑ του ευρωπαϊκού αγώνα basket Παναθη-
ναϊκός Superfoods- ΤΣΣΚΑ Mόσχας.
Ως εκ τούτου και μετά από επικοινωνία με τα δύο 
σωματεία και το ΟΑΚΑ, ο αγώνας ΑΕΚ- Διομήδης 
Άργους θα διεξαχθεί την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 
2018 και ώρα 20:00, ενώ θα μεταδοθεί από το 
WebTV της ΕΡΤ. Ο Διομήδης θα αγωνιστεί χωρίς 
τον καλύτερο φέτος παίχτη του, τον Κύπριο Αρ-
γυρού ο οποίος θα φορά πλέον τα χρώματα της 
ΑΕΚ.

Ανακοίνωσε Αργυρού η ΑΕΚ 
 Και με τη «βούλα» παίχτης της ΑΕΚ ο Ιούλιος Αρ-
γυρού. Η διοίκηση της ερασιτεχνικής προχώρη-
σε στην επίσιμη ανακοίνωση της μεταγραφής:

“Η Διοίκηση της Α.Ε.Κ. ανακοινώνει την απόκτη-
ση, με μεταγραφή από τον Διομήδη Άργους, του 
αθλητή Ιούλιου Αργυρού στην ομάδα Χάντμπολ. 
Ο αθλητής αγωνίζεται στην θέση του πλέι μέικερ 
και είναι ένας εκ των αρχηγών της εθνικής Κύ-
πρου με μεγάλες διακρίσεις στην πολυετή του 
καριέρα έχοντας κατακτήσει 6 πρωταθλήματα 
και 4 κύπελα Κύπρου.
Στην περσινή σεζόν αναδείχθηκε πρώτος σκό-
ρερ της Handball Premier με 137 γκολ σε 22 
συμμετοχές.
Καλωσορίζουμε στην οικογένεια μας τον Ιούλιο 
Αργυρού και του ευχόμαστε τις μεγαλύτερες 
στιγμές της καριέρας του να τις ζήσει με την φα-
νέλα μας.” 
Σύμφωνα με όσα ακούγονται η μεταγραφή θα 
κοστίσει στην ΑΕΚ 50.000 ευρώ μέχρι το τέλος 

της περιόδου (5 μήνες). ¨Ήδη όμως έχει ξεκινή-

σει την μουρμούρα στα αποδυτήρια, ενώ απ την 

άλλη πλευρά διαχέεται το σκεπτικό ο,τι αποδυ-

ναμώνω τον αντίπαλο για να είμαι ‘’σίγουρος’’.

Σχολιάζοντας τον αγώνα με την ΑΕΚ και την 

φυγή του Αργυρού ο αρχηγός των Λύκων, Λευ-

τέρης Κρεμαστιώτης τόνισε: 

«Πρώτα από όλα εύχομαι σε όλους καλή χρονιά 

με υγεία και χωρίς τραυματισμούς. Επίσης, θέλω 

να καλωσορίσω τον Δημήτρη Νικηφόρου στην 

οικογένεια του Διομήδη. Όσον αφορά το αγω-

νιστικό κομμάτι, υπάρχει ένα σχετικό μούδια-

σμα στην ομάδα, λόγω της φυγής του Ιούλιου 

(σ.σ. Αργυρού). Υποχρέωσή μας όμως είναι να 

βρούμε το πιο αποδοτικό σχήμα για να αντιμε-

τωπίσουμε την ΑΕΚ την Παρασκευή, γι’ αυτό και 

όλοι δουλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις στις 

προπονήσεις. Είμαστε έτοιμοι για το ντέρμπι της 

Παρασκευής και θα δώσουμε το 100% για να πά-

ρουμε ό,τι μας αξίζει».  

Μετατίθεται ο αγώνας για την 12η αγωνιστική της Handball Premier

Λαβωμένος ο Λύκος από τον Δικέφαλο
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Του Άγγελου Τρά-
κα, Επιστημονικός 
Συνεργάτης του 
Κέντρου Ειδικών 
Θεραπειών Βασί-
λης Ν. Καπετάνιος 

και Συνεργάτες

Ένα σημαντικό κε-
φάλαιο στην ανατροφή και εξέλιξη 
ενός παιδιού είναι η επιβράβευση. Η 
επιβράβευση έχει πολλά πλεονεκτή-
ματα καθώς βοηθά το παιδί να μαθαί-
νει ποιο είναι το σωστό και ποιο όχι, 
του τονώνει την αυτοπεποίθηση, του 
διαμορφώνει χαρακτήρα, το βοηθά 
να αγωνίζεται να πετύχει κάποιους 
στόχους και να μην τα παρατάει, δια-
μορφώνει συμπεριφορές και εν  τέλη 
βοηθά ακόμα και στην ομαλή κοινωνι-
κοποίησή του.
Όλα τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα 
της σωστής διαχείρισης της επιβρά-
βευσης από τους γονείς στα παιδιά. 
Όμως οι γονείς δεν είναι πάντοτε συνε-
τοί  και φειδωλοί όσον αφορά την επι-
βράβευση, πολλές φορές είναι υπερ-
βολικοί με συνέπεια να έχουν ακριβώς 
τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά 
που περιμένουν. Δηλαδή αν οι γονείς 
το παρακάνουν με τους επαίνους π.χ. 
λένε στο παιδί τους συνέχεια «είσαι 
πολύ έξυπνη ή όμορφη, γλυκιά , τα-

λαντούχος, χαρισματικός» ουσιαστικά 
επιβραβεύεται το προφανές, το παιδί 
μαθαίνει στους συνεχείς επαίνους και 
κάποια στιγμή αυτοί θα χάσουν το νό-
ημα και την αξία τους.
Πρέπει οι γονείς λοιπόν να επιβραβεύ-
ουν σωστά και να είναι συγκεκριμένοι 
π.χ. μπορείτε να πείτε «μπράβο έδωσες 
πολύ ωραία πάσα» αντί να πείτε «είσαι 
πολύ καλός στο ποδόσφαιρο». Με τον 
τρόπο αυτό το παιδί αναγνωρίζει ακρι-
βώς  τι είναι αυτό που αξίζει επιβρά-
βευση.
Πρέπει να είστε ειλικρινείς και να το 
εννοείτε όταν επιβραβεύετε την πράξη 
γιατί τα παιδιά καταλαβαίνουν τα ψέ-
ματα και μετά τους δημιουργείτε ανα-
σφάλεια.
Πρέπει να τα ενθαρρύνετε σε νέες δρα-
στηριότητες και να τα επιβραβεύετε 
όταν προσπαθούν, δεν φοβούνται και 
ας αποτύχουν. Έτσι αναγνωρίζουν την 
αξία των προσπαθειών τους.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι μπορούμε 
να βοηθήσουμε τα παιδιά να γίνουν 
ακόμα καλύτερα αρκεί οι γονείς να 
είναι πιο συνετοί και όχι υπερβολικοί 
κατά την διάρκεια της ανατροφής ενός 
παιδιού. Έτσι, κάνοντας σωστή επιβρά-
βευση θα έρθουν και τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα που είναι η ανάπτυξη 
της προσωπικότητας, η ενίσχυση της 
αυτοπεποίθησης και γενικότερα του 
θάρρους, η ενίσχυση της επιμονής και 
της υπομονής.

Τα πλεονεκτήματα
της επιβράβευσης

Σακχαρώδης διαβήτης 
και διατροφή

Της Δήμητρας 
Τούντα, 
Διαιτολόγος, 

Διατροφολόγος, 

www.tountadiet.gr

Η υγιεινή διατροφή βοη-
θά στην ρύθμιση των επιπέδων της γλυκόζης 
στο αίμα, στην απόκτηση και διατήρηση του 
ιδανικού σωματικού βάρους και στην πρόλη-
ψη άλλων χρόνιων παθήσεων που είναι πιο 
συχνές σε διαβητικά άτομα. 
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ - Απολαύστε καθημερινά: 
• όσπρια και λαχανικά
• φρέσκα φρούτα όλων των ειδών και κο-

μπόστα σε γνήσιο χυμό
• ψωμί, ιδιαίτερα ολοσίταρο ή ολικής αλέσε-

ως
• ολοσίταρα ζυμαρικά, πλιγούρι και μαύρο 

ρύζι χωρίς λιπαρές σάλτσες  
• πατάτες βραστές ή ψητές χωρίς λάδι
• δημητριακά προγεύματος πλούσια σε φυ-

τικές ίνες
• άπαχο ή ημίπαχο γάλα, άπαχο γιαούρτι
• ροφήματα χωρίς ζάχαρη ή μέλι 

ΠΡΟΣΟΧΗ – Απολαύστε με μέτρο: 
• ψάρι, κοτόπουλο, άπαχο κρέας
• τυριά χαμηλά σε λιπαρά, αυγά 
•  μαργαρίνη χαμηλή σε λιπαρά 
  
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ : Μειώστε την κατανάλωση 
στο ελάχιστο ή καλύτερα αποφύγετε τις πιο 
κάτω τροφές γιατί είναι πλούσιες σε λιπαρά 
και ζάχαρη: 
Ψηλά σε Ζάχαρη : Ζάχαρη, μαρμελάδα, 

μέλι, σοκολάτες, γλυκά, κέικ, μπισκότα, κο-

μπόστα σε σιρόπι, αναψυκτικά, φρουτοποτά, 

σκουός, δημητριακά προγεύματος με πολλή 

ζάχαρη. 

Ψηλά σε Λιπαρά : Τηγανιτά φαγητά, φρέ-

σκα κρέμα, λιπαρά τυριά, αβοκάντο, βούτυ-

ρο, λάδι, μαργαρίνη, πατέ, σφολιάτα, λου-

κάνικα, αλλαντικά, ξηροί καρποί, μαγιονέζα, 

πατατάκια, είδη αρτοποιείου. 

  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
- Τρώτε λαχανικά σε απεριόριστες ποσότη-

τες. 

-  Τρώτε σταδιακά, μέχρι και 3 μερίδες φρού-

των (μέγεθος μέτριου μήλου) την ημέρα.  

- Συμπεριλάβετε σε κάθε γεύμα σας ψωμί, 

πατάτα, ρύζι, ζυμαρικά, πλιγούρι ή δημη-

τριακά προγεύματος, επιλέγοντας αυτά 

που είναι πλούσια σε φυτικές ίνες (ολικής 

αλέσεως).  

- Προτιμείστε ψάρι, κοτόπουλο, γαλοπούλα, 

κουνέλι ή κρέας χωρίς λίπος και άπαχα γα-

λακτοκομικά προϊόντα.  

- Μειώστε τα λιπαρά, το αλάτι και αποφύγε-

τε τη ζάχαρη.  

- Αν θα πιείτε αλκοολούχα ποτά μην πιείτε 

με άδειο το στομάχι αλλά μόνο μαζί ή μετά 

το φαγητό. Μην καταναλώνετε αλκοόλ 

συχνά και αποφύγετε τα αλκοολούχα που 

περιέχουν ζάχαρη, σαν γλυκά κρασιά και 

λικέρ.  

- Χρησιμοποιείτε ειδικά διαβητικά προϊόντα 

μόνο κατόπιν συμβουλής του διαιτολόγου 

- διατροφολόγου σας. 

Για το ατομικό σας διαιτολόγιο αποταθείτε 

στο διαιτολόγο - διατροφολόγο σας. ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ 

ΒΑΣΙΛΗΣ  Ν. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 

ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΔΑΓΡΕ 13 ΑΡΓΟΣ   ΤΗΛ 2751026336 ΚΙΝ 6945875777 
WWW:kapetanios-therapy.gr    email:kapetan3@otenet.gr   

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ M.Sc.NEUROPSYCHOLOGY

και Συνεργάτες

29 ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

22 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ

Νέα διεύθυνση :Άργους & Ικονίου 1 Ναύπλιο
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
Το ρόδι, από καρπός του θανάτου 

σε καρπό της καρποφορίας 
Ένα παραδοσιακό αμιγώς ελληνικό έθιμο που έρχεται από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας

Το ρόδι, το οποίο το «σπάμε» ως 
έθιμο την Πρωτοχρονιά και σε 
γάμους, θεωρείται σύμβολο της 
καλοτυχίας, της αφθονίας και της 
γονιμότητας, λόγω της εσωτερι-
κής δομής του. Αν ανατρέξουμε 
πολλούς αιώνες πίσω, θα δούμε 
πως αναφέρεται σε περιπτώσεις 
στην μυθολογία μας και από αυτό 
το γεγονός συμπεραίνει κάποιος 
πως το έθιμο συνδέεται με την αρ-
χαϊκή παράδοση της χώρας μας… 
Ένας φημισμένος μύθος που σχε-
τίζεται με το ρόδι, είναι αυτός της 
αρπαγής της Περσεφόνης από τον 
Άδη. Σύμφωνα με αυτόν τον μύθο, 
ο Άδης, αφού άρπαξε την όμορ-
φη Περσεφόνη σε μία στιγμή που 
μάζευε άνθη, την πήρε μαζί του 
στον κάτω κόσμο. Η Δήμητρα, ως 
μητέρα της, στεναχωρήθηκε πολύ 
από τον χαμό της και την έψαξε 
παντού χωρίς αποτέλεσμα. Όταν 
έμαθε την αλήθεια, απαίτησε με 
πυγμή από τους θεούς να επέμ-
βουν και να μεσολαβήσουν για να 
επιστρέψει η κόρη της στον επάνω 
κόσμο, μαζί της. Οι θεοί κατέληξαν 
πως το αίτημα της Δήμητρας ήταν 
δίκαιο και έστειλαν με εντολή του 
Δία, τον Ερμή για να την επιστρέψει 
από τον Άδη. Ο Άδης όμως μαθαί-
νοντας τις αποφάσεις των θεών, 
προσέφερε στην Περσεφόνη να 
φάει επτά σπόρους ροδιού, ώστε 
να την «δέσει» κοντά του, αφού 
ήταν και σύμβολο γάμου. Μετά την 
επιλογή της Περσεφόνης να φάει 
τους σπόρους τoυ ροδιού, οι θεοί 
επέβαλλαν να ανεβαίνει κάποιους 
μήνες στον επάνω κόσμο και να κα-
τεβαίνει κάποιους μήνες στον κάτω 
κόσμο. Έτσι, όταν ζούσε στον πάνω 
κόσμο με την μητέρα της, αναγεν-
νιόταν η φύση, συμβολίζοντας την 
Άνοιξη, ενώ όταν απομακρυνόταν 
στον κάτω κόσμο, ερχόταν ο θάνα-
τος της φύσης, κοινώς η εποχή του 
Χειμώνα. Παρομοίως το ρόδι έγινε 
σύμβολο του ερχομού της Άνοιξης 
μετά τον κρύο Χειμώνα και έκανε 
έντονη την παρουσία του στα αρ-
χαία Ελευσίνια Μυστήρια. Οι Ιερείς 

της Δήμητρας, στην Ελευσίνα, οι Ιε-
ροφάντες, ήταν στεφανωμένοι με 
κλαδιά ροδιάς κατά την διάρκεια 
των μεγάλων μυστηρίων. 
Το φρούτο το ίδιο απαγορευόταν 
στους μύστες γιατί, ως σύμβολο 
γονιμότητας, φέρει την ιδιότητα να 
κάνει να κατεβαίνουν οι Ψυχές στη 
σάρκα. Στη διάρκεια των εορτών 
της Δήμητρας (τα «Θεσμοφόρια»), 
οι Αθηναίες έτρωγαν τα μικροσκο-
πικά λαμπερά σπόρια για να απο-
κτήσουν γονιμότητα και ευημερία. 
Η Αφροδίτη συνέδεσε το όνομά 
της με την καταγωγή του ροδιού 
μιας και, όπως μας λέει ο μύθος, η 
ίδια φύτεψε την πρώτη ροδιά στην 
Κύπρο.
Η Ήρα, η μητέρα των Θεών, θεωρεί-
ται η προστάτιδα του γάμου και της 
γονιμότητας και η ίδια κρατάει στο 
δεξί της χέρι ένα ρόδι. Ο Παυσανίας 
στα «Κορινθιακά», περιγράφοντας 
το άγαλμα της Ήρας, αναφέρει ότι: 
«η Θεά καθόταν σε θρόνο από ελε-
φαντόδοντο και χρυσό. Στο διάδη-
μά της ήταν χαραγμένες οι Χάριτες 
και οι Ώρες, στο ένα της χέρι κρα-
τάει το σκήπτρο και στο άλλο ένα 
ρόδι». Επίσης δεν είναι τυχαίο πως 

η Γαμήλια Ήρα είχε τρία βασικά 
σύμβολα τα οποία ήταν το παγόνι, 
το πτηνό κούκο και το ρόδι. Στην 
Ελληνική Μυθολογία ο πιο παλαιός 
μύθος είναι ίσως αυτός που συνδέει 
την Ροδιά με τον Ωρίωνα. Ο Ωρίων, 
ήταν ένας από τους μεγαλύτερους 
και λαμπρότερους αστερισμούς, 
ήταν ένας πελώριος Γίγας, γιος της 
Γης και ξακουστός για την ομορ-
φιά του. Ήταν λέει, άξιος κυνηγός 
και σκότωνε τ’ αγρίμια με χάλκινο 
ρόπαλο. Σύμφωνα με το Μύθο, ο 
Ωρίων νυμφεύθηκε την Σίδη, αλλά 
δεν στάθηκε τυχερός: Η Σίδη παι-
νεύτηκε πως είναι πιο όμορφη από 
την Ήρα και για τιμωρία η θεά την 
έστειλε στον Κάτω κόσμο όπου με-
ταμορφώθηκε σε Ροδιά.
Η Σίδη, δηλαδή το Ρόδι, με την μνή-
μη των νεκρών στη σχέση τους με 
τον κάτω κόσμο.
Σύμφωνα με άλλους μύθους, η 
Ροδιά φύτρωσε από το αίμα του 
Ζαγρέα Διονύσου αλλά και του 
Άδωνη. 
Επίσης στον τάφο του Πολυνείκη, 
του γιου του Οιδίποδα φύτρωσε, 
σύμφωνα με την θέληση των Ερι-
νύων μια Ροδιά, που οι καρποί της 

έσταζαν αίμα όταν τους άνοιγες.
Τέλος, συνηθίζονταν να κρεμούν 
ένα ρόδι στις πόρτες των σπιτιών, 
για να φέρει ευημερία. Η συνήθεια 
αυτή επιβιώνει μέχρι σήμερα, σε 
κάποιες περιοχές της Ελλάδας.
Το ρόδι εννοιολογικά σημαίνει ροή 
και δύναμη, είναι ο καρπός της 
ζωής και της καλοτυχίας και οι κόκ-
κοι του συμβολίζαν την αφθονία, 
ίσως και λόγω της ποσοτητάς τους,  
τη γονιμότητα,  την αιωνιότητα, 
αλλά και την καλή τύχη.
Η παράδοση θέλει την Πρωτοχρο-
νιά την οικογένεια να βάζει τα καλά 
της και να πηγαίνει στην Εκκλησία 
να παρακολουθήσει τη Θεία Λει-
τουργία του Μεγάλου Βασιλείου 
και να υποδεχθεί το νέο έτος.
Ο νοικοκύρης παίρνει μαζί του 
στην Εκκλησία το ρόδι για να «ευ-
λογηθεί» κι αυτό και όταν όλοι 
επιστρέφουν σπίτι, εκείνος πρέπει 
να  χτυπήσει την πόρτα για να του 
ανοίξουν, ώστε να είναι ο πρώτος 
που θα μπει στο σπίτι τη νέα χρο-
νιά. Τη στιγμή εκείνη σπάει το ρόδι 
και εύχεται να πλημμυρίσει το σπίτι 
υγεία, ευτυχία και χαρά, όσες είναι 
οι είναι και οι ρώγες του ροδιού.

με υγεία, ευτυχία 
και χαρά το νέο 

έτος κι όσες 
ρώγες έχει το 

ρόδι, τόσες λίρες 
να έχει η τσέπη 

μας όλη τη χρονιά.
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Τ ο νέο πληροφοριακό σύστημα 
εθνικής εμβέλειας του υπουρ-
γείου Εσωτερικών, θα συνδέει 

online 1.036 υπηρεσίες Ληξιαρχείου 
και 325 υπηρεσίες Δημοτολογίου, κα-
θώς και το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών 
και θα αποτελεί την κεντρική βάση 
δεδομένων, στην οποία εντάσσεται το 
σύνολο των στοιχείων που αφορούν 
στις ληξιαρχικές πράξεις των Ελλή-
νων πολιτών.
Το Μητρώο Πολιτών επιτρέπει την αυ-
τόματη αποστολή των δεδομένων ληξι-
αρχικών πράξεων, κατά τη δήλωσή τους, 
στο αντίστοιχο δημοτολόγιο και τη διεκ-
περαίωσή τους με μια κίνηση, εξοικονο-
μώντας χρόνο τόσο από τον πολίτη όσο 
και σημαντικό φόρτο εργασίας από τον 

υπάλληλο του δημοτολογίου που ανα-
γκαζόταν να επαναλάβει την ίδια διαδι-
κασία από την αρχή.
Πάνω σε αυτό το σύστημα θα υποστη-
ρίζονται και άλλες λειτουργίες που 
παρέχονται από τη δημόσια διοίκηση, 
όπως είναι η έκδοση ταυτοτήτων και 
διαβατηρίου, η έκδοση ΑΜΚΑ, τα πιστο-
ποιητικά για εγγραφή των μαθητών στο 
σχολείο, ενώ το όφελος θα αυξάνεται 
όσο περισσότεροι φορείς του Δημόσιου 
θα εντάσσονται λειτουργικά στο νέο σύ-
στημα. Από τις 22 του μηνός άμεση πρό-
σβαση στα δεδομένα του Μητρώου θα 
έχουν τα ΚΕΠ, η Ελληνική Αστυνομία, το 
υπουργείο Παιδείας, ο Ενιαίος Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), ο ΟΓΑ 
και το υπουργείο Εξωτερικών. Παράλλη-

λα, «ημιαυτόματη» πρόσβαση θα έχουν 
τα υπουργεία Οικονομικών και Εθνικής 
Άμυνας, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ), η ΕΛ-
ΣΤΑΤ και το ΚΕΕΛΠΝΟ, ενώ σχετικό 
ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει και άλλοι 
φορείς του στενού και ευρύτερου δημό-
σιου τομέα.
Όπως ανακοινώθηκε από το δήμο Άρ-
γους – Μυκηνών, όλες οι κατά τόπους 
υπηρεσίες Δημοτολογίων όλων των Δή-
μων της χώρας, έχουν διακόψει προ-
σωρινά τις εργασίες ενημέρωσης των 
τοπικά εγκατεστημένων πληροφοριακών 
συστημάτων δημοτολογίου, μέσω των 
οποίων ενημερώνεται το ολοκληρωμένο 
πληροφοριακό σύστημα εθνικού δημοτο-
λογίου (ΟΠΣΕΔ). 

• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ 

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου οι ιδιοκτήτες ακινήτων 

θα πρέπει να εξοφλήσουν την τελευταία δόση 

του φετινού ΕΝΦΙΑ για να μην επιβαρυνθούν με 

πρόστιμο 0,73%, ενώ τον Ιούλιο θα φτάσουν τα 

νέα ειδοποιητήρια του ΕΝΦΙΑ για το 2018.

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΏΣΙ-

ΜΕΣ ΠΗΓΕΣ

Το επόμενο διάστημα θα εκδοθεί η υπουργική 

απόφαση με την οποία θα καθορίζονται οι τε-

χνικές λεπτομέρειες διενέργειας των διαγωνι-

σμών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές, ανακοίνωσε το υπουρ-

γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνέ-

χεια της έγκρισης του ελληνικού μηχανισμού 

των δημοπρασιών από την Κομισιόν. 

Η έγκριση ανακοινώθηκε από την ΕΕ και αφορά 

τον μηχανισμό, μέσω του οποίου θα δίνεται στο 

εξής η στήριξη σε μονάδες ηλεκτροπαραγω-

γής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες (ΑΠΕ), 

καθώς και στις μονάδες Συμπαραγωγής Ηλε-

κτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης 

(ΣΗΘΥΑ).

• ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η ΠΟΛ.1219 με την 

οποία καθορίζονται η χορήγηση επιδόματος πε-

τρελαίου θέρμανσης, το ύψος του επιδόματος, 

οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις χορήγησής 

του.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης είναι, 

φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε πρόσω-

πα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή 

εν διαστάσει, τα οποία για τη θέρμανση τους 

καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης 

θέρμανσης και πληρούν τα κριτήρια.

 Ειδικά, για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που 

έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιού-

χος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος.

• ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΏΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Υπογράφηκε η υπουργική απόφαση του υπουρ-

γείου Οικονομικών που εξειδικεύει τα κριτήρια 

για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών 

προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ κατά την πα-

ράγραφο 21 του άρθρου 15 του νόμου 4469201 

για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφει-

λών επιχειρήσεων. 

Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση, υπάγονται οφειλές 

προς το Δημόσιο που είναι ήδη βεβαιωμένες 

κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, καθώς και οφει-

λές υπέρ τρίτων πιστωτών, με τις προσαυξήσεις 

ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρό-

νο υπαγωγής στη ρύθμιση. 

Η υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρούσας από-

φασης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια 

τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις ίδιες 

οφειλές.

ΠΕΜΠΤΗ
18  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
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Το Κοινοβούλιο του 

Ηνωμένου Βασιλείου, 

είχε τη δεύτερη ανά-

γνωση του νομοσχε-
δίου για τη φορολογία 
(διασυνοριακό εμπό-

ριο), το οποίο θέτει τις 
βασικές αρχές  για το 
νέο καθεστώς που θα 
ισχύσει στα τελωνεία, 
στο ΦΠΑ και στους 
ειδικούς φόρους κα-
τανάλωσης μετά τη 
Brexit.
Το νομοσχέδιο, για τη 
φορολογία, θέτει τις 
βασικές αρχές για το 
νέο καθεστώς που θα 
ισχύσει στα τελωνεία, 
στο ΦΠΑ και στους 
ειδικούς φόρους κα-
τανάλωσης, παρου-

σιάστηκε πριν από τη 
σύναψη των κανόνων 
που θα ισχύσουν για 
τις μελλοντικές σχέ-
σης της Βρετανίας με 
την ΕΕ μετά την Brexit. 
Βασικά στοιχεία του 
νομοσχεδίου περιλαμ-
βάνουν: Τελωνειακοί 
δασμοί, ΦΠΑ - επιβο-
λή 20% ΦΠΑ κατά την 
εισαγωγή, Εμπορική 
άμυνα και διορθωτικά 
μέτρα.

Δασμοί, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης
στο Ηνωμένο Βασίλειο 

Ξεκινά το «Μητρώο Πολιτών»Ξεκινά το «Μητρώο Πολιτών»
Τίθεται σε λειτουργία από τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου

BREXIT: Το νομοσχέδιο, παρουσιάστηκε πριν από τη σύναψη των κανόνων που θα ισχύσουν για τις 
μελλοντικές σχέσης της Βρετανίας με την ΕΕ
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ ΜΟ-
ΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 ΤΜ επιπλωμένη  στη Ν. 
Τίρυνθα. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 
698 299 9147. ΚΩΔ. 1068

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΥΑΡΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50 
τμ επιπλωμένο πλήρες ,κατασκευής 
2008,αυτόνομης θέρμανσης [αέριο]. 
Περιοχή Πανόραμα Γαλάτσι  Τηλέφωνο 
6932364893,κα Δήμητρα ΚΩΔ. 1066

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 125 τμ, στην 
οδό  Θεάτρου 30 στο Άργος, με 3 κρεβα-
τοκάμαρες, κουζίνα, σαλόνι, αποθήκη. τηλ 
27510 23488 και 6978018422 ΚΩΔ. 1061

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  επαγγελματικός χώρος 
110 τμ στην οδό Κρήτης 90 [Νέος Κό-
σμος] στο Άργος. τηλ 6946 650 390 ΚΩΔ. 
1062

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 120 τμ στην οδό Κρή-
της 90 [Νέος Κόσμος] στο Άργος. τηλ 
6946 650390 ΚΩΔ. 1063

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Άργος, Τσώκρη 68, κο-
ντά στη λαϊκή αγορά της πόλης, ισόγειος 
επαγγελματικός χώρος εμβαδού 35 τ.μ. 
Ενιαίος χώρος σε καλή κατάσταση. Πλη-
ροφορίες: 6948940860. ΚΩΔ. 1052

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι, διαμπερές με μεγά-
λες βεράντες χωρίς κοινόχρηστα, στην 
οδό Βλάσση στο Άργος. Τηλ. 27510 61710 
και 6979029561 ΚΩΔ. 1051

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 70 τ.μ., στο 
2ο όροφο, στη Θεσσαλονίκη, Βασ. Όλγας 
231 (κοντά στην Περιφ. Ενότητα Θεσ/ 
κης), πλήρως ανακαινισμένο, με πολύ λίγα 
κοινόχρηστα, δίπλα στη στάση αστικής 
συγκοινωνίας ιδανικό για φοιτητές. Πληρ: 
6944-729712 & 6973-999508 ΚΩΔ. 1033 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 
(κατάστημα) στο Ναύπλιο, οδός Καλα-
μάτας 4. Τηλ. 27520 28467, 697 457 7970 
ΚΩΔ. 1030

Ενοικιάζονται χώροι από 100 έως 1000 
τμ με τριφασικό ρεύμα και χώροι πάρ-
κινγκ φορτηγών, Οδός Ήρας - Κουρτακί-
ου. Τηλ. 694 424 3424 ΚΩΔ 1029

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ, ισό-
γειο, γωνιακό, 3 κρεβατοκάμαρες, σαλό-
νι, καθιστικό, αυτόνομη θέρμανση. Οδός 
Παπαλεξοπούλου (Αη Γιάννης), Άργος. 
Τηλ: 697 399 9508,2751 026032 ΚΩΔ.1026

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τ.μ., δι-
αμπερές στο Άργος, οδός Περρούκα & 
Ηρακλέους γωνία - Άργος. Τηλ. 27510 
66188 -2751068 609 ΚΩΔ. 1024

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αρτοποιείο πλήρως εξο-
πλισμένο στο Ναύπλιο τηλ. 6982803610 
ΚΩΔ. 1021

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 55τ.μ, 1ου 
προσόψεως φωτεινό με θέα στο πάρ-
κο, 1 υ/δ, σαλόνι, χωλ, μπάνιο, κουζίνα 
(καινούργια ντουλάπια), φυσικό αέριο, 
τέντες, σε πολύ καλή κατάσταση στο ΒΥ-

ΡΩΝΑ, πλ. Αναλήψεως. Τηλ. 6977126634 
ΚΩΔ. 1013

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα γκαρσονιέρα, 
στην οδό Άργους 58, στο Ναύπλιο. ΚΩΔ. 
Ε 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα 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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 80τμ με 
αυτόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρη-
στα στην οδό Δαγρέ στο Άργος. Τηλ.: 
6932634003

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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. 6944317903

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. 
6974490 262 και 697 47 06 895.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 50 τετραγω-
νικών διαμπερές ανακαινισμένο και πλή-
ρως επιπλωμένο με δύο aircoditions. Πε-
ριοχή Εξάρχεια Αθήνα, οδός Τηλεμάχου 
13-15. Ιδανικό για φοιτητές και ζευγάρια. 
Τηλ. 6974407539

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
30ετιας απέναντι από Γενικό Νοσοκομείο 
Άργους.  Τιμή συζητήσιμη. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας  6940543723, 6947440334. 
ΚΩΔ. 1067

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Άργος, Τσώκρη 68, κοντά 
στη λαϊκή αγορά της πόλης, ισόγειος 
επαγγελματικός χώρος εμβαδού 35 τ.μ. 
Ενιαίος χώρος σε καλή κατάσταση. Πλη-
ροφορίες: 6948940860. ΚΩΔ. 1053 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ, το 35% της επιχείρησης του 
εστιατορίου ΕΛΛΑΣ, στο Ναύπλιο. Τιμή: 
170,000 ευρώ. Δεκτές μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Πληροφορίες κος Μιχάλης. 
Τηλ. 694 412 2442 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΗΜΑ 13 στρέμματα, στο νέο 
δρόμο Μυκηνών - Ναυπλίου, με πρόσο-
ψη επί του δρόμου 80 μέτρα, με οικοδο-
μική άδεια μεταλλικού κτηρίου 2.400 τμ. 
Τηλ.: 6977 000 497 ΚΩΔ. 1040

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σχεδόν καινουργή: Λάτρα, 
Τυροπιτιέρα, Πάγκος 5m X 80, ζυγιστική 
μηχανή, Φραπιέρα. Τηλ. 697 662 8189 
ΚΩΔ. 1034

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παραθαλάσσιο οικόπεδο 2 
στρεμμάτων στην παραλία Ιρίων, εφα-
πτόμενο δυτικά με θάλασσα, και ανατο-
λικά με δημοτικό δρόμο, εντός οικισμού. 
Πληροφορίες 210 3229161 ΚΩΔ 1029

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Άνοιξη Αττικής, λεοφό-
ρος Μαραθώνα και Αγρίνιου 2, με όψη σε 
3 δρόμους, περιοχή Αρσακίου Εκάλης, 
κτήμα 1400 τμ, με οικία 149 τμ με 4 λου-
τρά, 5 υπνοδωμάτια, άνετους βοηθητι-
κούς χώρους, στεγασμένο γκαράζ για 4 
IX, προσφέρεται στο Vi αντικειμενικής. 
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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην Αγία Τριάδα, κοντά 
στον περιφερειακό δρόμο δύο μεταλλι-
κές αίθουσες 600 τμ και 320 τμ ύψους 6,5 
μέτρων σε οικόπεδο 5.000 τμ. Κατάλλη-
λες για όλες τις χρήσεις. Τιμή 210.000€. 
Τηλ.: 6947443 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 όροφος, 
τέντες εμπρός - πίσω, ηλιακό, θεάτρου 
26 Δαναού στο Άργος, τηλ. 27510 66000, 
6945155597.

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

Χ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑ-ΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑ-

ΤΑΣΤΗΜΑ 38 τ.μ. ΝΑΥΠΛΙΟ (οδός Αρ-
γοναυτών 11 - Ν. Βυζάντιο). ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΕΣ: τηλ. (27520) 29396 - κινητό 
6944842844 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 
13 - ΝΑΥΠΛΙΟ

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΑΣ γνώστης παραδο-
σιακής ελληνικής κουζίνας για εργασία 
σε εστιατόριο στο Λυγουριό. Τηλ 27530 
22507 ΚΩΔ 1065

Έμπειρη κυρία babysitter με πολλές συ-
στάσεις αναλαμβάνει φύλαξη, απασχό-
ληση παιδιών περιοχή Ναύπλιο – Τολό – 
Δρέπανο. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 690 721 
1576 ΚΩΔ. 1064

Ελληνίδα αναλαμβάνει την καθαριότη-
τα γραφείων και ιατρείων στην περιοχή 
Ναυπλίου. Τηλ:6945991677 ΚΩΔ. 1064

Εξαγωγική εταιρεία ζητά υπάλληλο 
για το Εμπορικό  Τμήμα. Απαραίτητη 
προϋπόθεση άριστη γνώση Αγγλικών. 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι 
να στείλουν βιογραφικό στο email : 
viografiko2013@gmail.com ΚΩΔ. 1060

ΑΓΓΛΙΚΑ Ιδιαίτερα από Ελληνοαμερικα-
νίδα καθηγήτρια με άδεια διδασκαλίας 
,μεγάλη φροντιστηριακή πείρα, όλα τα 
πτυχία = Παιδικό, Μαθητικό, Φοιτητικό, 
Ενήλικες Βελτίωση ομιλίας. Περιοχές Αρ-
γοναυπλίας Τηλ. 6949 619535 ΚΩΔ 1058

Ζητείται έμπειρο προσωπικό για κουζίνα 
σε ταβέρνα στο παλιό Ναύπλιο. Τηλ: 694 
543 0269 και 2752 021581 ΚΩΔ 1056

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ με δίπλωμα β η' γ 
(προαιρετικά) με εμπειρία και ικανότητα 
στις πωλήσεις από 25 έως 35 ετών. Τηλ: 
694 618 0862 / 694 465 4656 ΚΩΔ. 1055

Το Μεσιτικό γραφείο Skouras real estate 
με έδρα στο Ναύπλιο αναζητά νέο συ-
νεργάτη για δημιουργία καριέρας στο 
Real Estate ως Σύμβουλος ακινήτων. 
Προσφέρεται πλήρης απασχόληση, 
καθοδήγηση, εκπαίδευση, ελκυστικοί 
όροι συνεργασίας και αμοιβής με μεγά-
λη προοπτική εξέλιξης. Προτιμώμενες 
ηλικίες 20 έως 35 ετών, απαραίτητες οι 
γνώσεις ξένων γλωσσών, κατά προτίμη-
ση γερμανικής. Αποστολή βιογραφικών: 
tsk@skourasrealestate.gr κωδ 1054 

Η Εταιρεία Δ ΦΛΕΣΣΑΣ ΑΕ ζητάει Μη-
χανικό Αυτοκινήτων. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση η προϋπηρεσία στο χώρο και 
να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
του υποχρεώσεις. Αποστολή mail στο 
logistirio@ flessas.gr ΚΩΔ. 1045

Ζητείται νέα κυρία για εργασία με προ-
ϋπηρεσία στο Ψητοπωλείο «Το Σμυρναί-
ικο» του Φάνη στη Νέα Κίο. Τηλ. 27510 
52444 ΚΩΔ 1041

Ζητείται από τουριστικό γραφείο συ-
νεργάτης ημιαπασχόλησης για συνοδός 
τουρισμού υπαίθρου στην περιοχή Ναυ-
πλίου και Αθήνας. Απαραίτητα προσόντα 
μέτρια φυσική κατάσταση για ποδήλατο 
ή πεζοπορία καλή γνώση αγγλικής γλώσ-
σας, επικοινωνιακός. Τηλ.επικ.: 69330 
51333 ώρες επικοινωνίας 10-2 και 18-21:00 

Ζητείται από το 'ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ’ στο παλιό 
Ναύπλιο, τεχνίτρια νυχιών, με προϋπηρε-
σία και γνώσεις: Μανικιούρ-Πεντικιούρ, 
ονυχοπλαστική-ακρυλικό. Πληροφορίες 
στο:6973407817 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-
ματα σε μαθητές Δημοτικού- Γυμνασί-
ου- Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλέφωνο 
6943210851 ΚΩΔ 1035 

Η επιχείρηση Atlantis (Πλακάκια - Είδη 
Υγιεινής) ζητά να προσλάβει αποθηκάριο 
για πλήρη απασχόληση. Επαγγελματικό 
δίπλωμα οδήγησης είναι απαραίτητο. Πλη-
ροφορίες στο 27520/24191. ΚΩΔ. 1036

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΣ με εμπειρία για λογιστι-
κό γραφείο. Τηλ.: 697 741 1198 ΚΩΔ. 1032

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εμφανίσιμη κοπέλα για σέρβις, 
με εμπειρία στο σερβίρισμα φαγητού. 
Τηλ. 697 412 8786 ΚΩΔ. 1025 

Φιλόλογος, με πτυχίο από το Πανεπι-
στήμιο Πατρών, παραδίδει ιδιαίτερα 
μαθήματα σε μαθητές του δημοτικού, 
γυμνασίου και λυκείου. Τιμές προσιτές. 
Τηλ.6977367655.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Kariera@rgos 
ζητάει: Καθηγητή Καθηγήτρια Πληροφο-
ρικής για Μαθήματα Χειρισμού Ηλεκτρο-
νικών Υπολογιστών. Β. Σοφίας 15 Άργος 
Τηλ. 27510-21111 ΚΩΔ 1019 

Έφη Τριανταφύλλου - πτυχίούχος Γερμα-
νικής Φιλολογίας. Παραδίδονται μαθήμα-
τα Γερμανικών όλων των επίπεδων. Τηλ. 
2751 0 20647 - 2751 0 22221 - ΚΩΔ. 1009 

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 φυσι-
κής χημείας και σε γκρουπ 1-4 ατόμων, 
γυμνάσιο - Λύκειο, σε ειδικά διαμορφω-
μένο χώρο στο Παλαιό Ναύπλιο. Αντώ-
νης Παπαδόπουλος Φυσικός, MSc Χημεί-
ας. Τηλ:6972054190 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΣΚΑΦΗ
Πωλείται Nissan Νavara, μοντ. 2006, 
2488c.c., 194000χλμ, μαύρο μεταλλι-
κό, 4x4, 4πορτο, a/b, a/c, abs, diesel, 
immobilizer, mp3, άριστη κατάσταση, 
ατρακάριστο, δεκτός έλεγχος, ζάντες, 
ηλεκτρ. παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδα-
ριές, ιδιώτης, κτεο, πληρωμένα τέλη, 
προβολείς ομίχλης,τιμή συζητήσιμη.τιμή 
11000euro. Τηλ: 6973280691 

Πωλείται τρεχαντήρι 7,50 μ, πλαστικο-
ποιημένο μέσα - έξω, με μηχανή 36 HP 
αερό-ψυκτη 2 κόρων, με βίντζι επαγ-
γελματικό και επαγγελματική άδεια 2 
κόρων. Τηλ.: 2752059141 & 6949065081. 
ΚΩΔ.1042 Πωλείται ALFA ROMEO Α33, 
μοντέλο 1992 τιμή 600 ευρώ. Τηλέφωνο 
694 22 33 953. ΚΩΔ. 1012 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Mersedes Benz Conpresor 200 
με όλα τα βιβλία service, 108000 Km, σε 
τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 6977939435 ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ NISSAN TIDA ΜΑΥΡΟ 1600 κυβικά 
του 2008. τηλ.27510 24185

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ LAPTOP SAMSUNG RV515L, 
Οθόνη 15.6», επεξεργαστής AMD E-350 
Dual Core 1.6 GHz, 4GB DDR3 RAM, 
320GB HDD σκληρός δίσκος, DVD-RW, 
θύρα HDMI, Windows 7 + Office. Άριστη 
κατάσταση. Τιμή 120 ευρώ, Πόλη: Ναύ-
πλιο, Τηλ. 6944840715 ΚΩΔ. 1071 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ LAPTOP LENOVO V110, Οθόνη 
15.6», επεξεργαστής Intel Ν3350 Dual 
Core (up to 2.4 GHz), 4GB DDR3 RAM 
1600MHz, Intel HD Graphics, 500GB 
HDD σκληρός δίσκος, USB 3.0, HDMI, 
Windows 10 + Office. Το Laptop είναι 
καινούριο, αγορασμένο πρόσφατα  με 
ελάχιστη χρήση. Τιμή 210 ευρώ, Πόλη: 
Ναύπλιο, Τηλ. 6944840715 ΚΩΔ. 1072 

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

Πωλείται κράνος ανδρικό Τύπος: Full Face 
20 ευρώ. Τηλ.: 697 324 8494 κωδ. 1047

Πωλείται Ελλειπτικό Επαγγελματικό 
σχεδόν καινούριο σύγχρονο τελευταίας 
τεχνολογίας με πολλά ηλεκτρονικά προ-
γράμματα 600 ευρώ. Τηλ.: 697 324 8494 
κωδ. 1048
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Οι δωρεάν μικρές αγγελίες αποστέλλονται στο email: 
anagnostispe@hotmail.com και αναγράφονται πλήρη στοιχεία 
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας) για να 
μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας αν χρειαστεί. Δωρεάν 
είναι μόνο για ιδιώτες (εξαιρούνται μεσιτικά γραφεία και επιχει-
ρήσεις). Κάθε ιδιώτης δεν μπορεί να δημοσιεύει περισσότερες 
από μία μικρή αγγελία ταυτόχρονα.  Η κάθε δωρεάν αγγελία 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 λέξεις. Δημοσιεύονται και στον 
έντυπο Αναγνώστη Πελοποννήσου και στο site anagnostis.org
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