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Η έλλειψη προβολής 
μάρανε τους «καρπούς της 

Αργολικής γης»
Σελ. 13

Ερώτημα σεισμὸς: Ποῦ 
ἐγεννήθη ὁ Χριστός;   

Στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμα ο Μη-
τροπολίτης Αργολίδας Νεκτάριος θέ-
τει ένα ρητορικό ερώτημα σχετικά με 
τη γέννηση του Χριστού και τη σημα-
σία της.

Σελ. 14

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 
ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ, ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ 
ΓΙΑ ΑΜΕΑ 

ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ

ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΕΝΑΓΜΩΝ
ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΜΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

 �� ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Σελ 7,16

Χαμογέλα. Κάνει τους άλλους να ανησυχούν
Οι πέντε πρώτοι που θα επικοινωνήσουν μαζί μας θα λάβουν και από ένα ημερολόγιο με 
τίτλο «Αγάπα μέχρι θανάτου και πάψε να είσαι θνητός». Το ημερολόγιο εκδόθηκε από το 
«Κέντρο Ειδικών Θεραπειών: Βασίλης Ν. Καπετάνιος και συνεργάτες». Στο εσωτερικό τε-
τρασέλιδο φιλοξενείται μια ιστορία από την «Απέναντι όχθη» του Βασίλη Καπετάνιου: Συνα-
γωνιστή, ήρθα να πεθάνω μαζί με τα αδέρφια μου!!! 

Σελ. 14

ημερολόγια περιμένουν 
τους τυχερούς

Ξ εκίνησε η κτη-
μ α τ ο γ ρ ά φ η σ η 

σε Επίδαυρο, Ερμιο-
νίδα και στις υπόλοι-
πες περιοχές Άργους 
και Ναυπλίου, με την 
προθεσμία υποβολής 
δηλώσεων να λήγει σε 
τρις μήνες. Αν οι ιδιο-
κτήτες των ακινήτων 
δεν τα δηλώσουν, κιν-
δυενύουν να χάσουν 
την περιουσία τους 
και τα ακίνητα να πε-
ριέλθουν στο Ελληνι-
κό Δημόσιο.             Σελ. 3
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Όπου γης Hotel



ΠΕΜΠΤΗ
20  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2018 3θέμα

Άνοιξε τη Δευτέρα, η προθεσμία συλλογής δηλώ-
σεων ιδιοκτησίας, σε ακόμα επτά περιφερειακές 
ενότητες της χώρας, σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση της υπηρεσίας Ελληνικό Κτηματολόγιο. 
Στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας περιλαμ-
βάνονται οι καλλικρατικοί δήμοι:
Α) Επιδαύρου
Β) Ερμιονίδος
Γ) Από τον Δήμο Άργους - Μυκηνών οι προ-
καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίου Νικολάου, Αλέας, 
Ανδρίτσης, Αχλαδοκάμπου, Βρουστίου, Γυμνού, 
Καπαρελλίου, Καρυάς, Κεφαλόβρυσου, Λιμνών, 
Λυρκείας, Μαλαντρενίου, Μοναστηρακίου, Μπόρ-
σα, Μυκηνών, Νεοχωρίου, Προσύμνης, Σκοτεινής, 
Στέρνας, Σχινοχωρίου, Φιχτίου, Φρέγκαινης και 
Φρουσιούνας. 
Δ) Από τον Δήμο Ναυπλιέων οι προ-καποδιστρια-
κοί ΟΤΑ: Αραχναίου, Ιρίων και Καρνεζαίικων. 
Αρμόδιο γραφείο Κτηματο-
γράφησης είναι του Ναυπλίου 
(οδός Αργους 109, Τηλέφωνα: 
27520 29409 Ωράριο λειτουρ-
γίας: Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή 8:00 με 16:00 και 
Τετάρτη 8:00 με 20:00)
Οι έχοντες ακίνητη περιουσία 
στις νέες περιοχές, καλούνται 
να υποβάλουν δήλωση της 
ακίνητης περιουσίας τους στο 
Γραφείο Κτηματογράφησης 
της περιοχής που βρίσκεται το 
ακίνητό τους ή και ηλεκτρονι-
κά μέσω της ιστοσελίδας www.
ktimatologio.gr 
Η προθεσμία της υποβολής δη-
λώσεων θα κλείσει στις 18 Μαρτίου του 2019 για 

τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 18 Ιουνίου 
του 2019 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και 
το Ελληνικό Δημόσιο. Η υποβολή της δήλωσης 
είναι υποχρεωτική.

Αν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων 
δεν τα δηλώσουν κατά τη δι-
άρκεια της κτηματογράφησης, 
αυτά θα καταγραφούν στις αρ-
χικές εγγραφές ως «αγνώστου 
ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν 
πραγματοποιηθούν οι σχετικές 
διορθώσεις στις προβλεπόμενες 
προθεσμίες, θα περιέλθουν στο 
Ελληνικό Δημόσιο. 
Για την καλύτερη εξυπηρέ-
τηση των δικαιούχων έχουν 
ήδη αποσταλεί ταχυδρομικώς 
αποσπάσματα από τους Κτη-
ματολογικούς Πίνακες και τα 
Διαγράμματα στη διεύθυνση 
επικοινωνίας που έχει δηλωθεί 

από κάθε πολίτη. Μέσω της ανάρτησης, οι ιδιο-

κτήτες ακίνητης περιουσίας καλούνται να ελέγ-
ξουν την καταγραφή των ιδιοκτησιών τους και να 
διορθώσουν τυχόν σφάλματα.
Στη συνέχεια, σε δεύτερο χρόνο με την έναρξη 
της ανάρτησης, κάθε δικαιούχος θα μπορεί να 
δει τα στοιχεία που τον αφορούν και ηλεκτρονικά 
μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου www.
ktimatologio.gr στο portal e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Κάθε δικαιούχος μπο-
ρεί να δει τα στοιχεία της Ανάρτησης, είτε με τη 
χρήση των κωδικών ασφαλείας που χρησιμοποιεί 
στις εφαρμογές taxisnet, είτε αφού δημιουργήσει 
(αν δεν έχει ήδη) τον προσωπικό του κωδικό Κτη-
ματολογίου και εισάγει επιπλέον τα «τρία κλειδιά» 
που βρίσκονται στο αποδεικτικό της δήλωσής του. 
Στην περίπτωση που χρησιμοποιήσει τους κωδι-
κούς taxisnet θα δει όλα τα ακίνητα των περιοχών 
που βρίσκονται σε ανάρτηση και έχουν συνδεθεί 
με το ΑΦΜ του. Ηλεκτρονικά, επίσης, υποστη-
ρίζεται η υποβολή αίτησης διόρθωσης προσω-
πικών στοιχείων μέσω της ειδικής εφαρμογής 
«Ανάρτηση» στην ενότητα «Κτηματογράφηση» 

των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Απαραίτητα στοι-
χεία για την πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή είναι 
τρία «κλειδιά»: Αριθμός Πρωτοκόλλου Δήλωσης, 
Κωδικός Προσώπου και Κωδικός Ιδιοκτησίας, τα 
οποία αναγράφονται πάνω στο Αποδεικτικό Υπο-
βολής Δήλωσης. Σημειώνεται ότι τα Προσωρινά 
Κτηματολογικά Διαγράμματα και οι Προσωρι-
νοί Κτηματολογικοί Πίνακες θα αναρτηθούν στα 
Γραφεία Κτηματογράφησης και θα παραμείνουν 
αναρτημένα επί δύο μήνες, με ημερομηνία έναρ-
ξης τη 17η Δεκεμβρίου 2018. Όποιος έχει έννομο 
συμφέρον μπορεί μέσα σε προθεσμία δύο μηνών 
από την ανωτέρω ημερομηνία να υποβάλει αί-
τηση διόρθωσης ή ένσταση κατά των στοιχείων 
της Ανάρτησης στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογρά-
φησης. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το 
Ελληνικό Δημόσιο η αντίστοιχη προθεσμία είναι 
τέσσερις (4) μήνες. Ειδικά, για την αίτηση διόρθω-
σης προδήλου σφάλματος η προθεσμία υποβολής 
είναι μέχρι την 3η Ιανουαρίου 2020. Μέχρι την 
ίδια ημερομηνία μπορούν να υποβάλλονται και 
εκπρόθεσμες δηλώσεις.

Αν δεν 
υποβάλετε 

δήλωση 
χάνετε την 

περιουσία σας

Κτηματολόγιο σε όλη 
την υπόλοιπη Αργολίδα  

Ξεκίνησε η κτηματογράφηση σε Επίδαυρο, Ερμιονίδα 
και υπόλοιπες περιοχές Άργους και Ναυπλίου

Γιάννης Γκιόλας
Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Αργολίδας

Για τα φετινά Χριστούγεννα, αλλά και για κάθε μέρα 
που αγωνιζόμαστε για να είναι καλύτερη,

Για τη νέα χρονιά που θα έρθει, αλλά και για τις επόμενες,
εύχομαι η αισιοδοξία, η εμπιστοσύνη και οι προσπάθειες όλων

να ευοδωθούν και να μας οδηγήσουν 
στο δρόμο της προόδου και της κοινωνικής αλληλεγγύης!

Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, 
δύναμη και δημιουργικότητα!
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Μάχη με όλες τους τις δυνάμεις, καθημερινά 
και παντού θα δώσουν οι υποψήφιοι του ΚΙ-
ΝΑΛ στην Αργολίδα, αφού η Φώφη Γεννη-
ματά αλλάζει το εσωκομματικό σκηνικό και 
ο παντοδύναμος στο κόμμα Γιάννης Μανιά-
της, που καταφέρνει μέχρι τώρα να εκλέγεται 
βουλευτής παρά την εξαφάνιση του ΠΑΣΟΚ 
από τον πολιτικό χάρτη, πλέον εκτός από 
τους δυσαρεστημένους του κόμματός του, 
έχει να αντιμετωπίσει και δυνατούς εσωκομ-
ματικούς αντιπάλους, τον Ανδρέα Πουλά και 
τον Γιάννη Στεφάνου.
Η πρώτη φουρνιά των υποψηφίων του Κινή-
ματος Αλλαγής, που ανακοινώθηκε την Κυ-
ριακή, ίσως ήταν αναμενόμενη στην Αργολί-
δα, αφού τόσο ο Στεφάνου, όσο και ο Πουλάς 
είχαν εκφράσει εδώ και καιρό την επιθυμία 
τους να συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο. 
Κάτι που βολεύει τη Φώφη Γεννηματά, αφού 
ο στόχος της θεωρείται από πολλούς, ότι εί-
ναι διπλός. Αφενός να αυξήσει το ποσοστό 
του κόμματός της με στελέχη που θα ψηφι-
στούν από περισσότερο κόσμο, και αφετέρου 
να αποδυναμώσει ενδεχομένως το Μανιάτη, 
ο οποίος μην ξεχνάμε ήταν υποψήφιος του 
νέου φορέα – απέναντι από τη Γεννηματά.
Δεν έχει λησμονηθεί ότι οι σχέσεις της Φώ-
φης Γεννηματά με το Γιάννη Μανιάτη δεν 
ήταν οι καλύτερες δυνατές από τις ενδοπα-
ραταξιακές εκλογές για την ανάδειξη του 
αρχηγού ταυ Κινήματος Αλλαγής και μετά. Η 
Φώφη δεν μπορούσε να καταπιεί τη δήλωση 
του πρώην υπουργού Ενέργειας ότι «οι νυν 
ηγεσίες απέτυχαν», ούτε και το γεγονός ότι 
στον δεύτερο γύρο στήριξε τον Νίκο Ανδρου-
λάκη. Οι κινήσεις που έκανε η Γεννηματά 
μετά τη νίκη της στις εκλογές έδειχναν ότι, 
όντως, είχε τον Μανιάτη στον πάγο. Βέβαια, 
στην πορεία φάνηκε ότι οι όποιες δυσκολίες 
υπήρξαν στην πολιτική σχέση τους κατά το 
πρόσφατο παρελθόν, ξεπεράστηκαν.

Αυτό έδειξε και η κοινή τους παρουσία το 
προηγούμενο Πάσχα στα Πυργιώτικα, τον 
περασμένο Απρίλη, όταν η Φώφη Γεννηματά 
συνοδεύτηκε στην Ανάσταση από τον βου-
λευτή Αργολίδας και πρώην υπουργό Γιάννη 
Μανιάτη.
Το γεγονός όμως ότι στις τελευταίες εκλογι-
κές αναμετρήσεις ο Μανιάτης έκανε περίπα-
το στην Αργολίδα, χωρίς να έχει ουσιαστικά 
άλλους δυνατούς υποψηφίους στο ψηφοδέλ-
τιο, ενώ τώρα θα έχει απέναντί του δύο για-
τρούς με μεγάλη επιρροή στο εκλογικό σώμα, 
λόγω επαγγελματικής ιδιότητας, φουντώνει 
τις φήμες που θέλουν την Γεννηματά να 
πετύχει διπλό στόχο: Και να δυναμώσει την 
παράταξή της –που ούτως ή άλλως αντιμε-
τωπίζει πρόβλημα από την πόλωση ΣΥΡΙΖΑ 
και ΝΔ – και αφετέρου να αποδυναμώσει το 
Γιάννη Μανιάτη, που τόλμησε να σταθεί απέ-
ναντί της.

Εσωκομματικοί αντίπαλοι και υποψήφιοι στο ίδιο ψηφοδέλτιο Μανιάτης, Στεφάνου και Πουλάς

θέμα

Ο πικρός καφές της Φώφης 

Όπως και νάχει ο προεκλογικός αγώνας των 
ήδη ανακοινωθέντων υποψηφίων του ΚΙΝΑΛ 
στην Αργολίδα, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
και καταφέρνει να επικεντρώσει τον «φακό» 
των τοπικών ΜΜΕ στο πώς θα κινηθούν οι 
υποψήφιοι και ποιες πόρτες θα …χτυπήσουν.
Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι απομένουν δύο ακό-
μα ονόματα για να κλείσει το ψηφοδέλτιο, μια 
επιλογή που θα έχει αφενός σχέση με την ποσό-
στωση και την τοπικότητα (δλδ αν θα υπάρχει 
υποψήφιος από την Ερμιονίδα) και αφετέρου 
με τις προθέσεις της Γεννηματά. Μεταξύ άλλων 
συζητείται και το όνομα της Βούλας Νικολάου 
Σαλεσιώτη. Πάντως η ενδεχόμενη υποψηφιό-
τητα του Παύλου Χρηστίδη, έχει απομακρυνθεί, 
αφού ο ίδιος επιθυμεί να μπει στο ευρωψηφο-
δέλτιο (μια χάρη που παραμένει άγνωστο αν θα 
του την κάνει η κα Γεννηματά).

Σε ξένο αχυρώνα 
κινδυνεύει να 

μετατρέψει την 
Περιφέρεια 

Πελοποννήσου η ΝΔ



Καλές Γιορτές
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Με κέντρο της πολιτικής 
τον άνθρωπο 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 12ο Συνέδριο της Νέας 
Δημοκρατίας και επιτεύχθηκε πλήρως ο κεντρικός στόχος του 
που ήταν η ανάδειξη της πρότασης του κόμματος για την κοινω-
νική πολιτική. Αναδείχθηκε ότι Κεντρικός άξονας αλλά και στό-
χος του προγράμματος της Ν.Δ. είναι η βελτίωση της ζωής όλων 
των Ελλήνων. Στον κεντρικό πυρήνα της πολιτικής της είναι μια 
καλύτερη ζωή πρωτίστως για τη μεσαία τάξη και τους οικονομι-
κά πιο αδύναμους πολίτες καθώς αυτοί -μαζί με τους συνταξιού-
χους- είναι που έχουν πληγεί περισσότερο από την πολυετή κρί-
ση. Ο Πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης και στις 
δύο ομιλίες του εστίασε κυρίως στη μέση ελληνική οικογένεια, 
στην οποία η Ν.Δ. θέλει να ξαναδώσει ελπίδα. Χαρακτηριστικό 
δε ότι στις προτάσεις που κατατέθηκαν από τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη στο Συνέδριο κέντρο τους αποτελούσε ο άνθρωπος. Ξεδι-
πλώθηκε το σχέδιο για την αναγέννηση της χώρας και όχι ένα 
απλό σχέδιο διαχείρισης δημοσιονομικών μεγεθών. Από όσα 
ειπώθηκαν κατέστη σαφές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθυμεί 
να δημιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις που θα απαλλάξουν 
τις Ελληνίδες και τους Έλληνες από το άγχος και τα αδιέξοδα της 
καθημερινότητας και θα τους επιτρέψουν να μπορέσουν να αφι-
ερωθούν στις επιδιώξεις τους, προσωπικές και επαγγελματικές. 
Σε όλα αυτά που οι ίδιοι επιλέγουν να κάνουν για την πρόοδο 
τη δική τους αλλά και της κοινωνίας συλλογικά. Η ΝΔ έχει συνά-
ψει μια συμφωνία αλήθειας με τους πολίτες και με ρεαλισμό και 
ευθύνη έχει καταφέρει να τους πείσει ότι, όχι μόνο αξίζουν καλύ-
τερα, αλλά και ότι μπορούμε καλύτερα. Και αυτό μπορούμε να 
το πετύχουμε μέσα από ένα ρεαλιστικό, τολμηρό εθνικό σχέδιο 
που οικοδομείται γύρω από 10 πεδία που ουσιαστικά αποτελούν 
όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Πρόκειται για το σπίτι μας, τη 
δουλειά, το εισόδημα, το αίσθημα ασφαλείας, την εκπαίδευση, 
την υγεία, το δημόσιο, την αλληλεγγύη στους πιο αδύναμους, 
το περιβάλλον και το χρόνο  για μας και την οικογένεια μας. Το 
πρόγραμμα της ΝΔ έχει στόχο συνολικά τη βελτίωση της ζωής 
μας σε όλα αυτά τα πεδία και αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως 
ολοκληρωμένη προσωπικότητα και όχι ευκαιριακά και τυχοδιω-
κτικά ανάλογα με την κατά περίπτωση στόχευση. Μέσα σε αυτά 
τα πλαίσια και οι δεσμεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για πο-
λύπλευρη στήριξη της οικογένειας, για αύξηση του κατώτατου 
μισθού και μείωση των εξοντωτικών φόρων για τα νοικοκυριά 
και τις επιχειρήσεις. Εξήγγειλε συγκεκριμένα μέτρα και δεσμεύ-
θηκε για την άμεση υλοποίησης τους με στόχο την βελτίωση της 
ζωής της ελληνικής οικογένειας. Εξαιρετικής ποιότητας, εστι-
ασμένες  στις  προκλήσεις της σύγχρονης εποχής,  ήταν και οι 
δράσεις του παράλληλου προγράμματος με θεματολογία για το 
στοίχημα του brain gain, τις ανισότητες στην αγορά εργασίας, 
την ψηφιακή εποχή, το διαδικτυακό εκφοβισμό. Αναδείχθηκε 
για άλλη μια φορά ότι η Ν.Δ. είναι ένα κόμμα που εξελίσσεται, 
συμβαδίζει με την εποχή της και προετοιμάζει τις απαντήσεις 
για τον κόσμο που έρχεται. Πέραν δε τούτων επαναβεβαιώθηκε  
η ισχυρή ενότητα του κόμματος. Ο Κώστας Καραμανλής με τη 
δήλωσή του στην έναρξη του Συνεδρίου, ο Αντώνης Σαμαράς 
με την ομιλία του το Σάββατο, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης με τις πα-
ρεμβάσεις του, αλλά και το σύνολο των κορυφαίων στελεχών και 
των συνέδρων που έλαβαν το λόγο, έδειξαν ότι η Νέα Δημοκρα-
τία είναι μια γροθιά ενόψει της επερχόμενης μάχης. Μιας μάχης 
η οποία δίνεται όχι απλά και μόνο για να κερδηθεί αλλά για  να 
κλείσει οριστικά το κεφάλαιο της σημερινής παρακμής. Μιας μά-
χης καθοριστικής για το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας 
.Οι εργασίες του 12ου Συνεδρίου έκλεισαν στέλνοντας σε όλες 
και όλους όσοι βρεθήκαμε εκεί, αλλά και στο σύνολο της κοινω-
νίας, ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. 
Μπορούμε να κάνουμε τη ζωή καλύτερη για κάθε Ελληνίδα και 
κάθε Έλληνα και ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές. Το οφείλουμε 
σε εμάς και τα παιδιά μας.

*H Σόνια Τάνταρου – Κρίγγου είναι Δικηγόρος – Διαπιστευμένη 
Διαμεσολαβήτρια, Πολιτικό στέλεχος ΝΔ

Της Σόνιας 
Τάνταρου – Κρίγγου*

μονολογώντας

Από την Ράκκα στο Άργος

Ρούντι ο Σφυρής
Ο Άι Βασίλης αποτελεί ακόμα και σήμερα μία διεθνή 
λαογραφική μορφή η οποία διανέμει δώρα σε παιδιά 
και ενηλίκους και παραμένει το κυρίαρχο πρόσωπο του 
εορτασμού της Πρωτοχρονιάς και των Χριστουγέννων.
Έλα όμως που στην Ερμιονίδα δεν υπάρχουν ούτε 
ελάφια, ούτε τάρανδοι, ούτε φυσικά χιόνια για να σέρ-
νουν το έλκηθρο με τον Άη Βασίλη, που θα μοιράσει τα 
δώρα…
Έτσι το ρόλο αυτό ανέλαβε ο δήμαρχος Δημήτρης Σφυ-
ρής, ο οποίος μετέφερε τον αγαπημένο άγιο των παι-
διών στα χωριά της Ερμιονίδας για να δώσει τα δώρα…

Υ.Ζ.

Το κουρδικό θέμα και τα προβλήματα 
οποία προκύπτουν για την εκμετάλλευ-
ση των ενεργειακών πηγών θα αναλύσει 
ένα μέλος της διεθνούς ομάδας, που συμ-
μετείχε στην πλευρά των Κούρδων στην 
Ράκκα, το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου στις 
8μμ στο εργατικό κέντρο του Άργους. Επί 
τάπητος θα τεθούν τα θέματα αυτοργάνω-
σης της κουρδικής κοινωνίας και ο ρόλος 
των γυναικών. Πρόκειται για την Δεύτερη 
εκδήλωση σε διάστημα 2 μηνών που δι-

οργανώνει η βιβλιοθήκη του «Ελευθεριακού 
χώρου Άργους, Δημήτρης Μάτσαλης». Μετά 
το πέρας της παρουσίασης θα ακολουθήσει 
διάλογος.  Όπως μας πληροφόρησε ο ελευ-
θεριακός χώρος, σκοπεύει κάθε μήνα να 
πραγματοποιεί μια ανοικτή εκδήλωση για 
την ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων. Πα-
ράλληλα λειτουργεί αναγνωστική βιβλιοθή-
κη με πολιτικά, ανοιχτή σε όλους εκτός από 
ρατσιστές και φασίστες.

ΑΝ
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα

Αρ. Σήματος: 159481
Δικαιούχος Σήματος: 

Α. ΓΚΑΤΖΙΟΣ Θ. ΝΤΑΝΟΣ ΟΕ
Μέλος Ε.Ι.Ε.Τ. 

Κωδ. Εντύπου: 4126

Αριθμός φύλλου: 1016 
Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ  20.12.2018

Ιδιοκτησία:
Α. ΓΚΑΤΖΙΟΣ Θ. ΝΤΑΝΟΣ ΟΕ

Εκδότης – Δ/ντής:
Άκης Γκάτζιος 

Σχεδιασμός: ΕΝΘΕSIS
Εκτύπωση: 

«ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ» ΚΙΑΤΟ
Διανομή:  ΕΛΤΑ, 

 Πρακτορείο ΑΛΕΑΤΥΠΟΣ

ΕΔΡΑ: ΝAYΠΛΙΟ,  Βελλίνη 5 
Τηλ. 2752 0 22257 Fax. 2752 1 10728

κιν. 697 6511108, 693 7577471
anagnostispe@hotmail.com 

www.anagnostis.org

Τιμή: 0,70 ευρώ
Συνδρομές (με ΦΠΑ): Ετήσια ιδιωτών 
45,00 ευρώ, Ετήσια Οργανισμών,  ΟΤΑ, 

ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ 300,00 ευρώ.

Ετήσια Τραπεζών, φορέων επιχειρήσε-
ων: 150,00 ευρώ

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

κειμένων και φωτογραφιών, ολική ή με-
ρική ή περιληπτική, χωρίς την γραπτή 

άδεια του εκδότη (Ν.2121/1993).

Ευχαριστούμε πολύ τους αρθρογράφους 
που προσφέρουν αφιλοκερδώς τις 

εργασίες τους

Tαυτότητα

π
αρ

ασ
κή

νι
ο Οι αστυνομικοί θέλουν να σώσουν το Γηροκομείο

Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) τ.δ. Αργολίδας εν όψει 
των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ξεκινάει 
μια εκστρατεία βοήθειας και υποστήριξης για τους γέροντες 
και τις γερόντισσες του Γηροκομείου Ναυπλίου με προσφορά 
χρημάτων ή τροφίμων (ελαιόλαδο, κατεψυγμένα προϊόντα, 
ζυμαρικά γάλα, καφέ-ζάχαρη- φρυγανιές- κομπόστες κ.λ.π.) 
όπως και ειδών υγιεινής (απορρυπαντικά και είδη απολύμανσης).
Η προσφορά σας θα είναι ιδιαίτερα σημαντική σε αυτή την 
προσπάθεια που κάνουμε για να εκδηλώσουμε την αγάπη μας 
και το σεβασμό μας προς την Τρίτη Ηλικία τις Άγιες αυτές ημέρες 
που έρχονται. Για οποιεσδήποτε Πληροφορίες καλέστε στα 
τηλέφωνα 6906758838 και 6977198722 από ώρες 09:00 έως 
22:00 καθημερινά.

Έληξε το συνέδριο της ΝΔ
Τα συγχαρητήριά του στους τρείς εκλεγέντες στην 
Πολιτική επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη 
Χρόνη, ο Σπύρο Στείρη και ο Δημήτρη Κρανιά έδωσε 
ο Γιάννης Μαλτέζος υπογραμμίζοντας πέρα από την 
διαπίστωσή του πως έληξε με επιτυχία το 12ο Συνέ-
δριο της Νέας Δημοκρατίας, «επιβεβαιώθηκε με το 
Συνέδριο ότι ο Πρόεδρός μας, Κυριάκος Μητσοτάκης, 
έκανε πράξη το ανοικτό κόμμα. Μίλησαν πολλοί και 
σημαντικοί άνθρωποι, κατέθεσαν τις ιδέες και την 
οπτική τους, όχι μόνο μέσα στα στενά πλαίσια μίας 
κομματικής λογικής αλλά ευρύτερα και πολυσήμα-
ντα». Δεν θα πρέπει να παραδεί κανείς ότι  η  Αργολί-
δα τον είχε τιμήσει το Μάιο του 2018 εκλέγοντάς τον 
πρώτο σε σταυρούς σύνεδρο.

ΟΝ

Στηρίζει τα ΑμΕΑ 
ο δήμος Άργους- 
Μυκηνών
Μετά το θόρυβο που δημιουργή-
θηκε γύρω από την πινακίδα απα-
γόρευσης διέλευσης των ΑμΕΑ στο 
γεφυράκι της πλατείας του Άργους 
με ανακοίνωσή του ο Δήμος Άργους 
Μυκηνών μεταξύ άλλων υποστηρί-
ζει:

“H πρόσβαση αυτή σε μια αναπλα-
σμένη πλατεία 50 στρεμμάτων (!!) 
ΔΕΝ είναι η μοναδική. Είναι μια αρ-
χιτεκτονική επιλογή σε ένα μικρό 
μόνο σημείο αυτής και βέβαια δεν 
κόβει την πλατεία στα δύο, όπως 
παρουσιάστηκε σκοπίμως για τη 
δημιουργία εντυπώσεων και αντιπο-
λιτευτικούς λόγους, αφού σύμφωνα 
με το έγγραφο και της υπηρεσίας 
«η πρόσβαση και η διέλευση των 
ΑμΕΑ στην πλατεία δεν παρεμποδί-
ζεται από τη γέφυρα γιατί υπάρχουν 
ανοικτές προσβάσεις γύρω...» Ο 
θόρυβος λοιπόν που επιχειρήθηκε, 
ανεπιτυχώς, να δημιουργηθεί πέφτει 
παταγωδώς στο κενό και δημιουρ-
γήθηκε καθαρά για αντιπολιτευτι-
κούς λόγους. 

Ο Δήμος Άργους Μυκηνών στηρί-
ζει πολύπλευρα και στην πράξη τα 
ΑμΕΑ”.

ιχνηλασίες

Αλυσοδεμένη πλατεία
Αλυσοδεμένη πλατεία θα πρέπει να ονομάσουν στο Άργος 
την πλατεία Πλαπούτα. Μια βαριά αλυσίδα από δέντρο σε 
δέντρο εμποδίζει την πρόσβαση όχι μόνο σε αυτοκίνητα 
αλλά και σε πεζούς και ιδίως σε μάνες με καροτσάκια, αφού 
είναι δύσκολο να περάσεις πίσω από τα δέντρα χωρίς να φας 
τα μούτρα σου. Αλλά και οι εικόνα σίγουρα δεν είναι αυτή 
των αλυσοδεμένων δέντρων που θα ήθελε η δημοτική αρχή 
στο κέντρο της πόλης. Καιρός είναι να τοποθετηθούν και 
εκεί κολονάκια που θα επιτρέπουν την δίοδο στους πεζούς 
και θα εμποδίζουν τα ΙΧ να καταστρέψουν ακόμα έναν χώρο 
στο Άργος.

ΑΝ.

∆ικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύµβουλος

µε Παναγιώτη Νίκα
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Γιατί δεν έχουμε 
στην Ελλάδα κίνημα 
Κίτρινων Γιλέκων;

του Αλέξανδρου 
Λασκαράτου*

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ των Κίτρινων Γιλέ-
κων ξεκίνησε στη Γαλλία σαν μια 
διαμαρτυρία κατά της αύξησης 
της τιμής της βενζίνης που απο-
φάσισε η κυβέρνηση σε μια (υπο-
τίθεται) προσπάθεια να μειώσει 

την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων. Γρήγορα ξέφυγε 
και έγινε μια γενικότερη διαμαρτυρία κατά της πολιτικής 
του Εμμανουέλ Μακρόν, η οποία κατά τους διαδηλωτές, 
ευνοεί τους προνομιούχους έναντι των μη προνομιού-
χων της γαλλικής κοινωνίας. Τα κίτρινα γιλέκα συμβολί-
ζουν ακριβώς αυτή την τάξη έναντι αυτής των “άσπρων 
γιακάδων”. Ενώθηκαν απλοί άνθρωποι (όχι στελέχη) της 
μισθωτής εργασίας (ιδιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, 
εργαζόμενοι της καθαριότητας στους δήμους, κλπ.), 
μεροκαματιάρηδες, άνεργοι, συνταξιούχοι, αλλά και μι-
κρο-μαγαζάτορες, άνθρωποι γενικά που με δυσκολία τα 
βγάζουν πέρα. Το κίνημα ήταν μαζικό και στη μεγάλη 
του πλειοψηφία ειρηνικό. Υπήρξαν βέβαια και κάποια 
έκτροπα, πάντα υπάρχουν, τα οποία όμως δεν τεκμηρι-
ώνουν τον όρο “μπαγαλλάκηδες”.

ΔΕΝ ΘΑ σταθώ στην ανάλυση της σημερινής κατάστα-
σης της γαλλικής κοινωνίας και στον χωρισμό της στα 
δύο για τον οποίο ευθύνεται η πολιτική Μακρόν. Θα 
σταθώ στη μαζικότητα του κινήματος επί τέσσερα συνε-
χόμενα Σαββατοκύριακα σε πολλές πόλεις της Γαλλίας. 
Μαζικότητα που είχε να δει η Γαλλία από τον Μάιο του 
’68, και την μη μαζικότητα ανάλογων κινητοποιήσεων 
στην Ελλάδα. 

Και όμως η αντίστοιχη τάξη εργαζομένων στην Ελλάδα, 
οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, κλπ., χτυπήθηκαν τα τελευ-
ταία οκτώ χρόνια πολύ περισσότερο ανελέητα, απ’ ότι 
έγινε στη Γαλλία, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που για πολ-
λούς η απλή επιβίωση να είναι όνειρο σχεδόν άπιαστο. 
Μείωση μισθών και συντάξεων, ανεργία, ελαστική και 
μαύρη εργασία, μερική απασχόληση, άγρια φορολογία, 
αποτελούν τον καμβά της ελληνικής πραγματικότητας 
σχεδόν δέκα χρόνια τώρα.

ΠΟΙΑ είναι η αιτία απουσίας αντίστοιχου μαζικού κινήμα-
τος στην Ελλάδα; Μάλλον οι αιτίες είναι περισσότερες της 
μίας, σίγουρα πάντως σημαντικό ρόλο παίζουν ο έλεγχος 
που ασκούν τα συνδικάτα στις τάξεις των εργαζομένων 
αλλά και εμείς οι ίδιοι που δεν αντιδρούμε και δεν αυτο-
νομούμαστε απ’ αυτά.. Πορείες, διαδηλώσεις, διαμαρτυ-
ρίες, έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, και μάλιστα αρκετές 
τον αριθμό. Γιατί, όμως, στις μεγάλες συγκεντρώσεις και 
απεργίες η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ συγκεντρώνονται π.χ. στην 
Πλατεία Κοτζιά και το ΠΑΜΕ στην Κλαυθμώνος, ή το ανά-
ποδο; Γιατί όταν διαδηλώνουν οι συνταξιούχοι βλέπουμε 
να κινητοποιούνται μόνο όσοι ανήκουν ή πρόσκεινται 
στο ΚΚΕ; Μα απλούστατα γιατί ο κάθε συνδικαλιστικός 
φορέας, και ειδικότερα το ΚΚΕ, θέλει να έχει το “μαγαζά-
κι” του και να μετράει τα “κουκιά” του. 

ΑΥΤΗ η αξιοθρήνητη πρακτική, που έχει τις ρίζες της 
στην “πελατειακή” νοοτροπία των συνδικάτων (καρμπόν 
του πελατειακού κράτους των κομμάτων) είναι και η βα-
σικότερη αιτία της μη μαζικότητας του κινήματος δια-
μαρτυρίας στη χώρα μας.

* Γεν. Γραμματέα των Πράσινων Αλληλεγγύη

Vita Civilis Τα ίδια τέλη θα πληρώσουν οι Ναυπλιώτες και το 2019
Στα ίδια επίπεδα θα παραμείνουν τα 

δημοτικά τέλη καθαριότητας και φω-

τισμού στο δήμο Ναυπλιέων και για 

τη νέα χρονιά. Το Δημοτικό Συμβούλιο 

αποφάσισε να μην αυξήσει τα δημοτικά 

τέλη και για το 2019, μετά από εισήγη-

ση του Δημάρχου Δη-

μήτρη Κωστούρου.

Σε δήλωσή του ο δή-

μαρχος επισημαίνει: «Η 

μη αύξηση των τελών 

καθαριότητας και φω-

τισμού μαζί με όλα τα 

υπόλοιπα που παρου-

σιάζουμε το 2018 μας 

δίνουν τη δύναμη να 

συνεχίσουμε, γιατί η 

ηθική ικανοποίηση που 

προκύπτει από την μη 

οικονομική επιβάρυνση 

των δημοτών μας στα 

προαναφερθέντα τέλη 

αποτελεί για μας το με-

γαλύτερο έργο, το έργο 

προς το συνάνθρωπο».

Εντωμεταξύ στο δελτίο 

τύπου που εκδόθηκε 

από το δήμο αναφέρε-

ται ακόμα ότι: «Η πρώ-

τη πρωτεύουσα της 

Ελλάδας και κορυφαίος 

ελληνικός τουριστικός 

προορισμός έχει από 

τα χαμηλότερα δημο-

τικά τέλη στην Πελο-

πόννησο. Η Δημοτική 

Αρχή με σύνεση και 

σχεδιασμό παρουσιά-

ζει πλεόνασμα, εκτελεί 

έργα, επενδύει και με-

γαλώνει την περιουσία 

του Δήμου με αγορές 

ακινήτων, συντηρεί και 

εμπλουτίζει τα σχολεία, 

τους αθλητικούς χώ-

ρους και κάθε δημοτικό 

κτίριο και χώρο.

Η Δημοτική Αρχή εξε-

λίσσει και δημιουργεί 

νέες πολιτιστικές και 

αθλητικές εκδηλώσεις 

υψηλού επιπέδου προ-

σφέροντας ποιότητα 

στη ζωή των δημοτών μας.

Και φυσικά η κοινωνική πολιτική 

που ασκείται μέσω του κοινωνικού 

ιατρείου, φαρμακείου, κοινωνικού 

φροντιστηρίου και μέσω της οποιασ-

δήποτε μορφής στήριξης όλων των 

κοινωνικών δομών και φορέων φανε-

ρώνει πως μέσα σε δύσκολες οικονο-

μικές συγκυρίες και όχι μόνο, ξέρει και 

μπορεί να στέκεται στα πόδια της, να 

δουλεύει και να προσφέρει στον τόπο 

και στους ανθρώπους του».

Το Δ.Σ. & οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑ 
Ναυπλίου σας εύχονται ολόψυχα 
Καλά Χριστούγεννα & μια καλή,  

δημιουργική νέα χρονιά.

Η ΔΕΥΑΝ κοντά σας συνεχώς, με 
συνέπεια, με δράση και σημαντικά έργα
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Αλλάζει ο Ψαρομαχαλάς
Αστικοποιείται το άνω ιστορικό κέντρο του Ναυπλίου

Βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στο να αλλάξει η εικόνα το 
άνω ιστορικό κέντρο Ναυπλίου μετά την έγκριση της οικο-
νομοτεχνικής μελέτης από τον δήμο Ναυπλιέων.
Διαμορφώσεις οδών με πλακόστρωτα και πλατειών. Ανά-
δειξη των κρηνών και νέα επιτοίχια φωτιστικά, επανατο-
ποθέτηση σκαλοπατιών, είναι μέρος των παρεμβάσεων 
προς αστικοποίηση μια γειτονιάς της παλιά πόλης που είχε 
παραμεληθεί.
Συγκεκριμένα το έργο αφορά στην πεζοδρόμηση και 
αναβάθμιση της περιοχής μελέτης και περιλαμβάνει την 
πλακόστρωση της, την επισκευή των μαρμάρινων ή τσι-
μεντένιων σκαλοπατιών στις δρομόσκαλες, την επισκευή 
ή συμπλήρωση των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων ή λυ-
μάτων, την αντικατάσταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού 
και των φωτιστικών σωμάτων καθώς και την ανάδειξη 
των ιστορικών στοιχείων και κατασκευών.
Η πλακόστρωση τόσο στους δρόμους όσο και στην πλα-
τεία θα είναι ενιαία υψομετρικά . Ενδεικτικά ορισμένες ερ-

γασίες που θα γίνουν είναι οι εξής:
κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, τοποθέτηση 
επιπλέον σωλήνων για μελλοντική υπογειοποίηση άλλων 
ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων, αφαίρεση μαρμάρι-
νων σκαλοπατιών και επανατοποθέτηση, διάστρωση της 
περιοχής με θραυστό υλικό και οπλισμένο σκυρόδεμα, 
επισκευή δρομόσκαλων από τσιμέντο με έγχρωμη τσιμε-
ντοκονία, επίστρωση με μάρμαρα σύμφωνα με το αρχιτε-
κτονικό σχέδιο, διαμόρφωση προσεγγίσεων και οδεύσε-

ων ΑμεΑ. καθαίρεση παλαιών φωτιστικών, τοποθέτηση 
νέων επιτοιχίων φωτιστικών σύμφωνα με εγκεκριμένη 
φωτομετρική μελέτη, καθαρισμός, σήμανση ανάδειξη και 
φωτισμός διατηρητέων κρηνών, μεταφορά αγάλματος Αγ-
γέλου Τερζάκη, τοποθέτηση μαρμάρινων πινακίδων στα 
κτίρια με ιστορικά ενδιαφέροντα στοιχεία και λοιπές εργα-
σίες. Η συνολική επιφάνεια της επέμβασης είναι περίπου 
3.000 τ.μ. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής του 
παραπάνω έργου προσδιορίζεται σε 18 μήνες.

Εύχομαι σε όλους 
τους δημότες 
και τους επισκέπτες
του Δήμου Ναυπλιέων
Χρόνια Πολλά
και Καλή Χρονιά

Γαβρήλος Σταύρος
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Περιβάλλοντος 

και Πρασίνου Δήμου Ναυπλιέων
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Ο back-lava(s), o μπακλαβάς της επιστροφής 
Κυριακή πρωί, το μπλε καυτό φως του 
τρίφλογου, αναπτήρα με αργές περι-
στροφικές κινήσεις, προετοιμάζει τον 
κυκλικό θάνατο ενός ακόμα κουβανέζι-
κου πούρου. Μέρος της απολαυστικής 
τελετουργίας και ο αχνιστός βαθύκου-
πος ελληνικός καφές, μυρωδάτα σύν-
νεφα ταξίδευαν και χάνονταν προς το 
αργείτικο κάστρο. Μια στοίβα από εφη-
μερίδες του Σαββάτου και της Κυριακής 
έτοιμες να υποστούν τα μαχαιρώματα 
του χαρτοκόπτη. Στο υπόγειο των συλ-
λογών, αμέτρητες χαρτόκουτες κρατάνε 
στα σπλάχνα τους τις αρχειοθετημένες 
σελίδες εκατοντάδων Κυριακών. Ο ηλι-
κιωμένος άντρας ήταν έτοιμος να ξεκι-
νήσει την αγαπημένη του εβδομαδιαία 
αναγνωστική δραστηριότητα. 
Δεν πρόλαβε να τελειώσει το ζέσταμα 
του πούρου, άκουσε την θυμωμένη φωνή 
του Μαγαλιού να τον καλεί στο κινητό 
του: Έλα και πάρε μόνος σου την λευτε-
ριά, με τραγούδια όπλα και σπαθιά. 
-Τι ήθελα και το πήρα μαζί μου; (Μονο-
λόγησε, παραλίγο να κάψει το χέρι του 
με τον αναπτήρα, αλλά χαμογέλασε 
όταν διάβασε το όνομα του καλού-
ντα, Πετράν ο εγγονός του.) 
-Παππού, καλημέρα είναι ανάγκη να 
σε δω!
-Ε, τι μου λες; Κάθε Κυριακή δεν τα 
λέμε; Ανέβα πάνω.
-Δεν είμαι σπίτι, περπατάω στα στε-
νά της Ηρακλέους.
-Πρωί – πρωί πήρες τους δρόμους ; 
Τι σε κυνηγά ή τι κυνηγάς;
-Έρχομαι, θα σου εξηγήσω. 
Η γιαγιά είχε πάει εκκλησία. Ο 
παππούς ελαφρά αγχωμένος από 
το τηλεφώνημα, παραβίασε τον οι-
κογενειακό κανόνα και ετοίμασε 
τον καφέ του εγγονού καπνίζοντας 
μέσα στο σπίτι. 
-Παππού τσακώθηκα πολύ άσχημα 
με την Μαρία.
-Καλό αυτό! Όπου υπάρχει ζωντανή σχέ-
ση και όχι διαζύγιο εν γάμω, ο θυμός εί-
ναι η καλή λάβα, ο καπνός της απόδειξη 
ότι το ηφαίστειο της αγάπης είναι ακόμα 
ενεργό. 
-Ήμουν σε έκρηξη, ( τα χέρια του έδει-
ξαν την ένταση του θυμού του), της μί-
λησα άσχημα, την αποπήρα, έβαλε τα 
κλάματα, κοιμηθήκαμε χώρια. 
-Λάθος! Ακόμα και ματωμένοι από το 
θυμό, πλάτη με πλάτη στο ίδιο κρεβάτι 
να είστε. Όπως λέω και εγώ και σε αυ-
τήν την περίπτωση το σώμα θα κάνει την 
δουλειά του. 
-Πως ,μπορώ να διορθώσω την κατάστα-
ση;
-Μπακλάβ με μπακλάβα μπάκ του λάβ. 
-Μπακλάβ (backlove) ίσον επιστροφή, 
(ο Πετράν μετέφραζε φωναχτά το λογο-
παίγνιο και έριχνε ματιές επιβεβαίωσης 
στον παππού του). Επιστροφή με παρα-
τονισμένο μπακλαβά, πίσω στην αγάπη. 
-Ναι, λοιπόν επιστροφή στην αγάπη, 
πίσω από την λάβα του θυμού, παίζε 

χωρίζοντας τον μπακλαβά σε μπακ και 
λάβα (back – lava). Αυτό ακριβώς έκανα 
όταν ο δικός μου ο θυμός έριξε την λάβα 
του στην γιαγιά σου. 
-Για λέγε! 
-Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος τότε. 
Δεν με κούραζε η δεκαπεντάωρη εργα-
σία αλλά το αιμοβόρο κράτος. Ρουφούσε 
μέχρι το μεδούλι τον κόπο της δουλειάς 
μας. Ένα βράδυ γύρισα κουρασμένος 
και χαμένος στις σκέψεις μου. Έφαγα 
μηχανικά και αφηρημένος. 
-Σου άρεσε το φαγητό; Ρώτησε η γιαγιά. 
Από την κούραση, ούτε έβλεπα ούτε 
γευόμουν. Τι έφαγα;
-Το αγαπημένο σου ρολό με πατάτες. 
-Α! Θα μου φτιάξεις έναν καφέ; Μια ζε-
στή γεμάτη κούπα καφέ με χαλάρωνε. 
Τον βραδινό καφέ τον ήθελα με προζε-
σταμένο νερό. Η γιαγιά σου τον έφτιαξε 
με κανονικό νερό. Πρώτο κακό σημάδι, 
αργεί να ψηθεί ο καφές. Έρχεται και το 
δεύτερο, τον ρίχνει από ψηλά, εγώ τον 
θέλω…
-Ξέρω, χαμηλό γύρισμα από το μπρίκι 

στην κούπα για να έχει παχύ καϊμάκι.
-Ε, ναι, αυτός ήταν ο δεύτερος οιωνός 
ότι η νύχτα δεν θα τελείωνε καλά. Αφού 
έριξε όπως έριξε τον καφέ η γιαγιά, 
άρχισε να φυσά το καϊμάκι. Θυμήθηκε 
ένα παιγνίδι που έκανα με τον πατέρα 
σου και την θεία σου πριν πολλά χρόνια,  
όταν έφτανα την κούπα μου στην μέση 
φυσούσα το υπόλοιπο καϊμάκι. Προσπα-
θούσαμε να μαντέψουμε τα πρόσκαιρα 
τυχαία σχήματα που διαμορφώνονταν 
στον καφεμαύρο υγρό καμβά. Η γιαγιά 
σου προσπαθούσε να φτιάξει φυσώντας 
μια καρδούλα, όπως μου είπε αργότερα.  
Μην το κάνεις αυτό, της λέω. Εκείνη 
συνέχισε να φυσά και να μου χαλά το 
καιμάκι. Το μάτι μου γυάλισε! Σταμάτα 
σου λέω!!! Μια ασήμαντη λεπτομέρεια 
, μπορεί να είναι η τελευταία σταγόνα 
που ξεχειλίζει το κουρασμένο ποτήρι για 
αγχωτικής ημέρας. Ε, ε, ε, σταμάτα σου 
λέω. Σταμάτα σου λέω. Χτυπάω το χέρι 
μου στο τραπέζι, φύγανε όλα. Τότε η για-
γιά σου σήκωσε τα μάτια από την κούπα 

και κατάλαβε τον αναίτιο και ξαφνικό 
θυμό μου. Φοράω το γιλέκο μου και βγαί-
νω έξω. Η παροιμία που μου έμαθε ένας 
φίλος λέει: Η μάνα του Φεύγα δεν κλαίει 
ποτέ, η μάνα του Κάτσε κλαίει ακόμα. Οι 
δυνατές ρουφηξιές από το κακοαναμ-
μένο πούρο μου συγχρονίστηκαν με τα 
βιαστικά βήματα μου. Το κρύο αεράκι, ο 
δυνατός καπνός, το περπάτημα με χαλά-
ρωσαν. Κατάλαβα το λάθος μου. Όλη η 
ένταση της ημέρας, έγινε ένα εκρηκτικό 
ηφαίστειο που άχνιζε τον θυμό του πάνω 
από ένα χαλασμένο καϊμάκι καφέ. Περ-
πατώντας έφτασα στην πλατεία. Στην βι-
τρίνα του ζαχαροπλαστείου ενός φίλου 
φωτίστηκε ο νους μου. Μπήκα μέσα. Θα-
νάση έχεις από εκείνες τις φόρμες που 
φτιάχνεις τούρτες σε σχήμα καρδιάς; 
Τον ρώτησα. 
-Ε βέβαια, αλλά δεν μπορώ να σου φτιά-
ξω τούρτα τώρα!
-Δεν θέλω τούρτα. Βάλε μέσα τον μπα-
κλαβά που έχεις στην βιτρίνα!. 
-Και αυτόν που περισσεύει από το πα-
ραλληλόγραμμο ταψί; 

-Να τον φας εσύ! Κέ-
ρασμα. Πιάσε μου και 
αυτή την κάρτα σε 
σχήμα καρδιάς. Εκεί 
έγραψα, backlove - 
back-lava(s)- back to 
love, επιστροφή, πίσω 
από την λάβα του 
θυμού με μπακλαβά, 
πίσω στην αγάπη. 
-Τι έκανε η γιαγιά; 
-Πήρε ένα πιρουνάκι, 
την καρδιά μπακλα-
βά  και κάθισε βουβή 
στον καναπέ. Τα χέ-
ρια μου χωρίς να το 
καταλάβω με καθο-
δήγησαν και διάλεξα 
μια αγαπημένη μας 
ταινία, «Ανθισμένες 

κερασιές».
-Μεγάλη ταινία παππού, σκηνοθεσία σε-
νάριο Ντόρις Ντόρι, το τρυφερό υπαρ-
ξιακό ταξίδι ενός χήρου Γερμανού στην 
Ιαπωνία. 
-Μπράβο Πετράν. Είμαι σίγουρος ότι η 
συλλογή μου θα μείνει σε καλά χέρια. 
-Και μετά τι έγινε; 
-Κάθισα κοντά της βουβός και εγώ. Πλά-
νο το πλάνο, πιρουνιά την πιρουνιά, σιω-
πηρά  φιλιώσαμε, ο ένας τάιζε τον άλλο 
και βλέπαμε την ταινία. Ε, που πας;
-Πάω να βρω ανοιχτό ζαχαροπλαστείο. 
Ο Πετράν γύρισε μετά από λίγη ώρα. 
Ο παππούς, παράξενο για τις Κυρια-
κάτικες συνήθειες του  έλλειπε από το 
μπαλκόνι, η κούπα με τον καφέ σχεδόν 
γεμάτη, το πούρο μελλοθάνατος που 
αναμένει την δεύτερη εκτέλεση στο 
μακρόστενο τασάκι, οι εφημερίδες άκο-
πες!
Η γιαγιά ένοιωσε ότι ο Πετράν ήταν ανα-
στατωμένος. Κρατούσε δυο ισομεγέθη  
κουτιά ζαχαροπλαστείου. 

-Γιαγιά αυτό είναι για σας! ( Της έδωσε 
το κουτί χωρίς να πει ούτε μια καλημέ-
ρα. Η γιαγιά άνοιξε το κουτί και είδε ένα 
μπακλαβά καρδιά. Η δυνατή έκπληξη 
στα μάτια φανέρωσε την άμεση μνημο-
νική της ενεργοποίηση και την ταχύτατη 
διασύνδεση της με παρελθοντικές εικό-
νες. ) Που είναι ο παππούς; 
-Στο υπόγειο, κάτι ψάχνει,  δεν το συνη-
θίζει Κυριακάτικα. 
-Πάω και εγώ θέλω να βρω μια ταινία.   
- Δεν χρειάζεται, την έφερα εγώ! 
Ο παππούς μπήκε μέσα κρατώντας το 
πλαστικό κουτί με την ταινία, «Ανθισμέ-
νες Κερασιές». Η γιαγιά έριξε μια ματιά 
στον μπακλαβά καρδιά, μια ματιά στην 
ταινία, περίπου κατάλαβε τι είχε συμβεί. 
-Παππού είσαι και ο πρώτος. Όλα τέλεια 
αλλά δεν βρήκα κάρτα σε σχήμα καρ-
διάς. 
-Μια στιγμή Πετράν. (Η γιαγιά πήγε στην 
κρεβατοκάμαρα, στο σεντούκι των ανα-
μνήσεων βρήκε αυτό που ήθελε.) Νο-
μίζω ότι αυτή την κάρτα ψάχνεις και τα 
λόγια που έχει μέσα. (Ένα δάκρυ πήγε 
να κυλήσει από τα μάτια της) Κι ας μην 
είμαι και η πρώτη! Και το σπίτι μυρίζει 
πουρίλας! ( Είπε με προσποιητό θυμό για 
να κρύψει την συγκίνηση της). 
-Γιαγιά είσαι δύναμη! (Την αγκάλιασε 
σφιχτά και της έδωσε ένα φιλί .) Πως το 
κατάλαβες;
-Ε το μήλο κάτω από την γερομηλιά θα 
πέσει. 
Ο Πετράν έφυγε τρεχάτος. 
Η γιαγιά πήρε ένα πιρουνάκι και κάθισε 
βουβή στον καναπέ. 
Ο παππούς έριξε μια ματιά στα σύνερ-
γα τις Κυριακάτικης τελετουργίας, εφη-
μερίδες, γραφικά, καπνικά και ο καφές 
κρύος πια, στατικό πλάνο μπαλκονάτης 
νεκρής φύσης.
-Δεν είναι σήμερα για τέτοια ανα- γνώ-
ση.
Σε μια «κολώνα» από ταινίες δίπλα στο 
τζάκι, βρήκε την πολυαγαπημένη του 
ταινία, «Μια αιωνιότητα και μια μέρα» 
του Θόδωρου Αγγελόπουλου. 
Σιωπηλός κάθισε στον καναπέ. Η ταινία 
ξεκινά, με γενικό πλάνο ένα διώροφο 
σπίτι ακούγονται δυο παιδιά να κουβε-
ντιάζουν. 
-Τι είναι ο χρόνος; 
-Ο παππούς λέει ότι ο χρόνος είναι ένα 
παιδί που παίζει πεντόβολα στην άκρη 
της θάλασσας. 
Ακριβώς εκείνη την στιγμή γιαγιά έδωσε 
στον παππού την πρώτη πιρουνιά από τον 
καρδιομπακλαβά. 

*Η ιστορία μάλλον δεν είναι μόνο 
φαντασιακή. Ο μέλλων χρόνος της 
επί (ανα) στροφής θα το φανερώσει. 
Κάποιες φορές η ιστορία δεν επανα-
λαμβάνεται ως φάρσα αλλά ως ανα-
μνήμη γονιδιακής κληρονομιάς, και 
η αλήθεια της δεν εξαντλείται στην 
περιγραφή ή στον ορισμό της. 

του Βασίλη  
Καπετάνιου Η απέναντι όχθη

-Τι είναι ο 
χρόνος; 

-Ο παππούς λέει 
ότι ο χρόνος 

είναι ένα παιδί 
που παίζει 
πεντόβολα 

στην άκρη της 
θάλασσας. 

Ακριβώς εκεί-
νη την στιγμή 
γιαγιά έδωσε 

στον παππού την 
πρώτη πιρουνιά 
από τον καρδιο-

μπακλαβά.





ΠΕΜΠΤΗ
20  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201812

Νέο 
Δημοκρατικό 

Συμβόλαιο
«Κατηγορούμε όσους 

σκοτώνουν,
αλλά και όσους δεν τους 

σκότωσαν»
Μίμης Χριστοφιλάκης:  

Η εύνοια του Δράκου Να 
συνεννοηθούμε για τ’αυτονόητα.

Πρώτον: ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι ελευθερί-
ες και η ασφάλεια πρέπει να συνοδοιπορούν κι όχι η 
μία να υπερκαλύπτει ή ν’ ακυρώνει την άλλη, το Ζην 
Επικινδύνως [vivere pericolosamente] ήταν ένα σύν-
θημα του Μουσολίνι και προφανώς δεν εκφράζει σε 
καμμία περίπτωση μία σύγχρονη εκδοχή της δημο-
κρατικής Πολιτείας και της κοινωνικής συμβίωσης. Η 
αφόρητη εγκληματοποίηση και η διευρυμένη θυμα-
τοποίηση δεν τιμούν τους θεσμούς μας.

Δεύτερον: κάθε άνθρωπος αξίζει όσο κάθε άλλος άν-
θρωπος και κατά συνέπεια ο θάνατος οποιουδήπο-
τε ανθρώπου αξίζει τον ίδιο σεβασμό με το θάνατο 
οποιουδήποτε άλλου ανθρώπου. Αυτό ισχύει ιδιαί-
τερα όταν ο θάνατος είναι βίαιος. Αν επινοούμε διά-
φορα κριτήρια [ταξικά, φυλετικά, έμφυλα, θρησκευ-
τικά κ.ά] για να κατατάξουμε τους θανάτους σε α’, β’ 
και γ’ κατηγορίας, τούτο σημαίνει ότι παραβιάζουμε 
συνειδητά το κοινωνικό συμβόλαιο και τις πρωτεύ-
ουσες αξίες κι απονέμουμε «δικαιοσύνη του Λύντς». 
Το υποκειμενικό ή κομματικό νόημα οποιοσδήποτε 
πράξης[νόμιμης ή παράνομης] δεν μπορεί να καθο-
ρίζει την ισχύ ή τη μη-ισχύ της κείμενης νομοθεσίας.

Τρίτον: η Δημοκρατία παρέχει σε όσους πιστεύουν 
σε μιάν άλλη κοινωνία, κατ’ αυτούς δικαιότερη, πιο 
ανθρώπινη και λιγότερο ανταγωνιστική [μέχρι απο-
δείξεως της αλήθειας], όλα τα θεσμικά, πολιτικά, κοι-
νωνικά μέσα για να πετύχουν το σκοπό τους και να 
δικαιώσουν το όραμά τους.

Ποιός όμως τους έχει εκχωρήσει το δικαίωμα να κα-
ταστρέφουν τον παλιό κόσμο στο όνομα ενός [άγνω-
στου] νέου κόσμου, τον οποίο υποτίθεται πως μόνον 
οι ίδιοι γνωρίζουν; Κανένα .πραγματικό ή προσχημα-
τικό, όνειρο για μιάν άλλη ζωή δεν δικαιολογεί την 
αφαίρεση της ζωής των άλλων. Ουδείς καθίσταται 
από μόνος του υπέρτατος κριτής της ζωής των συ-
νανθρώπων του. Όχι μόνο για λόγους ηθικής τάξης 
αλλά και για λόγους boomerang effect, που σημαίνει 
ότι πολύ σύντομα κάποιος άλλος θα χρησιμοποιήσει 
ακριβώς το ίδιο επιχείρημα για ν’ αφαιρέσει τη δική 
του ζωή.

Με άλλα λόγια και προς αποφυγήν παρεξηγήσεων 
δημοκράτες είναι όσοι υπερασπίζονται τη Δημοκρα-
τία, όπως είναι και λειτουργεί και ταυτόγχρονα αγωνί-
ζονται, με μη- βίαια μέσα και μαζί με τα κινήματα, για 
να την κάνουν καλύτερη προς όφελος όλων. Οι άλλοι, 
που επωφελούνται από τη μεγαλοψυχία της Δημο-
κρατίας για να την καταστρέψουν, «χαλώντας» και τις 
ζωές όσων διαφωνούν, δεν ανήκουν σε κανένα δημο-
κρατικό ή προοδευτικό τόξο και δεν καλύπτονται από 
καμμία ιδεολογία ανθρωπισμού.

Πόσο δύσκολο είναι να προσυπογράψουν αυτό το 
συμβόλαιο τιμής όλα τα κόμματα;

ΥΓ. «Ποτέ δεν ξέρεις που παραμονεύει το αιματηρό 
επιχείρημα» [Σ. Σαράκης, Σημαντικές λεπτομέρειες]

Του Γιάννη 
Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογίας 
στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

Χρόνης, Στείρης και Κρανιάς
στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ

Τρεις Αργολιδείς συμμετέχουν στη νέα 
σύνθεση της Πολιτικής Επιτροπής της 
Νέας Δημοκρατίας, που προέκυψε από το 
Συνέδριο του κόμματος.
Ο Δημήτρης Χρόνης που ψηφίστηκε 
από 190 μέλη, ο Σπύρος Στείρης με 114 
ψήφους και ο Δημήτρης Κρανιάς με 101 
ψήφους.
Υποψήφιος ήταν και ο Ανδρέας Κορολής 
από το Άργος, ο οποίος όμως δεν εξελέ-
γη.
Εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο 

ήταν 2.797 και ψήφισαν 1.855. καταγρά-
φηκαν 2 λευκά και 19 άκυρα ψηφοδέλτια.
Η Πολιτική Επιτροπή είναι το ανώτατο 
συλλογικό Όργανο της Νέας Δημοκρα-
τίας μεταξύ δύο Συνεδρίων και συγκρο-
τείται από μέλη που εκλέγονται από το 
τακτικό Εθνικό Συνέδριο και από μέλη 
που συμμετέχουν σ’ αυτήν εξ αιτίας 
της ιδιότητας ή του αξιώματός τους (ex 
officio). Η θητεία των μελών της Πολιτι-
κής Επιτροπής διαρκεί μέχρι το επόμενο 
τακτικό Εθνικό Συνέδριο του Κόμματος.

Νέες χαρούμενες ημέρες
να ανατείλουν
τη νέα χρονιά
για όλους μας

Γιώργος

Καχριμάνης

Αντιδήμαρχος
Δήμου Ναυπλιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αρ. πρωτ. 23247
Ναύπλιο: 14/12/2018

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΚΑΖΟΝ
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙ-
ΒΗ: 57.983,50€ (χωρίς ΦΠΑ) 
71.899,54€(με ΦΠΑ 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟ-
ΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Προκηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό 
την επιλογή Αναδόχου για την 
υπηρεσία συντήρησης γκαζόν 
προϋπολογισμού 71.899,54€ (συ-
μπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) με 
κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης 
την πλέον συμφέρουσα προσφο-
ρά από οικονομική άποψη, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
86 και 117 του Ν. 4412/2016.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 
28/12/2018 ημέρα Παρασκευή 
ενώπιον της επιτροπής διενέργειας 
και αξιολόγησης διαγωνισμού στο 
Δημαρχιακό Κατάστημα του Δή-
μου Ναυπλιέων, Βας Κων/νου 34, 
Ναύπλιο, με καταληκτική ώρα υπο-
βολής των προσφορών την 10η π.μ
Θα παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, 
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμ-
βασης (πλην του εντύπου Οικονο-
μικής Προσφοράς) από την ιστοσε-
λίδα του Δήμου Ναυπλιέων (http://
www.nafplio.gr) Οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν επίσης, εφόσον το 
επιθυμούν, να παραλάβουν τεύχη 
του διαγωνισμού από το γραφείο 
συντήρησης πρασίνου, της Δ/νσης 
Καθαριότητας Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου, στις Εργατικές Κατοικί-
ες ΙΙΙ, Νέα Πολιτεία Ναυπλίου κατά 
τις εργάσιμες μέρες και ώρες με 
απόδειξη καταβολής  10,00€ στην 
οικονομική υπηρεσία του Δήμου 
μέχρι και τις 27/12/2018  έως τις 10 
το μεσημέρι. 
Πληροφορίες για τη διαδικασία 
του διαγωνισμού παρέχονται από 
τη Διεύθυνση Καθαριότητας Περι-
βάλλοντος και Πρασίνου, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύ-
θυνος υπάλληλος Αναστάσιος Λιά-
κης, τηλ 27520-26377.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
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Άφησαν την προσπάθεια και τις ελπίδες 
των παραγώγων της Αργολίδας στα αζήτητα
Μάραναν τους « καρπούς της αργολικής γης»
Η έκθεση «Οι καρποί της αργολικής γης» 
διεξήχθη για τρίτη χρονιά στο Φουγάρο στο 
Ναύπλιο από την Τετάρτη 12 έως την Κυρια-
κή 16 Δεκεμβρίου και περιλάμβανε  παρα-
γωγούς από όλη την αργολική επικράτεια.
Η έμφαση φέτος δόθηκε στα υψηλής ποι-
ότητας προϊόντα των οινοπαραγωγών του 
Νομού, που έχουν διακριθεί επανειλημμένα 
σε διοργανώσεις εντός και εκτός συνόρων.
Για πέντε ημέρες, οι επισκέπτες θα είχαν την 
ευκαιρία να γευτούν και να γνωρίσουν επι-
λεγμένες ετικέτες κρασιών από σημαντικά 
οινοποιεία της περιοχής σε αρμονικό διά-
λογο με μεγάλη γκάμα προϊόντων – όπως 
ζυμαρικά, τυροκομικά, ελιές, βότανα, γλυκά 
& μαρμελάδες, μέλι και άλλα, όμως η ανύ-
παρκτη προβολή- διαφήμιση της έκθεσης 
στέρησε από τους εκθέτες το κοινό. Να φα-
νταστεί κανείς όταν τιμ του «Αναγνώστη 
Πελοποννήσου» επισκέφτηκε το Σάββατο 
το βράδυ την έκθεση, μας είπαν οι εκθέτες 
πως ήμασταν οι πρώτοι επισκέπτες απ την 
ημέρα που έγιναν τα εγκαίνια! Κρίμα, πραγ-
ματικά κρίμα. Οι άνθρωποι αυτοί κατέβαλαν 
τεράστιες προσπάθειες σε περίοδο οικονο-
μικής κρίσης, όπου κυριαρχούν τα μετρίας 
και κακής ποιότητας προϊόντα λόγω χαμη-
λού κόστους, να πετύχουν υψηλής ποιό-
τητας προϊόντα και να κατακτήσουν μέρος 
της αγοράς. Ορισμένα από αυτά πέρα από 
την υψηλή ποιότητα που προσφέρουν είναι 

και καινοτόμα, τόσο από πλευράς σύνθεσης 
υλικών όσο και από πλευράς επεξεργασίας, 
δείχνοντας πως αυτή η χώρα ανθρώπους 
και ιδέες έχει, στήριξη από τους μηχανι-
σμούς δεν έχει. Την τελευταία  Κυριακή 16 

Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι μια ανοι-
χτή οινογνωσία που συντόνισε η sommelier 
Γιοβάννα Λύκου. Η δράση αυτή με μία δια-
κεκριμένη επαγγελματία, είχε στόχο να ανα-
δειχθούν τα υψηλού επιπέδου οινικά προϊό-

ντα της περιοχής, το κοινό είχε την ευκαιρία 
να έρθει σε επαφή με τις βασικές αρχές της 
γευσιγνωσίας, να ακούσει μύθους και αλή-
θειες για το κρασί, καθώς και συμβουλές για 
να απολαμβάνει περισσότερο. 

Χρόνια Πολλά.
Η νέα χρονιά να είναι καλύτερη

και δημιουργικότερη για όλους μας.
Ο Πρόεδρος Δελής Νικόλαος

και το ΔΣ της ΑΡΓΩ

 Το νέο έτος να αποτελέσει την απαρχή
μιας καλύτερης ζωής για όλους μας.

Φάνης Στεφανόπουλος 
Περιφερειακός Σύμβουλος

Χρόνια

Πολλά.
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ανθρώπων έργα
Τὸ ἐρώτημα σεισμὸς ποὺ συγκλονίζει τὸ ἐσωτερικό μας:

Ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός;
«Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί»,
οἱ Μάγοι «ἐξ ἀνατολῶν» ἐρευνοῦσαν, «ποῦ ἐστιν ὁ τε-
χθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;». Ἐρώτημα, τὸ ὁποῖο ἀπ’ 
τὶς ἀνήσυχες καρδιές τους φθάνει στὰ χείλη τους, κι 
ἀπὸ ἐκεῖ διαχέεται σ’ ὁλόκληρη τὴν πόλη τῶν Ἱεροσο-
λύμων. Περνάει τὰ βασιλικὰ ἀνάκτορα. Γίνεται ἐχθρι-
κή, ἐναγώνια ἀπορία στὰ χείλη τοῦ ἴδιου τοῦ βασιλιᾶ 
Ἡρώδη: «Ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται;»
Χριστούγεννα. Ὁ Κύριος θὰ γεννηθεῖ ξανά. Κι ὅπως 
τότε, ἔτσι καὶ τώρα· ἡ ἴδια ἀναζήτηση καὶ ἡ ἴδια ἀπο-
ρία: «Ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται;» Γιὰ τοὺς πολλοὺς ἡ 
Γέννησή Του, θὰ σημάνει τὴν εὐκαιρία συμμετοχῆς, 
στὰ κοσμικὰ συμπόσια διασκέδασης. Ὁ ἐρχομός τοῦ 
Κυρίου, δυστυχῶς, θά ’ναι μιὰ ἀκόμη εὐκαιρία γιὰ «δι-
ασκέδαση» καὶ γιὰ ξεφάντωμα. Ἄλλοι πάλι, θὰ «ἀναζη-
τήσουν» κάτι, στὰ πλούσια τραπέζια καὶ στὰ ἐντυπω-
σιακὰ δῶρα. Ἐνῶ ἄλλοι, θὰ περπατήσουν χιλιόμετρα 
μπροστὰ ἀπὸ στολισμένες βιτρίνες καὶ φωταγωγημέ-
νους δρόμους μὲ τὴν ψευδαίσθηση, ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ 
ἀτμόσφαιρα μέσα στὴν ὁποία μποροῦν νὰ αἰσθανθοῦν 
πὼς γεννιέται καὶ πάλι ὁ Χριστός. 
«Ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός;»
Εἶναι ἀλήθεια τοῦτο τὸ ἐρώτημα σεισμὸς, ποὺ συγκλο-
νίζει τὸ ἐσωτερικό μας; Ἐκφράζει τοῦτο τὸ ἐρώτημα 
τὴν πιὸ βαθιά μας ἀναζήτηση; Τὸν πιὸ μεγάλο πόθο 
μας; Τὴν ἀσίγαστη λαχτάρα μας;
Χριστούγεννα. Τὸ ἀστέρι, ποὺ ὁδηγεῖ τὰ βήματά μας 

ὣς Αὐτὸν ποὺ ἐπτώχευσε, ἔχει πολλὲς φορὲς φανεῖ 
καὶ στὴ δική μας ζωή. Ἂς Τὸν ἀναζητήσουμε ταπει-
νοὶ προσκυνητὲς τοῦ μεγαλείου τῆς ἀγάπης Του στὶς 
ἱερὲς Ἀκολουθίες. Αὐτὲς, ποὺ σημαίνουν τὸν ἐρχομό 
Του ἐντός μας. Αὐτὲς ποὺ φωτίζουν τὸν δρόμο ὣς τὴ 
Φάτνη ὅπου ἀνακλίνεται. Ἂς Τὸν ἀναζητήσουμε στὴν 
ἱερὴ ὑμνολογία, ποὺ περιγράφει, ἐξυμνεῖ, θεολογεῖ καὶ 
δοξάζει τὸν  χαριτόβρυτο ἐρχομό Του. Ἂς Τὸν ἀναζητή-
σουμε στὴν ἱερὴ εἰκονογραφία ποὺ ἱστορεῖ μὲ χρώματα 
ἁπλὰ, ἀλλὰ ἐκφραστικὰ «ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός». Ἂς 
Τὸν ἀναζητήσουμε μὲ τὴν ἱερὴ προσωπική μας πνευ-
ματικὴ προετοιμασία. Καθαρίζοντας τὸ ἐσωτερικὸ τῆς 
καρδιᾶς μας μὲ μετάνοια καὶ ἐξομολόγηση εἰλικρινὴ 
ποὺ λευκαίνει τὶς καρδιές μας καὶ τὶς κάνει χωρητικὲς 

τῆς δικῆς Του συγκαταβάσεως.
Ἂς Τὸν ἀναζητήσουμε στὰ πρόσωπα τῶν ἀδελφῶν 
μας. Αὐτῶν ποὺ μισοῦμε καὶ ἀντιπαθοῦμε. Αὐτῶν ποὺ 
ἀποφεύγουμε νὰ τοὺς μιλήσουμε, ἐπειδὴ δὲν εἴμαστε 
διατεθειμένοι νὰ ξεχάσουμε τὸ κακὸ ποὺ μᾶς ἔγινε. Ἂς 
Τὸν ἀναζητήσουμε στὰ πρόσωπα τῶν φτωχῶν, τῶν 
ὀρφανῶν, τῶν ἀσθενῶν κι ὅλων τῶν ἀναγκεμένων. 
Γιατὶ ἐκεῖ ὑπάρχει Αὐτὸς ποὺ εἶναι ἡ Ἀγάπη κι ἀπὸ 
ἀγάπη ἦλθε στὴ γῆ μας, γιὰ νὰ μᾶς μάθει ν’ ἀγαπᾶμε.
«Δεῦτε ἴδωμεν πιστοὶ ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός· ἀκο-
λουθήσωμεν λοιπὸν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ».  Ἂς ἀκο-
λουθήσουμε τὸ ἄστρο ποὺ φτάνει ὡς τὴ Φάτνη τῆς 
Βηθλεέμ. Τὸ ἄστρο, ποὺ φωτίζει τὴ συνείδησή μας. 
Τὸ ἄστρο, ποὺ δείχνει τὸν δρόμο γιὰ τὰ ἀληθινά, τὰ 
πνευματικά, τὰ κοσμοσωτήρια καὶ τὰ λυτρωτικὰ Χρι-
στούγεννα. Ὄχι μὲ κοσμικοὺς πανηγυρισμοὺς, ἀλλὰ 
μὲ πνευματικὲς πρὸς τὸν Θεὸ ἀνατάσεις. Ὄχι κοσμικὰ, 
ἀλλὰ ὑπερκόσμια. Ὄχι δίνοντας προβάδισμα στὶς δικές 
μας φθηνὲς ἀπαιτήσεις καὶ «ἀνάγκες», ἀλλὰ προτάσ-
σοντας  αὐτὰ ποὺ ἐπιθυμεῖ Ἐκεῖνος. Ὁ Θεὸς ποὺ γίνεται 
ἄν-θρωπος δικός μας. Ὄχι ὅ,τι ζητάει ἡ ἀσθενική μας 
ἁμαρτωλὴ φύση, ἀλλὰ αὐτὰ ποὺ ταιριάζουν στὴν ὑγιὴ 
κατάσταση ποὺ μᾶς παρέχει ἡ θεία Ἐνανθρώπησή Του. 
Ὄχι μὲ τὸν φυσικὸ τρόπο ζωῆς, ἀλλὰ μὲ τὶς ὑπερφυ-
σικὲς δυνατότητες ποὺ μᾶς χαρίζει ἡ θεία Γέννησή του. 
Μὲ τὴν ἀγάπη τοῦ Νηπιάσαντος Κυρίου».

5 ημερολόγια περιμένουν τους τυχερούς
Αγάπα μέχρι θανάτου και πάψε να είσαι θνητός

Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη Αργολίδας Νεκτάριου

Για άλλη μια χρονιά κυκλοφόρησε το 
ετήσιο ημερολόγιο του Κέντρου Ειδικών 
Θεραπειών : Βασίλης Ν. Καπετάνιος και 
συνεργάτες. Σε πείσμα των δύσκολων και-
ρών που ζούμε και της απειλητικής πραγ-
ματικότητας σύνθημα της χρονιάς είναι : 
«Αγάπα μέχρι θανάτου και πάψε να είσαι 
θνητός».
Στο εσωτερικό τετρασέλιδο φιλοξενείται 
μια ιστορία από την «απέναντι όχθη» του 
Βασίλη Καπετάνιου: Συναγωνιστή, ήρθα 
να πεθάνω μαζί με τα αδέρφια μου!!!
Μια βιωματική ιστορία βγαλμένη μέσα από 
τον εμφύλιο, όπου το βήμα προς την επιβί-
ωση και την αθανασία αποτυπώνονται στο 

ίδια αχνάρι της ιστορίας, χωρίς ιδεοληψίες 
και προκαταλήψεις.
Ένα χρηστικό ημερολόγιο, με χώρο για της 
σημειώσεις σας και την εξυπηρέτηση της 
μνήμης σας. Όσο και να ζούμε στην ηλε-
κτρονική εποχή, το σημείωμα στο χαρτί και 
η μυρωδιά του εντύπου, διευρύνουν τις δε-
ξιότητες και ξυπνούν αναμνήσεις.
Πέρα από το αναλυτικό ημερολόγιο με 
χώρο για σημειώσεις, υπάρχει το συνοπτι-
κό ημερολόγιο, ώστε να βρίσκετε εύκολα 
τις μέρες κάθε μήνα, το ημερολόγιο της σε-
λήνης, με τις εκλείψεις και τις εποχές, χρή-
σιμο για τον κύκλο των γυναικών αλλά και 
για την υλοτομία, αλφαβητικό εορτολόγιο, 

ώστε να μην ξεχνάτε κανέναν  εορτάζοντα 
και φυσικά πολλά χρήσιμα τηλέφωνα.
Θα είναι πραγματικά τυχεροί όσοι το απο-
κτήσουν και θα είναι ιδιαίτερα ευτυχείς 
όσοι το χρησιμοποιήσουν και δεν το βά-
λουνε κάποιο ράφι. Κρίμα που δεν κατα-
φέραμε να διασφαλίσουμε περισσότερα, 
όμως αυτό κάνει το ημερολόγιο και πιο 
περιζήτητο! 
Οι πρώτοι πέντε που θα επικοινωνήσουν 
μαζί μας θα λάβουν και από ένα
Ημερολόγιο. 
Tηλέφωνο επικοινωνίας : 27520 22257
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Στη μνήμη του Αντώνη Κάππου
Έτσι ξεκινήσαμε

λερωμένοι 

άπλυτοι

με κάτι παλιόρουχα.

Φύγαμε νωρίς το πρωί

είπαμε στο θεό να μας πάρει μακριά από εδώ.

Μεσημέρι φτάσαμε στον κάμπο

είδαμε ένα σπίτι με κήπο

δεν είχαμε ξαναδεί

ο Αντώνης έκοψε ένα λουλούδι.

Το βράδυ φτάσαμε στην πόλη 

καταστήματα

φώτα

άνθρωποι

τα χάσαμε.

Είχαμε μια δραχμή 

μπήκαμε σε ένα φούρνο

ο ιδιοκτήτης μας κοίταξε με μίσος,

μας έδωσε το χειρότερο ψωμί που είχε.

Μόλις βγήκαμε είδαμε ένα παιδί δίχως χέρια,

ζητούσε χρήματα.

Ο Αντώνης του έδωσε το ψωμί και το λουλούδι.

Έτσι ξεκινήσαμε

να θυμάσαι ο Αντώνης ήταν ένας ελεύθερος 
άνθρωπος

ένας ελεύθερος άνθρωπος.
Γιώργος Μώρος

Πιτερός και Τατούλης παρουσιά-
ζουν Οικονομόπουλο 

Την ιστορική μελέτη “Ιστορία 
του Ναυπλίου – Ξενοκρατία 
(1212-1822)” του Δημητρίου Κ. 
Οικονομόπουλου, παρουσιάζει 
αύριο Παρασκευή 21 Δεκεμ-
βρίου 2018 στις 7.00 μ.μ. στο 
Βουλευτικό Ναυπλίου, ο Προο-
δευτικός Σύλλογος Ναυπλίου “Ο 
Παλαμήδης”. Θα μιλήσουν ο Πέ-
τρος Τατούλης – Περιφερειάρ-
χης Πελοποννήσου και ο Χρή-
στος Πιτερός – Αρχαιολόγος.
Ο Δημήτριος Κ. Οικονομόπου-

λος γεννήθηκε στο Ναύπλιο 
το 1937. Σπούδασε Πολιτικές 
Επιστήμες και Νομικά και στα-
διοδρόμησε ως Τελωνειακός 
Υπάλληλος μέχρι και τον βαθ-
μό του Διευθυντή. Εργάστηκε 
στη Commission και ταξίδεψε 
σε όλον τον κόσμο απολαμβά-
νοντας την χαρά της ιστορικής 
μάθησης, για την αναζήτηση 
της οποίας τον σημάδεψε ανε-
ξίτηλα η ευλογημένη γενέθλια 
πολιτεία.

Χριστούγεννα
στις γειτονιές του κόσμου

Την Κυριακή στις 6.30 μ.μ. 
στην αίθουσα διαλέξεων του 
συλλόγου Δαναός, πραγματο-
ποιείται εορταστική εκδήλω-
ση, με θέμα: «Χριστούγεννα 
στις γειτονιές του κόσμου»
Η εκδήλωση  γίνεται σε συν-
διοργάνωση με το 3o Γενικό 
Λύκειο Άργους «Σπυρίδων 
Τρικούπης»,  όπου οι μαθητές 
θα παρουσιάσουν γιορτινά 

έθιμα χωρών της Ευρώπης 
και της Αμερικής  υπό την 
επιμέλεια και καθοδήγηση 
της εκπαιδευτικού Στέλλας 
Σταματάκη, αλλά και θα πλαι-
σιωθεί μουσικά από την χο-
ρωδία του συλλόγου «Πολιτι-
στική Αργολική Πρόταση»,σε  
χριστουγεννιάτικες μελωδίες 
με μαέστρο  τον Γιάννη  Νόνη. 
Στο πιάνο η Μαρία Ζαρκάδα.

Ελισάβετ
Δήμα - Πετροπούλου

Αντιπρόεδρος 
Δημοτικής Ενότητας Άργους – 

Αντιπρόεδρος ΚΕΔΑΜ – Υπεύθυνη 
Δημοτικού Θεάτρου

Χρόνια Πολλά, με υγεία, 
αγάπη και ευόδωση
των καλλιτεχνικών 

αναζητήσεων

Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά στο Άργος
20 Δεκεμβρίου, 18:00
Η Χριστουγεννιάτικη Παραμυθοχώρα 
στην πλατεία Αγ. Πέτρου περιμένει τα παι-
διά με πολλά χριστουγεννιάτικα δρώμενα!

20 Δεκεμβρίου, 10:30
ΚΑΠΗ Χριστουγεννιάτικη Γιορτή.

22 Δεκεμβρίου, 11:00
Παιδική Νεανική Βιβλιοθήκη
Θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα «Ήρθα-
ντα Χριστούγεννα».

22 Δεκεμβρίου, 18:30
Ι. Ν. Αγίου Πέτρου Χριστουγεννιάτικοι Ύμνοι 
από την Χορωδία, Ελληνικής Βυζαντινής και 
Θρησκευτικής Μουσικής του Δημοτικού 
Ωδείου Αργούς Μυκηνών. Διευθύνει ο Χο-
ράρχης Παναγιώτης Κωστόπουλος.

22 Δεκεμβρίου, 21:00
Αίθουσα τέχνης & πολιτισμού Μέγας Αλέ-
ξανδρος. Μουσική παράσταση "Άκουσε το 
τραγούδι μου."από τον Βαγγέλη Τρίγκα.

23 Δεκεμβρίου, 11:30
Αίθουσα τέχνης & πολιτισμού Μέγας Αλέ-
ξανδρος Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση 
από το Δημοτικό Ωδείο Αργούς Μυκηνών.

23 Δεκεμβρίου, 20:00
Μπουσουλοπούλειο Θέατρο Άργους. «Με το ίδιο 

βήμα θα γυρίσω...». Συνδιοργάνωση: ΚΕΔΑΜ, 
Χορόσημο, Πολιτιστικός σύλλογος Ν. Κίου.

24 Δεκεμβρίου, 12:00πμ
Η χριστουγεννιάτικη Παραμυθοχώρα στην 
πλατεία Αγ. Πέτρου περιμένει τα παιδιά με 
πολλά χριστουγεννιάτικα δρώμενα!

25 Δεκεμβρίου, 18:00
Η Χριστουγεννιάτικη Παραμυθοχώρα 
στην πλατεία Αγ. Πέτρου περιμένει τα παι-
διά με πολλά χριστουγεννιάτικα δρώμενα!

29 Δεκεμβρίου, 18:00 & 21:00
Αίθουσα τέχνης & πολιτισμού Μέγας Αλέ-
ξανδρος "SHIRLEY VALENTINE"TOU Willy 
Russell. Μια γλυκόπικρη κωμωδία, μονό-
λογος με την Μπέσυ Μάλφα σε μετάφρα-
ση και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρήγα

31 Δεκεμβρίου, 12:00πμ
Η Χριστουγεννιάτικη Παραμυθοχώρα 
στην πλατεία Αγ. Πέτρου περιμένει τα παι-
διά με πολλά χριστουγεννιάτικα δρώμενα!

1 Ιανουαρίου 2019,10:30πμ
Δοξολογία για το Νέο Έτος 2019 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Βασιλείου Αργούς χοροστα-
τούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη 
Αργολίδας κ.κ. Νεκταρίου και του Ιερού 
Κλήρου της πόλεως. Μετά το πέρας της 
Δοξολογίας

11:15πμ στο παλαιό Δημοτικό Μέγαρο, 
ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο 
θα δεχθούν ευχές για το Νέο Έτος και θα 
κόψουν την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα.

1 Ιανουαρίου 2019,18:00
Πνευματικό Κέντρο Νέας Κίου, «Αγιασμός 
και Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας». 

2 Ιανουαρίου 2019,18:00
Η Χριστουγεννιάτικη Παραμυθοχώρα 
στην πλατεία Αγ. Πέτρου περιμένει τα παι-
διά με πολλά χριστουγεννιάτικα δρώμενα!

6 Ιανουαρίου 2019
«Εορτή των Θεοφανείων» Θεία Λειτουργία 
στον Καθεδρικό ναό Αγίου Πέτρου. 
Στις 11:00 πμ θα γίνει μετάβαση εν πο-
μπή στη δεξαμενή της πόλεως όπου θα 
τελεστεί ο Αγιασμός των Υδάτων και η Κα-
τάδυση του Τιμίου Σταυρού. 

6 Ιανουαρίου 2019,18:00
Η Χριστουγεννιάτικη Παραμυθοχώρα 
στην πλατεία Αγ. Πέτρου περιμένει τα παι-
διά με πολλά χριστουγεννιάτικα δρώμενα!

20 Ιανουαρίου 2019,11:30 Αίθου-
σα τέχνης & πολιτισμού Μέγας Αλέξαν-
δρος, Μουσική εκδήλωση Κοπής Πίτας 
του Δημοτικού Ωδείου Αργούς Μυκηνών.



ΠΕΜΠΤΗ
20  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201816

Σφάζονται για τα ΑμΕΑ στο Άργος
Η τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης διέλευσης ΑμΕΑ ξύπνησε τον Π. Θωμόπουλο και έβγαλε εκτός εαυτού τον Δ. Καμπόσο

Θυμήθηκε τις κακοτεχνίες όταν 
αποφάσισε να πολιτευτεί ο δι-
αχειριστής του blog του Τάσου 
Χειβιδόπουλου, Πέτρος Θωμό-
πουλος εξαπολύοντας άδικα επί-
θεση κατά του τοπικού Τύπου, 
κατηγορώντας την τοπική δη-
μοσιογραφία ότι «μισθοδοτείται» 
από την Δημοτική Αρχή Άργους 
Μυκηνών. 
Ο «Αναγνώστης Πελοποννήσου» 
τον καλεί ή να αποδείξει τα λε-
γόμενά του ή να ζητήσει συγ-
γνώμη, διαφορετικά θα αναγκα-
στούμε να προσφύγουμε στην 
δικαιοσύνη. Δεν γνωρίζουμε αν 
έχει ή δεν έχει συναλλαγές με 
την όποια εξουσία ο τοπικός Τύ-
πος, γνωρίζουμε όμως το ότι δεν 
έχουμε και δεν θα έχουμε εμείς.
Σύμφωνα με δημοσίευμά του σε 
σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, 
από όπου ξεκίνησε και η κόντρα 
του με τον δήμαρχο Άργους - 
Μυκηνών Δημήτρη Καμπόσο, 
κος Θωμόπουλος, αναφέρει με-
ταξύ άλλων:  
«… η τοπική 4η εξουσία («δημο-
σιογραφία») βρίσκεται σε εντα-
τική μισθοδοσία (payroll) λόγω 
εκλογών..». 
Βέβαια για να αντιληφθεί το 
πρόβλημα ο κ. Π. Θωμόπουλος 
έπρεπε:
- πρώτα να τοποθετηθεί η πι-

νακίδα απαγόρευσης διέλευ-
σης των ΑμΕΑ στο γεφυράκι 
της πλατείας Ομονοίας (Αγίου 
Πέτρου), σε αντίθεση με τον 
«Αναγνώστη Πελοποννήσου» 
που από την αρχή και χωρίς 
να είναι πολιτικός μηχανικός 
ή αρχιτέκτονας έχει επισημά-
νει την μεγάλη κλίση.

- Την κατάληψη των διαδρομών 
των τυφλών από τους κατα-
στηματάρχες. Έχουμε μάλιστα 
έρθει σε ρήξη και με τον σύλ-
λογο Τυφλών Αργολίδας, που 
έμενε μέχρι εκείνη την στιγμή 
αδρανής, αναγκάζοντας τον 
να καταθέσει αναφορές στην 
αστυνομία για την κατάληψη 
των διαδρομών του από κατα-
στηματάρχες.

- Την μη χρησιμότητα των δύο 
παράλληλων ποδηλατοδρό-
μων όταν δεν υπάρχει μελέτη 
για επέκτασή τους και σύνδε-
ση μεταξύ τους.

- Το πρόβλημα των αναταράξε-
ων των ΑμΕΑ που κινούνται 
με αμαξίδιο επί της πλατείας 
και των μωρών σε καροτσάκι. 
Για στραμπουλήγματα ποδιών, 
ούτε λόγος να γίνεται. 

Θα γινόταν ακόμα πιο μακρύς ο 

κατάλογος αν αναφερθούμε και 
σε άλλα σημεία που αφορούν 
την διαμόρφωση της πλατείας 
Ομονοίας και την ενοποίησή της 
με την πλατεία Πλαπούτα και 
την πλατεία Δημοκρατίας, ζητώ-
ντας μάλιστα από την δημοτική 
αρχή να παρέμβει, ώστε να βελ-
τιωθούν οι κακοτεχνίες και οι 
παραλήψεις, χωρίς να μηδενί-
ζουμε την πραγματοποίηση των 
αλλαγών για …πολιτικό όφελος. 
Δεν δεχόμαστε επομένως κα-
νέναν πολιτικά και κοινωνικά 
απραγή να μας κατηγορεί γιατί 
δεν είπαμε πως η γη κινείται.

Το Περιστατικό 
με τον Καμπόσο
Μπορεί ο κ. Π. Θωμόπουλος να 
επεσήμανε - όπως κάθε πολίτης 
έχει δικαίωμα να το κάνει - το 
πρόβλημα για τα ΑμΕΑ στο γε-
φυράκι, όμως η αντίδραση της 
Δημοτικής Αρχής δια του δη-
μάρχου ήταν πέρα για πέρα λά-
θος. Δεν υπήρξαμε μάρτυρες του 
διαλόγου και γι΄ αυτό παρακο-
λουθούμε και τις δύο πλευρές.
Όμως όταν διαφωνείς με κά-
ποιον δεν τον «σέρνεις» έξω 
από την καφετέρια για να του 
τα ψάλεις. Το πρόβλημα με την 
διέλευση των ΑμΕΑ δεν είναι 

πρόβλημα μόνο εκείνων που το 
επισημαίνουν, αλλά πρόβλημα 
όλης της πόλης και όλης της 
κοινωνίας του Δήμου. Πέρα του 
ό,τι οι συμπολίτες μας με κινη-
τικά προβλήματα θα πρέπει να 
κάνουν παραδόξως μεγαλύτερη 
διαδρομή και πάνω σε καλντερί-
μι που δημιουργεί κραδασμούς 
στα αμαξίδιά τους, η τοποθέτηση 
της απαγορευτικής πινακίδας εί-
ναι απαράδεκτη!
Φυσικά όσο το πρόβλημα και ο 
κίνδυνος διέλευσης δεν αναι-
ρείται, θα πρέπει να τοποθετη-
θεί προειδοποιητική πινακίδα η 
οποία δεν θα απαγορεύει, αλλά 
θα αποτρέπει ευγενικά τα ΑμΕΑ, 
γονείς με καροτσάκια, ακόμα και 
μικρούς ποδηλάτες να χρησιμο-
ποιήσουν το γεφυράκι.

Καμπόσος και  
η δημοσκόπηση
Ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών 
Δ. Καμπόσος υποβάθμισε το γε-
γονός στην καφετέρια λέγοντας 
ειρωνικά ότι « … Δε ξέρουμε τι 
άκουσαν πίσω από το… τζάμι, 
αλλά ο άνθρωπος που ήταν δί-
πλα στο Δήμαρχο άκουσε πολύ 
καλά…» και αντί να αναφερθεί 
στην ουσία, αναφέρθηκε στην 
δημοσκόπηση της ALCO και στο 
ότι ο κ. Θωμόπουλος είχε δου-
λέψει ως υπάλληλος στην ΤΕΡ-
ΝΑ, λες και η δημοσκόπηση θα 
απάλειφε το πρόβλημα ή ότι οι 
υπάλληλοι ευθύνονται για τις 
επιλογές και τα έργα των επιχει-
ρηματιών: 
«…Κοιτάξτε σε τι ξεπεσμό τους 
οδήγησε η απογοήτευση! Μετά 
από την δημοσκόπηση της έγκρι-
της ALCO (με μεγάλες επιτυχίες 
πρόβλεψης αποτελεσμάτων στο 
δήμο μας) που διενήργησε γνω-
στός τηλεοπτικός σταθμός που 
τους έδωσε μόλις,  και μετά την 
αναγωγή 12%... Η διαχειριστι-
κή αρχή Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου, λοιπόν, με έγγραφο της 
επισήμανε στην Τεχνική Υπηρε-
σία του Δήμου Άργους Μυκη-
νών πως για λόγους ασφαλείας 
(όπως συμβαίνει σε όλα τα ευρω-
παϊκά κράτη) πρέπει να τοποθε-
τηθεί πινακίδα στο γεφυράκι της 
πλατείας η οποία να αποτρέπει 
τη διέλευση αμαξιδίων ΑμΕΑ 
λόγω του ότι η κλίση είναι με-
γαλύτερη του 6%. Η κίνηση βε-
βαίως των ΑμΕΑ μπορεί να γί-
νεται περιμετρικά της λιμνούλας 
χωρίς κανένα πρόβλημα όπως 
άλλωστε γίνεται εδώ και 2 χρό-
νια. Η Τεχνική υπηρεσία λοιπόν 
τοποθέτησε ως όφειλε την καθ’ 
υπόδειξη εκ της διαχειριστικής 
αρχής Περιφέρειας Πελοποννή-
σου πινακίδα. Ο συνεργάτης του 
κ. Χειβιδόπουλου (κατά δήλωση 
του) Πέτρος Ιωάννου Θωμόπου-
λος (γιος του πρώην βουλευτή 
του ΠΑΣΟΚ) ήταν εργαζόμενος 
μέχρι πρότινος στην ΤΕΡΝΑ κα-
τασκευαστική».

Πώς είδε ο Τάσσος 
τον τσακωμό
Στην ανακοίνωσή του ο Τάσσος 
Χειβιδόπουλος αναφέρει: «Προ-
χθές, μπροστά στα έκπληκτα 
μάτια όλων μας, δέχτηκε μια λε-
κτική επίθεση με πεζοδρομιακές 
και ακατονόμαστες φράσεις, που 
παραπέμπουν σε άλλες σκοτει-

νές εποχές, από τον Δήμαρχο 
Άργους – Μυκηνών Δημήτρη 
Καμπόσο. Αιτία, η κατάθεση της 
άποψής του δημόσια και ενυπό-
γραφα, για ένα θέμα που αφορά 
την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ 
στην Πλατεία του Άργους. Αντί 
συγχαρητηρίων έλαβε ύβρεις 
και απειλές. Αντέδρασε με χαρα-
κτηριστική αξιοπρέπεια και ψυ-
χραιμία. Θα τονίσω λοιπόν μόνο 
τα παρακάτω, τα οποία απηχούν 
την σκέψη μου και την άποψη 
όλων όσοι συμμετέχουν στην 
προσπάθεια μας:
Είμαστε όλοι δίπλα στον Πέτρο 
Θωμόπουλο, στην προσπάθεια 
για την ανάδειξη του προβλήμα-
τος πρόσβασης των ΑΜΕΑ στο 
κέντρο της πόλης. Κανένα ψευ-
τονταηλίκι, από όπου και αν προ-
έρχεται, δεν θα σταματήσει αυτό 
που ξεκινήσαμε την Τετάρτη το 
βράδυ στο Εργατοϋπαλληλικό 
Κέντρο Άργους μαζί με εκατοντά-
δες συμπολίτες μας. Ας το κατα-
λάβουν, δεν τους φοβόμαστε».

Η άποψη του 
«Άλλου Δρόμου»
Θέση για το περιστατικό πήρε και 
η δημοτική παράταξη ο «Άλλος 
Δρόμος» τονίζοντας μεταξύ άλ-
λων ότι « Πρακτικές εκφοβισμού 
των πολιτών δεν έχουν θέση 
στην τοπική κοινωνία. Πολλές 
φορές η αξιωματική αντιπολίτευ-
ση και ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ κατάγ-
γειλαν την ακραία συμπεριφορά 
όχι μόνο του δημάρχου αλλά και 
όλης της δημοτικής πλειοψηφί-
ας. Δυστυχώς είμασταν μόνοι. 
Καμία συλλογικότητα (πολιτική, 
συνδικαλιστική κτλ, όπως και οι 
τρεις βουλευτές του νομού) δεν 
πήραν θέση. Ο κάθε ένας πολίτης 
έχει το νου να ερμηνεύσει αυτή 
τη στάση. Τις τελευταίες ημέρες 
διαβάζουμε και μαθαίνουμε απί-
στευτα πράγματα να συμβαίνουν 
σε δημόσιους χώρους, όπως αυτό 
του κ. Θωμόπουλου και του δη-
μάρχου. Ανεξάρτητα από το τι 
και πώς, καταδικάζουμε τέτοιου 
είδους συμπεριφορές.
Απαιτούμε από τον κ. Καμπόσο 
να σεβαστεί το ρόλο και να προ-
ασπίσει το κύρος του δημάρχου 
που του έχουν αναθέσει οι πολί-
τες. Πρακτικές εκφοβισμού των 
πολιτών δεν έχουν θέση στην 
τοπική μας κοινωνία. Αν ο κ. 
Καμπόσος δεν μπορεί να δέχεται 
κριτική από τους πολίτες μπορεί 
απλά να ιδιωτεύσει. Συνιστούμε 
στον κ. Καμπόσο ψυχραιμία».

Επικίνδυνη 
κατρακύλα  

Θωμόπουλου κατά 
της ενημέρωσης 



ΠΕΜΠΤΗ
20  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2018 17

Είδη μαθητών 
Ο ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ
είτε είναι, είτε δεν είναι μέσα στην τάξη καμία διά-
φορα δεν κάνει. Τα βιβλία του είναι αχρησιμοποίητα 
και πεντακάθαρα γιατί ποτέ δεν τα ανοίγει. Έχει ένα 
τετράδιο που το περιφέρει από μάθημα σε μάθημα 
και γραφεί συνήθως μόνο το πρόγραμμα μέσα. 
ΤΟ ΦΥΤΟ
δεν αναφέρομαι στους μαθητές του 20 
γενικώς αλλά σε αυτούς που όπου και 
να τους βρεις θα είναι με τη μύτη κάτω 
από κάποιο σχολικό βιβλίο. Δεν βγαί-
νουν, δεν κάνουν κοπάνες, τρώνε μόνο 
για να μην πεθάνουν και αφήσουν το 
διάβασμα στη μέση.
Η ΜΑΚΡΙΑ ΓΛΩΣΣΑ
-κύριε μόνο με εσάς καταλαβαίνω το 
μάθημα. 
-κυρία πολύ ωραίο μπουφάν, ντύνεστε 
πολύ ωραία.
-αυτός ο καθηγητής των μαθηματικών 
μας είπε για σας ότι (μπλα μπλα...) εγώ 
με το μέρος σας είμαι.
Εντάξει καταλάβατε.. Όλοι έχουν ή είχαν κάποτε έναν 
τέτοιο στην τάξη τους. Και αν αυτός ο μαθητής είναι 
εκνευριστικός και θες να τον κοπανήσεις στον τοί-
χο πιο εκνευριστικός είναι ο καθηγητής που πιάνουν 
αυτά τα γλοιώδη κόλπα πάνω του. 
Η ΔΙΑΝΟΙΑ
τα ξέρει όλα. Λύνει τις ασκήσεις σε ανύπαρκτο χρό-
νο. Είτε στα μαθηματικά είτε στη φυσική όλοι αυτόν 
ερωτάνε. Πολλές φορές και ο καθηγητής. 
Ο ΞΕΡΟΛΑΣ
πρόκειται για περίπτωση wanna-be-διάνοια. Νομίζει 
ότι τα ξέρει όλα. ΝΟΜΙΖΕΙ: αυτή είναι η διάφορα με 
τη διάνοια. Είναι σπαστικός γιατί πάντα έχει να πει 
κάτι για όλα. Και όταν κάνει λάθος δεν το παραδέχε-
ται ποτέ. Ποτέ.
Ο ΣΑΜΑΤΑΣ

μιλάει στο μάθημα, πιάνει κουβέντα με τους καθηγη-
τές για άσχετα θέματα και είναι λίγο «μαγκάκι». Οι πε-
ρισσότεροι τον συμπαθούν γιατί είναι αλάνι. Συνήθως.
Ο «ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ?»
όταν μιλάμε για κοπάνες, αυτός ο μαθητής είναι ο 
ορισμός τους. Καταφέρνει και λείπει πάντα χωρίς να 
παίρνει απουσίες. Ζήτημα αν μπαίνει στην τάξη 2-3 

φορές όλη τη χρονιά. Συνήθως στις 
εξετάσεις οι καθηγητές τον κοιτάνε πε-
ρίεργα και ερωτάνε μεταξύ τους ποιος 
είναι αυτός.
Ο ΚΛΑΨΑΣ
παρόμοιος με την «μακριά γλώσσα» 
αλλά πολύ πιο σπαστικός και παραπο-
νιάρης.
Μπορεί ακόμα και να βάλει τα κλάματα 
για καλύτερο βαθμό.
ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΟΣ
εντάξει ότι και να πούμε δεν είναι αρ-
κετό. Θα έπρεπε να φτιάξω ξεχωριστή 
ενότητα για αυτόν τον μαθητή. Μπορεί 

να καλύπτει τους υπόλοιπους και να μην παίρνει κα-
νένας απουσία, αλλά μπορεί να είναι και καρφί.
Ο ΑΠΟΒΟΛΑΚΙΑΣ
πάντα κάνει βλακείες και φασαρία. Οι αποβολές μπο-
ρεί να είναι ωριαίες , μονοήμερες, διήμερες κλπ κλπ.
Η ΩΡΑΙΑ ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ
σαν τον τουρίστα μόνο που αυτός κοιμάται κιόλας....
ΤΟ ΚΑΡΦΙ
από τα πιο σπαστικά ειδή κομπλεξικών κωλόπαιδων.
-Κύριε εγώ καθόλου δεν συμφωνώ που έκανε όλη η 
τάξη κοπάνα.
-δεν ήξερα ότι επιτρέπονται τα κινητά στο μάθημα 
κύριε.. Τι? Πως? Δεν επιτρέπονται? Τότε γιατί ο Γιάν-
νης στέλνει μηνύματα κύριε?
-αν ψάχνετε ποιος έσπασε το τζαμί ρωτήστε τον Κώ-
στα, τον είχα δει πριν μια ώρα σε εκείνο το σημείο με 
μια πέτρα στο χέρι. Μπορεί να είδε ποιος το έκανε. 

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Λοιπόν κορίτσια, θα σας δίνω 

το βασικό & δώρο Χριστουγέννων 

20 ευρω επιπλέον

Αλτρουισμός 
Ποιός είναι; ρωτά η γιαγιά
- Ο χάρος
- Και τι θες; λέει ο παππούς
- Ήρθα να πάρω έναν από εσάς
- Εμένα πάρε λέει ο παππούς, άσε τη γιαγιά να 
ζήσει!!
– Όχι, λέει η γιαγιά, εμένα πάρε, άμα χάσω τον 
παππού, πως θα ζήσω μόνη μου;
- Αποφασίστε, λέει ο χάρος και θα ξανάρθω
- Άμα σε χάσω λέει η γιαγιά στον παππού δεν θα 
μπορώ να ζήσω
- Πάω στο καφενείο λέει ο παππούς να σκεφτώ, 
αλλά ξέχασε τα κλειδιά του και γύρισε να τα πά-
ρει.
Χτυπά την πόρτα.
- Ποιος είναι; ρωτά η γιαγιά
- Ο χάρος, λέει ο παππούς κρυφογελώντας, ήρθα 
να πάρω τον ένα σας!!!
- Δεν είναι εδώ …στο καφενείο θα τον βρεις!!!!



Της Αθηνάς
Νάσσου, 

Ψυχολόγος,
Ψυχοθεραπεύτρια

  Συχνά, κατηγορούμε την κοινωνία ότι 

μας ωθεί να αγοράζουμε πολύ περισσό-

τερα αγαθά από όσα χρειαζόμαστε στην 

πραγματικότητα. Ωστόσο, οι νόμοι της 

αγοράς και το μάρκετινγκ στοχεύουν ιδι-

αίτερα στο επίπεδο της αυτοεκτίμησής 

μας.

Καταναλώνοντας πολλά αγαθά οι άν-

θρωποι νιώθουν ότι αποκτούν αξία 

έστω και εφήμερη. Αγοράζουν πράγμα-

τα χωρίς να τα χρειάζονται πραγματικά 

και γεμίζουν ντουλάπες και αποθήκες 

με αγαθά μόνο και μόνο για να ηρε-

μήσουν και να αισθανθούν καλύτερα. 

Μέσω του υπερκαταναλωτισμού καλύ-

πτονται τρεις ανάγκες του ατόμου με χα-

μηλή αυτοεκτίμηση:

Η ανάγκη να κατέχουν αγαθά: Η ευ-

χαρίστηση του να καταναλώνεις προη-

γείται της ανάγκης να κατέχεις αγαθά, 

η οποία διαρκεί περισ-σότερο. Η αυτο-

εκτίμηση ενός ανθρώπου χρησιμοποιεί 

ως υποκατάστατο πολυτελή αντικείμενα 

αξίας, ακριβά αυτοκίνητα, κοσμήματα, 

ρούχα κ.α. Με άλλα λόγια «έχω αυτά τα 

αγαθά άρα αξίζω..»

Η ανάγκη για επίδειξη: Για τα άτομα 

με χαμηλή αυτοεκτίμηση δεν έχει αξία 

μόνο να αποκτάς κάτι αλλά και να το 

επιδεικνύεις. Η επίδειξη των αγαθών, 

αφού δεν έχουν τίποτε άλλο να προβάλ-

λουν, τους γεμίζει με αυτοπεποίθηση. 

Η ανάγκη να τους ζηλεύουν: Κατα βά-

θος όλα αυτά εκφράζουν την ανάγκη 

που είχαν από παιδιά, να τους θαυμά-

ζουν περισσότερο για όσα έχουν παρά 

για οτι είναι. Η ευχαρίστηση βρίσκεται 

στο να κάνουν τους άλλους να ζηλέψουν.

   Την επόμενη φορά λοιπόν που θα θελή-

σετε να αγοράσετε κάτι, ανεξάρτητα από 

τη χρηματική του αξία, αναρωτηθείτε 

γιατί το αγοράζετε και τι είναι αυτό που 

θα σας προσφέρει στην πραγματικότη-

τα.
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Η συμπόρευση καταναλωτισμού και 
αυτοϋποτίμησης

αθλητικά
15 νέα μετάλλια για 

τους Ιπτάμενους της Αργολίδας 

Με 15 μετάλλια στη συλλογή τους επέ-
στρεψαν οι Ιπτάμενοι από τους αγώνες 
κολύμβησης που συμμετείχαν στο Βόλο 
15-16 Δεκεμβρίου όπου συμμετείχαν 
στους Χειμερινούς Αγώνες Κολύμβησης 
Ταχυτήτων Masters που διοργανώθηκαν 
από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλά-
δος.
Οι αγώνες ταχυτήτων πραγματοποιήθη-
καν στο κλειστό δημοτικό κολυμβητήριο 
Βόλου σε πισίνα 25 μέτρων και έλαβαν 
μέρος περίπου 300 αθλητές από την Ελ-
λάδα, την Κύπρο, την Βουλγαρία και την 
Τουρκία.
Όλοι οι Ιπτάμενοι αθλητές πραγματο-
ποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις στα κο-
λυμβητικά αγωνίσματα που συμμετείχαν 
γεγονός που επιβεβαιώνει την σωστή, 
επαγγελματική και ειδικευμένη κολυμ-
βητική δουλειά που γίνεται κατά την δι-
άρκεια των προπονήσεων κολύμβησης 
των Ιπτάμενων υπό την καθοδήγηση της 
προπονήτριας των Ιπτάμενων Κατερίνας 
Δημακοπούλου. 
Στο σύνολο των αγωνισμάτων οι Ιπτάμε-
νοι αθλητές υπερέβαλαν εαυτό και κατέ-
κτησαν κορυφαίες θέσεις στα αγωνίσμα-
τα τους πραγματοποιώντας εκπληκτικές 
εμφανίσεις τόσο στα ατομικά όσο και στα 
ομαδικά αγωνίσματα ενώ παράλληλα 
έκαναν και ατομικά ρεκόρ. 
Αναλυτικά οι επιτυχίες των Ιπτάμενων 
στις κατηγορίες τους είναι οι ακόλουθες:
Δαφνή Ελένη: 1η στα 200μ. ελεύθερο 
στην κατηγορία 35-39
Σωτηρόπουλος Βαγγέλης: 1ος στα 100μ. 
πεταλούδα, 2ος στα 200μ. ύπτιο, 5ος στα 
200μ. μικτή ατομική, 5ος στα 100μ. ελεύ-

θερο, 8ος στα 50μ. ελεύθερο στην κατηγο-
ρία 40-45 
Καρούντζος Δημήτρης: 1ος στα 100μ. 
ελεύθερο, 1ος στα 50μ. ύπτιο, 1ος στα 
100μ. ύπτιο, 2ος στα 50μ. πρόσθιο, 2ος 
στα 100μ. πρόσθιο στην κατηγορία 65-69
Γκιαούρης Κώστας: 3ος στα 100μ. ελεύθε-
ρο, 3ος στα 100μ. πρόσθιο, 4ος στα 50μ. 
ελεύθερο, 4ος στα 50μ. πρόσθιο στην κα-
τηγορία 35-39
Δεμένεγας Νίκος: 4ος στα 50μ. πεταλού-
δα, 6ος στα 200μ. ελεύθερο, 12ος στα 50μ. 
ελεύθερο στην κατηγορία 45-49
Στους αγώνες αυτούς επέστρεψε στην 
αγωνιστική δράση με σκοπό την μεγαλύ-
τερη προαγωγή του αθλήματός της κο-
λύμβησης και η προπονήτρια των Ιπτά-
μενων Κατερίνα Δημακοπούλου δίνοντάς 
το καλύτερο παράδειγμα για τους αθλητές 
της. Όπως ήταν αναμενόμενο για μια κο-
λυμβήτρια ζωής η επιστροφή της αυτή 
στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία εφόσον 
κατέκτησε την 1η θέση στα 50μ. ύπτιο, στα 
200μ. ύπτιο και στα 200μ. πρόσθιο, την 2η 
θέση στα 100μ. ύπτιο και την 3η θέση στα 
100μ. πρόσθιο στην κατηγορία της.
Στα ομαδικά αγωνίσματα, με τους Σωτη-
ρόπουλο, Γκιαούρη, Δαφνή και Δημακο-
πούλου, οι Ιπτάμενοι κατέκτησαν την 4η 
θέση στην σκυταλοδρομία 450 ελεύθερο 
και την 5η θέση στην σκυταλοδρομία 450 
μικτή ομαδική.
 Οι Ιπτάμενοι όλα αυτά τα χρόνια εκπρο-
σωπούν επάξια όλη την Αργολίδα στην 
κολύμβηση και γενικότερα στον υγρό 
στίβο και είναι περήφανοι που είναι άξια 
μέλη αυτής της μεγάλης πανελλήνιας κο-
λυμβητικής οικογένειας.



Το κακάο
και η σοκολάτα

Της Δήμητρας

Τούντα, 

Διαιτολόγος,

Διατροφολόγος,

www.tountadiet.gr

Αυτές τις μέρες του Δεκέμβρη, με το 

κρύο, τα χριστουγεννιάτικα στολίδια 

γύρω μας και το εορταστικό κλίμα, εκτός 

από καφέ ταιριάζει λίγο ζεστό κακάο ή 

σοκολάτα…!!

Σε αντίθεση με τα προβλήματα από την 

κατανάλωση καφέ, το κακάο φαίνεται να 

είναι αφέψημα με ευεργετικές επιπτώ-

σεις στην υγεία του ανθρώπου λόγω των 

υψηλών συγκεντρώσεων αντιοξειδωτι-

κών. Συγκριτική μελέτη της  αντιοξειδω-

τικής δράσης του τσαγιού, του κόκκινου 

κρασιού και του κακάο έδειξε ότι μια 

κούπα κακάο περιέχει 2 φορές την πο-

σότητα αντιοξειδωτικών ενός ποτηριού 

κόκκινο κρασί και 5 φορές ενός φλιτζα-

νιού μαύρο τσάι.

Η σοκολάτα είναι μείγμα κακάο, κορε-

σμένων λιπαρών και ζάχαρης. Αλλά τα 

ευεργετικά αντιοξειδωτικά αποτελέσμα-

τα του κακάο διαφέρουν από εκείνα της 

σοκολάτας (που περιέχει αντίστοιχη πο-

σότητα κακάο). Μια σοκολάτα 40 γραμ-

μαρίων περιέχει περίπου 8 γραμμάρια 

κορεσμένων λιπαρών υλών, ενώ αντί-

στοιχη ποσότητα κακάο μόνο 0,3 γραμ-

μάρια. 

• Έρευνες σε πληθυσμούς του Παναμά 

(Kuna Ameridians, νησιά Σαν Μπλας) 

που καταναλώνουν καθημερινά 4-5 

ποτήρια ζεστό αφέψημα κακάο και 

προσθέτουν σκόνη κακάο σε αρκετά 

φαγητά τους, έδειξαν ότι σε μεγάλο 

ποσοστό δεν παρουσιάζουν υπέρταση 

σε μεγάλη ηλικία και διατρέχουν χαμη-

λότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοση-

μάτων. 

• Οι επιστήμονες συνιστούν προσοχή 

στην κατανάλωση σοκολάτας! Αν και 

η λήψη της εμπλουτίζει τη διατροφή 

με αντιοξειδωτικές ουσίες, η υπερβο-

λική καθημερινή κατανάλωση αυξάνει 

αντίστοιχα και την ποσότητα λιπαρών 

και ζάχαρης που προσλαμβάνει ο άν-

θρωπος, γεγονός, επιβαρυντικό για την 

υγεία του!

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

30 ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

23 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ

Νέα διεύθυνση :Άργους & Ικονίου 1 Ναύπλιο
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Του Άγγελου
Τράκα, 
Επιστημονικός 
Συνεργάτης του 
Κέντρου Ειδικών 
Θεραπειών Βασίλης 
Ν. Καπετάνιος 
και Συνεργάτες

Η ανάπτυξη του λόγου μπορεί να χωριστεί 

σε δύο φάσεις: την προγλωσσική και τη 

γλωσσική.

Η έναρξη της προγλωσσικής φάσης συμπί-

πτει με τη γέννηση και το πρώτο κλάμα του 

βρέφους. Από τον τόνο και την γλυκύτητα 

της φωνής, η μητέρα μπορεί να καταλάβει 

από τον πρώτο κιόλας μήνα εάν το μωρό 

της είναι χαρούμενο και ευτυχισμένο ή εί-

ναι δυσαρεστημένο από κάτι. Στο δεύτερο 

μήνα το παιδί αρχίζει συνήθως να εκφέρει 

το φωνήεν «α», αμέσως μετά το «ε», και λίγο 

αργότερα το «ου» και το «ο».

Τρεις είναι οι σημαντικές στιγμές αυτής της 

φάσης:

1. Το αυθόρμητο ψέλλισμα  που κάνει την 

εμφάνιση του κατά το δεύτερο μήνα. Χρη-

σιμοποιώντας για πρώτη φορά το όργανο 

της φωνής το παιδί παράγει διάφορους 

ήχους. Πρέπει να αναφερθεί ότι το αυθόρ-

μητο ψέλλισμα εμφανίζεται ακόμη και στις 

περιπτώσεις της καθυστερημένης ομιλίας.

2. Η μίμηση του ήχου. Αυτή αρχίζει από τον 

έκτο και φτάνει έως το δέκατο μήνα της 

ζωής. Σε αυτό το χρονικό διάστημα εδραι-

ώνεται η ικανότητα του παιδιού να μιμείται 

ήχους από το περιβάλλον του, οι οποίοι 

αποτελούνται από φωνήεντα και σύμφωνα. 

Οι πιο συχνές επαναλήψεις είναι « πα-πα-

πα», «μα-μα-μα».

3. Η κατανόηση του φωνητικού μηνύματος 

η οποία εμφανίζεται σε μια περίοδο κατά 

την οποία το παιδί ακούει περισσότερο και 

μιλά λιγότερο. Από τη στιγμή που το παιδί 

απομνημονεύει τους ήχους τότε είναι έτοι-

μο να περάσει στην επόμενη φάση που εί-

ναι η γλωσσική.

Η έναρξη της γλωσσικής φάσης ξεκινάει 

ανάμεσα στον 12ο-15ο μήνα της ζωής του 

παιδιού. Αυτή είναι και η περίοδος που το 

παιδί αρχίζει να μιλάει και να λέει τις πρώτες 

του λέξεις. Σε αυτή την περίοδο το παιδί εκ-

φράζει με μια λέξη όλη του τη σκέψη καθώς 

υπάρχει ακόμα ανωριμότητα στα όργανα 

της άρθρωσης.

Η φωνητική ανάπτυξη συμπίπτει με την πε-

ρίοδο κατά την οποία το παιδί αρχίζει και 

χρησιμοποιεί όλο και περισσότερα σύμφω-

να. Αυτή η φάση ξεκινάει σε ηλικία 2 ετών 

και όταν το παιδί φτάσει στα 4 έτη τότε χρη-

σιμοποιεί τις λέξει με πιο ακριβή τρόπο.

Η ανάπτυξη της σύνταξης των λέξεων αρ-

χίζει μεταξύ 18-24 μηνών. Σε ηλικία 30 μη-

νών το παιδί αρχίζει να χρησιμοποιεί δύο με 

τρεις λέξεις που εκφράζουν μια ολόκληρη 

πρόταση.

Προγλωσσική 
και γλωσσική ανάπτυξη 



Καλές Γιορτές
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
Πώς ήταν τα «Χριστούγεννα» στην Αρχαία Ελλάδα;

Είναι ευρύτερα αποδεκτό ότι ο Χριστιανισμός 
ενέταξε στην καθημερινότητα των πιστών 
γιορτές ειδωλολατρικής προέλευσης, αφού 
πρώτα αναδιαμόρφωσε το περιεχόμενό τους 
ώστε να ταιριάζει με το θρησκευτικό του 
πλαίσιο. Στη συνέχεια θα δούμε πώς ήταν τα 
«Χριστούγεννα» στην αρχαία Ελλάδα.
Το Δωδεκαήμερο των Χριστουγέννων αντι-
κατέστησε πιθανότατα αρχαιοελληνικές ή 
ρωμαϊκές γιορτές, όπως τα Σατουρνάλια, τα 
Κρόνια κ.ά., συνδεδεμένες με τις χειμερινές 
τροπές του ήλιου (το χειμερινό ηλιοστάσιο 
στις 22 Δεκεμβρίου).
Περιλαμβάνει τις ημέρες από την παραμονή 
των Χριστουγέννων (24 Δεκεμβρίου) έως την 
παραμονή των Θεοφανείων (5 Ιανουαρίου). 
Έτσι, είναι φυσικό, οι χριστιανικές γιορτές, 
όπως είναι η Γέννηση του Χριστού, η εορτή 
του Αγίου Βασιλείου, η Περιτομή και η Βά-
πτιση να έχουν συνδεθεί με ειδωλολατρικές 
συνήθειες που αποσκοπούσαν στον εξευμε-
νισμό των δαιμονικών όντων και στην ευε-
τηρία (καλή χρονιά).
Στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία Καλένδες κλή-
θηκαν οι κατά την 1η Ιανουαρίου εορτές και 
πανήγυρεις υπό των «Εθνικών» πολλές των 
οποίων διατηρήθηκαν και από τους Χριστια-
νούς. Όμως το 681 η συγκροτηθείσα στη 
Κωνσταντινούπολη Στ’ Οικουμενική Σύνο-
δος καταδίκασε τις εορτές και ευωχίες αυτές 
με τον 62ο Κανόνα της όπου ορίζεται:
«Τας ούτω καλουμένας Καλάνδας και τα λε-
γόμενα Βοτά και τα καλούμενα Βρουμάλια 
και την εν πρώτη του Μαρτίου επιτελουμέ-
νην πανήγυριν, καθάπαξ εκ της των πιστών 
πολιτείας περιαιρεθήναι βουλόμεθα».
Προ αυτού του κινδύνου να διακοπεί το έθι-
μο που πιθανώς να τάραζε την επιβληθείσα 

κατάνυξη σε όλους τους τομείς δραστηριότη-
τας οι «πιστοί» εισήγαγαν δημοτικά ευχητικά 
τραγούδια επί των ταυτόσημων χρονικά θρη-
σκευτικών εορτών και έτσι το έθιμο συνεχίζει 
και σήμερα με την από τότε νέα ονομασία 
«Κάλαντα».
Κύριο χαρακτηριστικό των ημερών αυτών 
είναι οι αγερμοί (κάλαντα) από μικρούς και 
μεγάλους, οι μεταμφιέσεις, οι προληπτικές 
ενέργειες για το καλό της χρονιάς κ.ά.
 
Τα παιδιά γύριζαν από σπίτι σε σπίτι, κρα-
τώντας ελιάς ή δάφνης στολισμένα με μαλλί 
(σύμβολο υγείας και ομορφιάς) και καρπούς 
κάθε λογής, τραγουδώντας για καλύτερη 
τύχη και γονιμότητα της γης. Πολλά από τα 
παιδιά έφεραν τον κλάδο σπίτι τους και τον 
κρεμούσαν στην πόρτα όπου έμενε όλο το 
έτος, κάτι που συνηθίζουμε να κάνουμε σή-
μερα την Πρωτομαγιά.
Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Αποστόλου 
Αρβανιτόπουλου, σχετικό με τα έθιμα του 

χριστουγεννιάτικου δέντρου και τα κάλαντα, 
μας διασώζει ο Φίλιππος Βρετάκος στο βιβλίο 
του «Οι δώδεκα μήνες του έτους και αι κυ-
ριώτεραι εορταί των». Στο βιβλίο αυτό ο Φί-
λιππος Βρετάκος αναφέρει:
«Το χριστουγεννιάτικον δένδρον συμβολίζει 
την αιωνιότητα της ζωής, διότι δεν γηράσκει 
και δεν χάνει, επομένως, την νεότητά του. Το 
δένδρον όμως των Χριστουγέννων δεν το ευ-
ρίσκω, εγώ τουλάχιστον, ως ξενικήν συνήθει-
αν, ως νομίζεται γενικώς, αλλ’ εν μέρει ως αρ-
χαίαν ελληνικήν. Είναι, δηλαδή, υπολείμματα 
της περιφήμου «ειρεσιώνης», και της «ικετη-
ρίας» των αρχαίων Ελλήνων, και μάλιστα των 
αρχαίων Αθηναίων. Ήσαν δε η μεν Ικετηρία 
κλάδος ελαίας, από του οποίου εκρέμων πο-
κάρια μαλλιού, και έφερον αυτόν όσοι ήθε-
λον να ικετεύσουν τον Θεόν ομαδικώς, δια 
την απαλλαγήν του τόπου από δεινού τινός 
κακού, π.χ. από νοσήματος, πανώλους, χολέ-
ρας ή ομοίου. Ως επί το πολύ, όμως, εβάσταζε 
την Ικετηρίαν άνθρωπος, ο οποίος ήθελε να 
τεθή υπό την προστασίαν θεού και της ανω-
τέρας αρχής, για να προβή εις αποκαλύψεις 
εναντίον ισχυρών ανθρώπων ή αρχόντων.» 
(«Κληρονομία του αρχαίου κόσμου», εφημε-
ρίς «Εθνος», 31 Δεκεμ.1937)
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο εμφανίστηκε 
για πρώτη φορά στη Γερμανία στο τέλος του 
16ου, αλλά έως τις αρχές του 19ου αιώνα 
δεν ήταν διαδεδομένο ευρέως – τοποθετού-
νταν μόνο στις εκκλησίες. Το δέντρο ως Χρι-
στιανικό σύμβολο, συμβολίζει την ευτυχία 
που κρύβει για τον άνθρωπο η γέννηση του 
Χριστού. Σταδιακά το δένδρο άρχισε να γε-
μίζει με διάφορα χρήσιμα είδη- κυρίως φα-
γώσιμα κι αργότερα ρούχα κι άλλα είδη κα-
θημερινής χρήσης, (κάτι που γινόταν στους 
αρχαίους Ελληνικούς ναούς) συμβολίζοντας 
την προσφορά των Θείων Δώρων. Στην 
σύγχρονη Ελλάδα το έθιμο το εισήγαγαν 
οι Βαυαροί με τον στολισμό στα ανάκτορα 

του Όθωνα το 1833. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο 
πόλεμο το δέντρο με τις πολύχρωμες μπάλες 
μπήκε σε όλα τα ελληνικά σπίτια.
Αρχαιοελληνική ρίζα έχει -κατά μία εκδοχή- 
και το χριστουγεννιάτικο έλκηθρο του Άγιου 
Βασίλη που το κινούν ιπτάμενοι τάρανδοι. 
Τον μήνα Δεκέμβριο, οι Έλληνες γιόρταζαν 
τον Διόνυσο αλλά και τον Φωτοφόρο Απόλ-
λωνα-Ηλίου παριστάνοντας τον πάνω στο 
ιπτάμενο άρμα του, να μοιράζει το φως. Με 
την έλευση του Χριστιανισμού το άρμα έγι-
νε έλκηθρο, τα άλογα έγιναν τάρανδοι και 
το «δώρο» του φωτός που μοίραζε στους 
ανθρώπους …έγινε κυριολεκτικά «μοίρασμα 
δώρων».
Τέλος το κόψιμο της βασιλόπιτας αποτελεί 
εξέλιξη του αρχαιοελληνικού εθίμου του εορ-
ταστικού άρτου, τον οποίο οι αρχαίοι Έλληνες 
πρόσφεραν στους θεούς σε μεγάλες αγροτι-
κές γιορτές, όπως τα Θαλύσια και τα Θεσμο-
φόρια.
Ανεξαρτήτως της προέλευσης των εθίμων, τα 
Χριστούγεννα ανέκαθεν αποτελούσαν περίο-
δο γιορτής και χαράς για όλους και κυρίως 
για τα παιδιά.
Καλές Γιορτές σε όλους και όλες από την 
Ομάδα του filologika.gr

Για την προέλευση της 
λατινικής λέξης, καλένδες  

προέρχεται από το Κalo 
Juno Covella, όπου Juno 

ήταν το ρωμαϊκό ισοδύναμο 
της Ήρας με την οποία 

αναγγέλλονταν η νεομηνία 
από τους ιερείς στην 

Αίθουσα των Ανακοινώσεων 
του Καπιτωλίνου οι Νώννες, 
εάν δηλαδή θα πέσουν στις 

πέντε ή στις επτά του μηνός, 
με τον ακόλουθο τρόπο: Ήρα 
Λειψή, σε καλώ την πέμπτη 

ημέρα ή Ήρα Λειψή, σε 
καλώ την έβδομη ημέρα

Χρόνια Πολλά για 
τις Άγιες Ημέρες 

των Χριστουγέννων 
και Καλή Χρονιά

Χρήστος Ι. Αντωνόπουλος
Δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω 

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος 
Πελοποννήσου με τον Παναγιώτη Νίκα

Παξών 38 Αθήνα Τηλ. 210 2470615, 6932233150
Μαρίας Ράδου 16 Ναύπλιο . Τηλ. 27520 26306
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Σταδιακή περαιτέρω ωρίμανση διαπιστώνεται στην ελληνική online 
αγορά το 2018, η οποία επιδεικνύει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυ-
ξης. Το τρέχον έτος, οι ρυθμοί αυτοί είναι της τάξης του 15%-20%, 
καθώς παρατηρείται αύξηση κατά 20% του μέσου αριθμού των 
online αγορών στο 9μηνο από 12,26 (2017) σε 14,86 (2018). Επί-
σης, το ίδιο διάστημα διαπιστώνεται αύξηση κατά περίπου 20% της 
συνολικής μέσης αξίας των online αγορών σε σχέση με το 2017. 
Περισσότεροι από ένας στους τρεις (το 35%) των online αγοραστών 
πραγματοποιούν ψηφιακά μία στις δύο συνολικές τους αγορές (από 
31% το 2017). Στο μεταξύ, το 85% των αγοραστών κάνει πάνω από 
το 80% των online αγορών του από ελληνικά ηλεκτρονικά καταστή-
ματα (από το 70% το 2017).
Το 85% των αγοραστών κάνει πάνω από το 80% των online αγο-
ρών του από Ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματαΤο μόνο ανησυ-
χητικό στοιχείο για την μελλοντική ανάπτυξη, σύμφωνα με την 
ετήσια έρευνα ηλεκτρονικού εμπορίου B-C, που διεξήγαγε ο ΣΕΛ-
ΠΕ και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οι-
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποστήριξη του GRECA, 
είναι ο αριθμός των νέων online αγοραστών. Όπως διαπιστώνει η 
έρευνα, μόλις το 1% ξεκίνησε τις διαδικτυακές αγορές το 2018. Το 
41% των online αγοραστών ξεκίνησε να αγοράζει διαδικτυακά πριν 
από το 2010, ενώ το 25% την τελευταία τριετία, κυρίως, λόγω της 

επίδρασης των capital controls και της ανάπτυξης των ψηφιακών 
πληρωμών.
Η έρευνα επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη στροφή των Ελλήνων προς 
τα εγχώρια ηλεκτρονικά καταστήματα. Το 85% των ερωτηθέντων 
απάντησε ότι κάνει πάνω από το 80% των online αγορών του από 
ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα. Το 2016 μόνο το 60% των κα-
ταναλωτών είχε την αντίστοιχη συμπεριφορά. Αυτό σχετίζεται με 
τον αριθμό των ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων που λει-
τουργούν, αλλά και τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες που προσφέρουν. 
Βέβαια, το 43% συνεχίζει να αγοράζει από ξένα ηλεκτρονικά κατα-
στήματα, έστω και περιστασιακά, με κύριους λόγους τις φθηνές τιμές 
(47%) και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων (39%).
Τα κυρία προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι online αγοραστές αφο-
ρούν, κυρίως, την παράδοση των προϊόντων, όπως τις υψηλές χρεώ-
σεις παράδοσης (70%), το ωράριο παραλαβής των προϊόντων (31%) 
και την παραλαβή ελαττωματικών προϊόντων (15%). Η δεύτερη 
κατηγορία προβλημάτων αφορά την υποστήριξη, όπως η δυσκολία 
πληροφόρησης μετά την αγορά (19%) και η δυσκολία στην τηλεφω-
νική επικοινωνία (13%). Ενώ τα τα προβλήματα με τις ψηφιακές συ-
ναλλαγές είναι περιορισμένα, όπως δυσκολία στην πλοήγηση (14%) 
και δυσκολία στον τρόπο πληρωμής (6%).
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Διευρύνεται το 2018 η online 
αγορά στην Ελλάδα

Περισσότεροι από ένας στους τρεις ψωνίζουν από το ίντερνετ

μικρά
οικονομικά

Διευρύνεται το 2018 η online 
αγορά στην Ελλάδα

Επέκταση κατηγοριών απασχολούμενων με εργόσημο   
Διευρύνεται ο κύκλος των προσώπων που αμείβονται και ασφαλίζονται με αυτό τον τρόπο
Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο 49/2018 του 
ΕΦΚΑ: «Με τις διατάξεις του άρθρου 69 του 
Ν. 4554/2018 και του άρθρου 279 του Ν. 
4555/2018 διευρύνεται ο κύκλος των προ-
σώπων που αμείβονται και ασφαλίζονται με 
την διαδικασία του Εργοσήμου.
Νέες κατηγορίες ασφαλισμένων:
Α. Το προσωπικό συνοδείας το οποίο παρέ-
χει υπηρεσίες για τη στήριξη των ατόμων με 
αναπηρία τα οποία συμμετέχουν στο κατα-
σκηνωτικό πρόγραμμα για ΑμεΑ της περί-
πτωσης γ΄της παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν. 
2646/1998 (Α΄236), σύμφωνα με το άρθρο 
69 του Ν. 4554/2018, από 18/7/2018.
Β. Οι διαιτητές αγώνων, βοηθοί διαιτητές και 
παρατηρητές διαιτησίας αγώνων, σύμφω-
να με το άρθρο 279 του Ν. 4555/2018, από 
19/7/2018.
Υπενθυμίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρ-
θρου 6 του Ν. 4225/2014 είχε ενταχθεί το 
απασχολούμενο προσωπικό σε Π.Α.Ε. Κ.Α.Ε. 
και λοιπά νομικά πρόσωπα επαγγελματικού 
και ερασιτεχνικού αθλητισμού, κερδοσκο-

πικά ή μη, αποκλειστικά και μόνο κατά την 
διεξαγωγή αθλητικών αγώνων στα γήπεδα 
παντός είδους αθλητικών αγώνων, αμειβό-
μενο με την ώρα, την ημέρα, σε τακτά ή μη 
χρονικά διαστήματα.
(Σχετ. η υπ΄αριθμ. 27/2015 Εγκύκλιος τ. 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), με αμοιβή και παρακράτηση 
ασφαλιστικών εισφορών μέσω εργοσήμου.
Αναλυτικά με τις διατάξεις του Ν. 4225/2014 
είχαν υπαχθεί οι εξής κατηγορίες:
1. Το προσωπικό ασφάλειας και περιφρού-
ρησης των αθλητικών αγώνων.
2. Το προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες συ-
ντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων, 
όπως φροντίδα/πότισμα χλοοτάπητα, συντή-
ρηση γραμμών αγωνιστικού χώρου, λειτουρ-
γία φωτεινών πινάκων βαθμολογίας, κ.λπ..
3. Το προσωπικό διοικητικής και λειτουργι-
κής υποστήριξης αθλητικών αγώνων, όπως: 
ταμίες εκδοτηρίων εισιτηρίων, προσωπικό 
υποδοχής και φιλοξενίας θεατών, ελεγκτές 
εισιτηρίων, θυρωροί, κ.λπ.
4. Το προσωπικό εξυπηρέτησης φιλάθλων, 

όπως ταξιθέτες, κ.λπ.
5. Το προσωπικό υποστήριξης της Γραμμα-
τείας Αγώνων (αφορά τους αθλητικούς αγώ-
νες στους οποίους προβλέπεται Γραμματεία 
Αγώνων, π.χ. αγώνες καλαθοσφαίρισης, πε-
τοσφαίρισης, κ.λπ.).
6. Οι παρατηρητές Αγώνων.
7. Οι κριτές Αγώνων (αφορά τους αθλητι-
κούς αγώνες στους οποίους προβλέπονται 
Κριτές Αγώνων, π.χ. αγώνες στίβου).
8. Οι μεταφραστές αλλοδαπών αθλητών και 
τεχνικού επιτελείου (προπονητές, γυμναστές, 
κ.λπ.).
9. Το προσωπικό που απασχολείται στην εκ-
φώνηση και τη μουσική επιμέλεια των αθλη-
τικών διοργανώσεων.
10. Οι τραυματιοφορείς.
11. Το προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες 
στάθμευσης αυτοκινήτων: αφορά τα γήπεδα/
στάδια που διαθέτουν χώρο στάθμευσης αυ-
τοκινήτων, η εκμετάλλευση του οποίου δεν 
έχει εκχωρηθεί/μισθωθεί σε άλλους φορείς ή 
ιδιώτες.

• ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Αυστηρότερα πρόστιμα για «μαϊμού» αποδείξεις, 
αλλαγές στο καθεστώς των κατασχέσεων, αλλά και 
υποβολής των φορολογικών δηλώσεων από τους 
συζύγους, καθώς και «παράθυρο» για είσπραξη φό-
ρων από τρίτους φέρνει το νέο πολυνομοσχέδιο που 
κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή.
Ειδικότερα, στο σχέδιο νόμου «Κατάργηση των δια-
τάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση 
στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή 
ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», πε-
ριλαμβάνεται πλήθος νέων διατάξεων που κεντρικό 
στόχο έχουν τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και 
την αύξηση των δημόσιων εσόδων.

• ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Τις κινήσεις των λογαριασμών για τα έτη 2015-2018 
αναμένεται να ζητήσει από τα πιστωτικά ιδρύμα-
τα της χώρας η φορολογική διοίκηση. Με διάταξη 
που περιλαμβάνεται στο φορολογικό νομοσχέδιο 
προβλέπεται ότι η ΑΑΔΕ μπορεί να απευθύνει στις 
τράπεζες μαζικά αιτήματα παροχής πληροφοριών.
Σημειώνεται ότι η εφορία έχει τις κινήσεις των 
λογαριασμών μέχρι το 2014 με αποτέλεσμα να δυ-
σχεραίνεται ο έλεγχος μεγάλων υποθέσεων. Ταυ-
τόχρονα το σχέδιο νόμου προβλέπει την επιβολή 
προστίμων για όσους εκδίδουν αποδείξεις από μη 
δηλωμένες ταμειακές μηχανές αλλά και για τα 
παράνομα αποστακτήρια και τη λαθραία διακίνηση 
αλκοόλ.

• 17% ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Στο φαγητό και τα μη αλκοολούχα ποτά πηγαίνει 
σχεδόν το 17% των δαπανών των Ελλήνων, σύμφωνα 
με στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα η Eurostat 
για το 2017.
Συγκεκριμένα, η χώρα μας, με 16,9% βρίσκεται στην 
8η θέση ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ κι ενώ ο 
ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 12,2%. Στις πρώ-
τες θέσεις βρίσκονται ανατολικοευρωπαϊκά κράτη 
ενώ στις τελευταίες χώρες της βόρειας και δυτικής 
Ευρώπης. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε 
στην Ρουμανία, όπου το 27,8% της καταναλωτικής 
δαπάνης προορίζεται για τρόφιμα και ποτά χωρίς 
αλκοόλ.

• ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Το δώρο Χριστουγέννων θα πρέπει να καταβληθεί 
σε όλους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, με 
σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμέ-
νου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, το 
αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου.
Για τον υπολογισμό του δώρου λαμβάνεται υπόψη 
ο τρόπος που αμείβονται οι εργαζόμενοι και υπο-
λογίζεται στη χρονική περίοδο 1 Μαΐου – 31 Δεκεμ-
βρίου.
Οι εργαζόμενοι που δούλευαν χωρίς διακοπή στον 
εργοδότη τους όλη τη συγκεκριμένη περίοδο, θα 
πάρουν έναν μηνιαίο μισθό για δώρο (όσοι αμείβο-
νται με μισθό) ή 25 ημερομίσθια (όσοι αμείβονται με 
ημερομίσθιο).

• ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΑΕΔ
Οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και 
παίρνουν το επίδομα ανεργίας δικαιούνται επίσης, 
δώρο Χριστουγέννων.
Το ποσό που θα πάρουν ισούται με ένα ολόκληρο 
επίδομα ανεργίας, εφόσον λάμβαναν το επίδομα 
από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου. Δηλαδή, 
360 ευρώ.
Εφόσον έπαιρναν επίδομα για διάστημα μικρότερο 
από το παραπάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση 
ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε 
μήνα επιδότησης.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 1ου 
ορόφου 140 τμ διαμπερές. Πολυκλείτου 3, 
Άργος.  Πληροφορίες τηλ. 27510 66188 – 
68609 ΚΩΔ. 1117

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα στο Κέντρο 
του Άργους (Καλλέργη 17), τιμή 180 ευρώ. 
Επιπλωμένη, κλιματιστικό, Δωρεάν Internet 
(WiFi), ασανσέρ, μπαλκόνι Τηλ.: 690 748 
7606 – 698 829 4072 – (694 7567 484 ΜΕΤΑ 
ΤΙΣ 2) ΚΩΔ. 1112

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη 850 τ.μ. στο Σκα-
φιδάκι, πληροφορίες τηλ: 6977300379 
ΚΩΔ. 1111

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα επιπλωμένη 
στο Κέντρο του Άργους (Καλλέργη 17). Δι-
αθέτει ασανσέρ & αυτόνομη θέρμανση (air 
condition). Τηλ.: 690 748 7606 – 698 829 
4072 – (694 756 7484 μετά τις 2). ΚΩΔ. 1107

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα 200 νεκταρινιές 200 
ροδακινιές, 100 βερικοκιές. Νέα καλλιέρ-
γεια –Κουτσοπόδι. Αυτονομία νερού. Τιμή 
1000 ευρώ. Τηλ. 694 011 1894 ΚΩΔ. 1106

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ ,2ος όροφος στην πα-
λιά πόλη του Ναυπλίου. Πλήρως επιπλωμέ-
νο κ εξοπλισμένο. Ιδανικό για 2-3 συγκατοί-
κους. SMS 6977453254, e-mail sotirosnl@
hotmail.com ΚΩΔ. 1105

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα δυάρι 57 τμ, 
στην οδό Βάλτου 25, Αμπελόκηποι (κάθε-
τος Κηφισίας, στο ύψος μετρό Πανόρμου). 
Τηλ.: 697 201 3845 ΚΩΔ. 1098

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Άργος, Περρούκα και 
Ηρακλέους γωνία, 3αρι διαμέρισμα. Τηλ. 
697 429 4595 ΚΩΔ. 1096

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Άργος, Τσώκρη 21, κα-
τάστημα, ισόγειο 40τ.μ. - υπόγειο 40τ.μ. 
Πληροφορίες 6974294595 ΚΩΔ. 1090

ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου ορόφου 130 
τ.μ γωνιακό 3 ύπνου 2 μπάνια αυτόνομη 
θέρμανση πόρτα ασφαλείας τζάκι ηλιακός 
ανεξάρτητη κουζίνα βεράντες γύρω-γύρω. 
lykobesis.peter@yahoo.gr ΚΩΔ. 1088

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Άργος 3άρι διαμέρισμα 
2ου ορόφου με αυτόνομη θέρμανση, a/c 
και ηλιακό. Χωρίς κοινόχρηστα κοντά στο 
κέντρο. ΤΗΛ. 6947456875 & 6939305181 
ΚΩΔ 1083

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για ενοικίαση μονοκατοικία εκτός 
Άργους με αυλή ή κ χωράφι ως 300€. Τηλ. 
6970940257 ΚΩΔ. 1076

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 110τμ, Α όροφος, 
Άργους και Αγαπητού γωνία (πρώην Ευρω-
παϊκή Πίστη). Τηλ: 6944330742 ΚΩΔ 1074

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στην οδό Κύπρου 2 στο 
Ναύπλιο,  δύο καταστήματα 43 και 44τμ, 
χωριστά ή και ενωμένα. Τηλ 6944 610 460 
ΚΩΔ. 1075

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΟΚΑ-
ΤΟΙΚΙΑ 60 ΤΜ επιπλωμένη  στη Ν. Τίρυνθα. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 698 299 
9147. ΚΩΔ. 1068

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  επαγγελματικός χώρος 110 
τμ στην οδό Κρήτης 90 [Νέος Κόσμος] 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, κοντά 
στη λαϊκή αγορά της πόλης, ισόγειος επαγ-
γελματικός χώρος εμβαδού 35 τ.μ. Ενιαίος 
χώρος σε καλή κατάσταση. Πληροφορίες: 
6948940860. ΚΩΔ. 1052

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι, 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),  πλή-
ρως ανακαινισμένο, με πολύ λίγα κοινόχρη-
στα, δίπλα στη στάση αστικής συγκοινωνίας 
ιδανικό για φοιτητές. Πληρ: 6944-729712 & 
6973-999508 ΚΩΔ. 1033 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος (κα-
τάστημα) στο Ναύπλιο, οδός Καλαμάτας 4. 
Τηλ. 27520 28467, 697 457 7970 ΚΩΔ. 1030

Ενοικιάζονται χώροι από 100 έως 1000 τμ 
με τριφασικό ρεύμα και χώροι πάρκινγκ 
φορτηγών, Οδός Ήρας - Κουρτακίου. Τηλ. 
694 424 3424 ΚΩΔ 1029

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ, ισόγειο, 
γωνιακό, 3 κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, καθι-
στικό, αυτόνομη θέρμανση. Οδός Παπαλε-
ξοπούλου (Αη Γιάννης),  Άργος. Τηλ: 697 399 
9508,2751 026032 ΚΩΔ.1026

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 
-γραφείο 50 τ.μ 2ος όροφος Ασκληπιού και 
Πότη στο Ναύπλιο. ΚΩΔ. 1005 Πληροφορί-
ες 6974434306

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα γκαρσονιέρα, 
στην οδό Άργους 58, στο Ναύπλιο. ΚΩΔ. Ε 
1002, Τηλ. 27520 28467

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται επιχείρηση οπτικών ειδών & 
ακουστικών βαρηκοΐας στο Άργος, πλή-
ρως εξοπλισμένη λόγω συνταξιοδότησης. 
Πλατεία Αγίου Πέτρου. Τιμή €30.000. Τηλ. 
6947307507 ΚΩΔ.1123

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρως επιπλωμένο διαμέρι-
σμα 2oς όροφος ,61 τ.μ. στο Μαρούσι (κέ-
ντρο) Δ. Γούναρη 41 και Δ. Μόσχα 42. Αυ-
τόνομη θέρμανση - AIR CONDITION . τηλ. 
6947261730. ΚΩΔ. 1119

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 1ου ορόφου 49μ2, 
οδός Θησέως 1 στο Ναύπλιο. - οσάν 2ος 
όροφος είναι, αφού έχει ημιόροφο η πο-
λυκατοικία, απέναντι από το Πανεπιστήμιο 
και το Κολυμβητήριο, 500 μέτρα από την 
παραλία. Έχει 6 εξωτερικά κουφώματα. Όλα 
επί των  2 δρόμων με καινούργια καλώδια 
τηλεόρασης και πρίζες tv + ράδιο + δορυ-
φορικά, παντού για γρήγορο internet. Είναι 
αναγκαίο το βάψιμό του. Τηλ.:  694 643 5756 
ΚΩΔ. 1113

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση υγειονομικού ενδι-
αφέροντος (καφεστίαση) πλήρως εξοπλι-
σμένη, στην πόλη του Άργους. Πληροφορί-
ες: Λογιστικό Γραφείο Σπύρος Νούλης. Τηλ. 
2751022583 / 6946129721 ΚΩΔ. 1104  

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη: Ασίνη Αργολίδας, 
4 διαμερίσματα: πολυτελούς κατασκευής, 
Στα τούβλα, εμβαδού 76μ2 μαζί με πάρ-
κινγκ τους, στο διπλανό άκτιστο οικόπεδο 
εμβαδού 150μ2. , με βεράντες και στην 
πρόσοψη και στην πίσω πλευρά. μόνο 
65.000€ 6946435756 ΚΩΔ. 1102

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 35 τμ , δίχωρο,  1ου 
ορόφου πλησίον Αγ. Κωνσταντίνου , αυ-
τόνομη θέρμανση, άριστη κατάσταση, 
επιπλωμένο, a/c, μπαλκόνι θέα Παλαμήδι, 

χωρίς κοινόχρηστα, θέση στάθμευσης. 
Πληροφορίες 6944871869 ΚΩΔ. 1097

Ναύπλιο, περιοχή Βακούφια στον Άγιο 
Αδριανό, πωλούνται 6στρ. με 40μ. πρό-
σοψη στο δρόμο, δίπλα στο ΙΚΤΕΟ, τιμή 
€50.000. Τηλ. επικοινωνίας 6934051955 
ΚΩΔ. 1093

Πωλείται από ιδιώτη: στην Ασίνη Αργο-
λίδας,4 διαμερίσματα: πολυτελούς κατα-
σκευής εμβαδού 76μ2 μαζί με πάρκινγκ 
τους, στο διπλανό άκτιστο οικόπεδο εμ-
βαδού 150μ2,τα 4 διαμπερή διαμερίσματα 
βρίσκονται στη τοιχοποιία www.house-
villa.gr , αντισεισμικό, 9 Ρίχτερ Τιμή ΜΟΝΟ: 
65.000€ Τηλ.: 694 643 5756 ΚΩΔ 1089

Πωλείται διαμέρισμα 35 τμ, δίχωρο, 1ου 
ορόφου πλησίον Αγ. Κωνσταντίνου, αυ-
τόνομη θέρμανση, άριστη κατάσταση, 
επιπλωμένο, a/c, μπαλκόνι θέα Παλαμήδι, 
χωρίς κοινόχρηστα, θέση στάθμευσης. 
Πληροφορίες 6944871869 ΚΩΔ. 1087

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ στην περιοχή Κρόι 
Μύλων, 516 τετραγωνικά μέτρα, άρτιο, οι-
κοδομήσιμο, 80 μέτρα από τον παραλιακό 
δρόμο. Τηλ. 697 222 7721, 27520 27708 
ΚΩΔ. 1081

Χ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ-
ΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙ ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗ-
ΜΑ 38 τ.μ. ΝΑΥΠΛΙΟ (οδός Αργοναυτών 
11 - Ν. Βυζάντιο). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ. 
(27520) 29396 - κινητό 6944842844 ΔΙ-
ΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 13 - ΝΑΥΠΛΙΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑ
Ζητείται υπάλληλος σε πρακτορείο ΟΠΑΠ 
για το Ναύπλιο η το Άργος. Αποστολή βιο-
γραφικών στο skouras13@gmail.com  ΚΩΔ. 
1122

H  ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ ΑΕ  που εδρεύει  στο Ανυ-
φί Δήμου Ναυπλιέων  επιθυμεί να στελεχώ-
σει την ομάδα της με νέους ανθρώπους, με 
ηγετικές ικανότητες και  όρεξη για μάθηση 
& προσωπική εξέλιξη. Στα πλαίσια αυτά 
αναζητούμε Γεωπόνο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή άλλο πτυ-
χιούχο ΑΕΙ προκειμένου να αναλάβει την 
διεύθυνση, οργάνωση και επίβλεψη της 
παραγωγικής διαδικασίας. Παρακαλούνται 
οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν βιογραφικό 
στο : mail@mitrosilis.gr .

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΑΣ γνώστης παραδοσιακής 
ελληνικής κουζίνας, καθώς και κοπέλες ή 
νεαροί, γνώστες της αγγλικής γλώσσας και 
σέρβις, για εργασία σε εστιατόριο στο Λυ-
γουριό. Τηλ 27530 22507 ΚΩΔ 1121

Ζητείται βρεφοκόμος για απασχόληση σε 
οικία στο Ναύπλιο. Απαραίτητη πενταε-
τής εμπειρία. Επιθυμητή συναφής επαγ-
γελματική κατάρτιση. Παρακαλούνται οι 
ενδιαφερόμενοι για την αποστολή βιογρα-
φικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση: xristin_
maglara@yahoo.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6947805754. ΚΩΔ. 1120

Ζητείται υπεύθυνος φαρμακοποιός με άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος, για εργασία πλή-
ρους απασχόλησης σε φαρμακείο στην 
περιοχή της Αργολίδας. Βιογραφικά στο 
cholevapharmacy@gmail.com Τηλ. επικοι-
νωνίας 694 488 4047 ΚΩΔ. 1118

Κατασκευαστική εταιρεία με έδρα το Άρ-
γος, αναζητά εργατοτεχνίτες εώς 35 ετών, 
με άποψη στις γυψασανίδες και τα χρώ-
ματα. Αποστολή βιογραφικών στο ginfo@
engineer.com ΚΩΔ. 1110

Κύρια, Ελληνίδα, αναλαμβάνει καθαρισμούς 
σπιτιών και γραφείων στην περιοχή Άργους 
-Ναυπλίου. Τιμή προσιτή πληροφορίες κυ-
ρία Στέλλα. Τηλ. 695 534 0466 ΚΩΔ. 1108

Νέος ζητείται σε ψησταριά στην Γερμανία 
(Ντίσελντορφ) παρέχεται διαμονή, διατρο-
φή κ ασφάλιση, ικανοποιητικός μισθός κ. 
Θωμάς. Τηλ. 004921322983 ΚΩΔ.1099

Χειριστές χωματουργικών μηχανημάτων ζη-
τούνται από τεχνική εταιρεία για κατασκευή 
αποχετευτικού έργου στο Κρανίδι. Αποστο-
λή βιογραφικών στο istav57@gmail.com ή 
μέσω fax στο 27540 52042 ΚΩΔ. 1092

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει σιδέρωμα  σε 
Άργος-Ναύπλιο. Τηλ. 6945437106 ΚΔ. 1082

Ζητείται Γεωπόνος  ή  Τεχνολόγος Γεωπόνος  
για  την  εξαγωγική εταιρεία ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ 
ΑΕ   που εδρεύει στο Ανυφί. Απαραίτητη η 
καλή γνώση Αγγλικών. Προϋπηρεσία στον 
χώρο θα συνεκτιμηθεί . Παρακαλούνται οι 
ενδιαφερόμενοι να στείλουν βιογραφικό 
στο email.  viografiko2013@gmail.com ή 
mail@mitrosilis.gr ΚΩΔ. 1080

Το κομμωτήριο Angie Kokkoni στο Ναύ-
πλιο ζητά βοηθό κομμωτή με εμπειρία. Τηλ 
27520 - 24324 ΚΩΔ. 1077

Έμπειρη κυρία babysitter με πολλές συστά-
σεις αναλαμβάνει φύλαξη, απασχόληση 
παιδιών περιοχή Ναύπλιο – Τολό – Δρέ-
πανο. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 690 721 1576 
ΚΩΔ. 1064

Ελληνίδα αναλαμβάνει την καθαριότητα 
γραφείων και ιατρείων στην περιοχή Ναυ-
πλίου. Τηλ:6945991677 ΚΩΔ. 1064

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

ΑΓΓΛΙΚΑ Ιδιαίτερα από Ελληνοαμερικανίδα 
καθηγήτρια με άδεια διδασκαλίας ,μεγά-
λη φροντιστηριακή πείρα, όλα τα πτυχία 
= Παιδικό, Μαθητικό, Φοιτητικό, Ενήλικες 
Βελτίωση ομιλίας. Περιοχές Αργοναυπλίας 
Τηλ. 6949 619535 ΚΩΔ 1058

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

Το Μεσιτικό γραφείο Skouras real estate με 
έδρα στο Ναύπλιο αναζητά νέο συνεργάτη 
για δημιουργία καριέρας στο Real Estate 
ως Σύμβουλος ακινήτων. Προσφέρεται 
πλήρης απασχόληση, καθοδήγηση, εκπαί-
δευση, ελκυστικοί όροι συνεργασίας και 
αμοιβής με μεγάλη προοπτική εξέλιξης. 
Προτιμώμενες ηλικίες 20 έως 35 ετών, απα-
ραίτητες οι γνώσεις ξένων γλωσσών, κατά 
προτίμηση γερμανικής. Αποστολή βιογρα-
φικών: tsk@skourasrealestate.gr κωδ 1054 

Η Εταιρεία Δ ΦΛΕΣΣΑΣ ΑΕ ζητάει Μηχανικό 
Αυτοκινήτων. Απαραίτητη προϋπόθεση η 
προϋπηρεσία στο χώρο και να έχει εκπλη-
ρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. 
Αποστολή mail στο logistirio@ flessas.gr 
ΚΩΔ. 1045

Ζητείται νέα κυρία για εργασία με προϋπη-
ρεσία στο Ψητοπωλείο «Το Σμυρναίικο» του 
Φάνη στη Νέα Κίο. Τηλ. 27510 52444 ΚΩΔ 1041

Ζητείται από τουριστικό γραφείο συνεργά-
της ημιαπασχόλησης για συνοδός τουρι-
σμού υπαίθρου στην περιοχή Ναυπλίου και 
Αθήνας. Απαραίτητα προσόντα μέτρια φυ-
σική κατάσταση για ποδήλατο ή πεζοπορία 
καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, επικοινωνι-
ακός. Τηλ.επικ.: 69330 51333 ώρες επικοινω-
νίας 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 μαθήματα σε 
μαθητές Δημοτικού- Γυμνασίου- Λυκείου. Τιμές 
προσιτές. Τηλέφωνο 6943210851 ΚΩΔ 1035 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΣΚΑΦΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινουργή βαρκάκι 4,80 μέτρα 
πλαστικό και μία μηχανή Kubota δικύλιν-
δρη σε αρίστη κατάσταση. Τηλ.: 27520 
28391, 698 947 3757 ΚΩΔ. 1094

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 κλειδαριές, 
ιδιώτης, κτεο, πληρωμένα τέλη, προβολείς 
ομίχλης,τιμή συζητήσιμη.τιμή 11000euro. 
Τηλ: 6973280691 

Πωλείται τρεχαντήρι 7,50 μ, πλαστικοποιημέ-
νο μέσα - έξω, με μηχανή 36 HP αερό-ψυκτη 
2 κόρων, με βίντζι επαγγελματικό και επαγ-
γελματική 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 

ΔΙΑΦΟΡΑ

Πωλούνται λέβητες στερεών καυσίμων 
40.000 kcal και 80.000 kcal. Τιμη 2.300 ευρώ 
και 2.800 ευρώ αντίστοιχα. Τηλ.697 855 
4636 ΚΩΔ. 1116

Πωλείται υδραυλικό ενεργειακό τζάκι. Δυ-
νατότητα σύνδεσης με τα καλοριφέρ. Τιμή 
1.200 ευρώ. Τηλ.697 855 4636 ΚΩΔ. 1115

Πωλούνται γαρδελοκάναρα και καναρίνια. 
Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε το 
6947646993. ΚΩΔ. 1109

Πωλείται ξύλινο διπλό κρεβάτι 2,26(μ)
x1,50(π)x0,52(υ) σε κλασσικό στυλ με στρώ-
μα και αποθηκευτικό χώρο στο κεφαλάρι, 2 
κομοδίνα, γωνιακό ντουλάπι και τουαλέτα 
52cm(υ)x1,20(π)x40cm(υ) με καθρέφτη και 
σκαμπώ. Όλα σε χρώμα καφέ, σε καλή κα-
τάσταση. Επικοινωνία: kouvria@yahoo.gr 
ΚΩΔ. 1100

Πωλούνται τριθέσιος και διθέσιος καναπές 
μαζί με δύο ξύλινα τραπεζάκια. Οι καναπέ-
δες είναι κλασικού στυλ, σε σοκολά, σχε-
δόν αχρησιμοποίητοι. Τριθέσιος 2,28(μ)x 
88(φ)x82(υ). Διθέσιος 1,78(μ)x 88(φ)x82(υ). 
Τραπεζάκια 1x1x0,4(υ) και 0,53x0,53x0,4(υ) 
σκούρο καφέ. Επικοινωνία: kouvria@yahoo.
gr ΚΩΔ. 1101

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός γραφείου – ιατρείου 
(τραπέζι – καθίσματα επισκεπτών κλπ.). 
Δίδονται  και  μεμονωμένα. Τηλ.: 693 256 
9866 ΚΩΔ. 1095

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διάδρομος γυμναστικής, επαγ-
γελματικός, σχεδόν καινούργιος, τελευταί-
ας τεχνολογίας, με ηλεκτρονικά προγράμ-
ματα. Τηλ. 6907 396 382 ΚΩΔ. 1086

Πωλείται Smartphone LeEco Le Max2 X829, 
4G, δίκαρτο, μεταλλικό, οθόνη 5.7 ίντσες, 
4GB RAM, 64GB ROM, Επεξεργαστής 
Snapdragon 820 (2.15Ghz Quad Core), πίσω 
κάμερα 21MP (μπροστινή 8MP), ανάλυση 
οθόνης 2560x1440 pixels, WiFi 5Ghz, VoLTE, 
μπαταρία 3100mAh (φορτίζει το 80% σε 30 
λεπτά), Android 7 (Ελληνική ROM), δερμάτι-
νη θήκη και πολλά ακόμα έξτρα. Σε άριστη 
κατάσταση με λίγους μήνες χρήση. 120€, 
Πόλη: Ναύπλιο, Τηλ. 6944840715.

ΠΕΜΠΤΗ
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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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Καλές Γιορτές

ΦΑΚΛΑΡΗΣ
Άργος - Ναύπλιο

Χρόνια Πολλά
Χαρούµενες Γιορτές!


