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Ξενώνα - Πανσιόν Boutique 
απέκτησε ο Αχλαδόκαμπος    Σελ. 4

GPS σε ηλικιωμένους 
με άνοια στο Άργος   

Η εξαφάνιση ενός συνανθρώπου μας στο 

Άργος που βρέθηκε νεκρός 4 ημέρες αρ-

γότερα, κινητοποίησε το δήμο, που αποφά-

σισε να διαθέσει δωρεάν συσκευές εντοπι-

σμού σε ανθρώπους με άνοια ή alzheimer.

Σελ. 13

ΌΦΕΛΌΣ ή ΖΗΜΙΆ 
ΌΙ ΔΙΆΓΡΆΦΕΣ 
ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ;

ΕΥΡΥΣΘΕΑΣ ΚΑΛΕΙ 
ΗΡΑΚΛΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ

 �� Η ΝΔ «ΠΝΊΓΕΤΑΊ» ΣΕ ΜΊΑ ΚΟΥΤΑΛΊΑ ΝΕΡΟ ΚΑΊ ΔΗΜΊΟΥΡΓΕΊ ΕΣΩΤΕΡΊΚΟ ΧΑΣΜΑ

Σελ 14

Αγάπα μέχρι θανάτου και πάψε να είσαι θνητός
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. 13

ημερολόγια περιμένουν 
τους τυχερούς

Μ προς γκρεμός και 
πίσω ρέμα, για τη 

Νέα Δημοκρατία η δια-
γραφή πέντε στελεχών 
της στην Πελοπόννησο. 
Η προσπάθεια να βάψει 
μπλε τον εκλογικό χάρ-
τη στις περιφερειακές 
εκλογές οδηγεί σε απώ-
λεια ψήφων στις επικεί-
μενες εθνικές εκλογές.        

Σελ. 3
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Σε πόσα απαγορεύεται θα πρέπει να πάει κανείς 
κόντρα προκειμένου να φτάσει στην αλήθεια 
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Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, για τη Νέα Δη-
μοκρατία η διαγραφή πέντε στελεχών της στην 
Πελοπόννησο. Όπως έχει διαμορφωθεί η κατά-
σταση με την κλήση σε απολογία των στελεχών 
που επιμένουν να στηρίζουν την υποψηφιότητα 
Τατούλη για την Περιφέρεια και όχι την επιλογή 
του Κυριάκου Μητσοτάκη που είναι ο Παναγιώ-
της Νίκας, η Νέα Δημοκρατία μόνη της χάραξε 
τον μονόδρομο των διαγραφών.
Το στοίχημα της Νέας Δημοκρατίας να βάψει 
μπλε τον εκλογικό χάρτη στην Πελοπόννησο 
περνάει από χίλια κύματα και εμπόδια. Η κλήση 
σε απολογία των στελεχών της Βασίλη Σιδέρη, 
Απόστολο Παπαφωτίου, Γιώργο Πετρίτση, Αντω-
νία Μπούζα και Απόστολο Γκούνη, που στηρί-
ζουν Τατούλη, αντί να ομαλοποιήσει την κατά-
σταση, δημιουργεί μεγαλύτερη αντιπαλότητα και 
στεγανά. Όταν μάλιστα ο Γραμματέας Π.Ε. Ν.Δ. 
Λευτέρης Κ. Αυγενάκης στην κλήση απολογίας 
μιλά για αντι-δεοντολογική συμπεριφορά στις 
αποφάσεις του Κόμματος, δεν αφήνει περιθώρια 
και δείχνει προαποφασισμένος για την διαγραφή 
τους.
Όπως αποφασισμένοι είναι και οι πέντε, που δεν 
κάνουν πίσω, κάτι αν έπρατταν αυτή τη στιγμή 
θα έθιγε την ίδια την προσωπικότητά τους.
Αυτό φαίνεται άλλωστε από την απολογία του 
πρώην υποψήφιου βουλευτή της Νέας Δημο-
κρατίας στην Αργολίδα Βασίλη Σιδέρη, ο οποίος 
επικαλείται τον Καβάφη στην απολογία του: «Σα 
βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι 
νάναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γε-
μάτος γνώσεις. Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύ-
κλωπας, τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι, 

τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις, 
αν μέν’ η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτήσυγκί-
νησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Τους 
Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, τον άγριο Πο-
σειδώνα δεν θα συναντήσεις, αν δεν τους κουβα-
νείς μες στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους 
στήνει εμπρός σου».
Υπενθυμίζοντας ότι ψηφίστηκε από 9300 Αρ-
γολιδείς στην περιφερειακή παράταξη και από 
6300 Νεοδημοκράτες ως επί το πλείστων, στις 
βουλευτικές εκλογές του 2015, και η προτροπή 
στον Αυγενάκη να θέσει σε κομματική πειθαρχία 
αυτούς που δεν αγωνίστηκαν για την παράταξη 
στην πρώτη γραμμή, αλλά στους διαδρόμους των 
πολιτικών γραφείων, μεγαλώνει την κόντρα, που 
συμπληρώνεται με την φράση: «Επειδή ακούγε-
ται ο ψίθυρος περί διαγραφών, θα ήθελα να σας 
τονίσω ότι είμαι στρατιώτης του Κόμματος και 
της παράταξης λόγω της συνέπειας που με δι-
ακρίνει ιδεολογικά. Παραμένω στη διάθεση της 
παράταξης,  του προέδρου και των λοιπών αρ-
μοδίων οργάνων, πάντοτε ως καλός στρατιώτης, 
γνωρίζοντας ότι ο καλός στρατιώτης πεθαίνει 
πρώτος».

Αντίστοιχα ο Κορίνθιος Απόστολος Παπαφωτίου 
στην απολογία του επιτίθεται στο Λευτέρη Αυγε-
νάκη αναφερόμενος σε «υπόγειες, ανάλγητες και 
βρώμικες πιέσεις, καλώντας μας σε αποστασία, 
που δεν αρμόζει στις αρχές και αξίες της δημο-
κρατικής και φιλελεύθερης Ν.Δ., την οποία επί 
πολλές δεκαετίες υπηρετώ χωρίς ανταποδοτι-
κά οφέλη» και υπενθυμίζοντας: «Αξιότιμε  Κε. 
Γραμματέα. Εμείς είμαστε η Νέα Δημοκρατία, οι 
καθημερινοί  μαχητές και διαρκώς μαχόμενοι γι’ 
αυτήν, που ζούμε στην κοινωνία, που εργαζόμα-

στε μέσα στην κοινωνία για τους πολίτες, που 
αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα τους, που στη-
ρίζουμε  και υποστηρίζουμε την κοινωνία, τους 
πολίτες, που αποτελούμε εγγύηση γι’ αυτούς και 
τελικά απολογούμεθα στους πολίτες και λογοδο-
τούμε στην κοινωνία».

Όφελος ή ζημιά 
οι διαγραφές των πέντε;  

Η ΝΔ «πνίγεται» σε μια κουταλιά νερό και δημιουργεί εσωτερικό χάσμα

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!

Το στοίχημα της 
Νέας Δημοκρατίας 
να βάψει μπλε τον 

εκλογικό χάρτη στην 
Πελοπόννησο περνάει 

από χίλια κύματα και 
εμπόδια
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Ξενώνας Αχλαδοκάμπου, μια πανσιόν πολυτελείας 
στα χέρια του Δήμου Άργους Μυκηνών

Μετά την Αργώ με τα ενοικιαζόμενα δω-
μάτια και καταστήματα στην περιοχή της 
Νέας Κίου, ο Δήμος Άργους Μυκηνών ενέ-
ταξε έναν ξενώνα στο δυναμικό του προ-
κειμένου να εξυπηρετήσει όχι μόνο τους 
Αχλαδοκαμπίτες της διασποράς αλλά και 
όσους θελήσουν να διανυκτερεύσουν στην 

περιοχή του Αχλαδοκάμπου. Πέντε διαμερί-
σματα πολυτελείας και ένα θαυμάσιο καθι-
στικό για πρωινό, με τζάκι και τηλεόραση 
στο Ισόγειο περιμένουν τον επισκέπτη,  ενώ 
η θέα προς τον κάμπο του Αχλαδοκάμπου 
είναι αφοπλιστική.
Ο εξωτερικός χώρος είναι διαμορφωμένος 

με κήπους ενώ δεσπόζουσα θέση έχει ένα 
μικρό θεατράκι όπου θα φιλοξενούνται οι 
εκδηλώσεις του καλοκαιριού.
Το κτήριο φτιάχτηκε από το 1957 με χρή-
ματα των Αχλαδοκαμπιτών της Αμερικής 
προκειμένου να στεγάσει το κοινοτικό κα-
τάστημα, τράπεζα και ταχυδρομείο, όμως 
παρέμενε αναξιοποίητο μέχρι που ο Δήμος 
Άργους Μυκηνών το ενέ-
ταξε στο τεχνικό του πρό-
γραμμα και με ίδια χρημα-
τοδότησε προχώρησε στην 
ανακαίνιση του κτηρίου. Ο 
δήμος ανέλαβε εξ ολοκλή-
ρου την διαμόρφωση των 
δωματίων, τα υδραυλικά, 
την θέρμανση, τεχνικό εξο-
πλισμό κλπ
Όπως επισήμανε στο «Ανα-
γνώστη» ο πρόεδρος της 
Αργώ, αντιδήμαρχος Νί-
κος Δελής «στόχος είναι 
να προσελκύσουμε τόσο 
τους Αχλαδοκαμπίτες της 
αμερικάνικης αδελφότητας 
όσο και κάθε επισκέπτη της 
περιοχής προσφέροντάς 
τους τις απαιτούμενες ανέ-
σεις. Πιστεύουμε ότι κάναμε 
ακόμα ένα βήμα στην τουρι-
στική ανάδειξη του Δήμου 
μας».
Λόγω των κακών καιρικών 
συνθηκών που έπληξαν και 
συνεχίζουν να πλήττουν 
την χώρα μας αλλά και την 
ορεινή Αργολίδα και για την 
ασφάλεια όσων θα μετέβαι-
ναν στον Αχλαδόκαμπο την 
Παρασκευή 4/1/2019, ο 
Δήμαρχος Άργους Μυκη-
νών κ. Δημήτρης Καμπόσος 

αναβάλει τα εγκαίνια του Ξενώνα μέχρι την 
βελτίωση των καιρικών συνθηκών.
Ενδεχομένως τα εγκαίνια θα γίνουν με τις 
πρώτες ηλιαχτίδες των Αλκυονίδων ημε-
ρών.
Ο «Αναγνώστης Πελοποννήσου» παρ` όλα 
αυτά κατάφερε να διασφαλίσει τις πρώτες 
φωτογραφίες από τον Ξενώνα.



Καλές Γιορτές
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O κ. Καμμένος 
και ο ψεύτης βοσκός 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα βοσκόπουλο που έκανε 

φάρσες στους συγχωριανούς του. Φώναζε «Λύκος, λύκος». 

Σήμαινε συναγερμός στο χωριό, χτύπαγαν την καμπάνα, 

έπαιρναν τα δίκανα και έβγαιναν παγάνα για να εξοντώσουν 

τον κακό λύκο. Στο τέλος οι χωριανοί κατάλαβαν τα ψέμα-

τα του μικρού βοσκού και δεν του έδιναν σημασία. Μέχρις 

ότου φάνηκε πραγματικά ο λύκος, κανένας δεν κινητοποιή-

θηκε, και έχασε τα πρόβατά του…

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τον κύριο Καμμένο. Το 2010 

φώναζε στο Σύνταγμα κατά του ΔΝΤ και των Μνημονίων… 

τον πίστεψε περίπου το 10% του εκλογικού σώματος… Στη 

συνέχεια φώναζε πάλι κατά των Μνημονίων, αλλά χωρίς να 

κατεβαίνει στις πλατείες και έπεσε στο 4%. Μετά ενώ ισχυ-

ριζόταν ότι ήταν «εθνικιστής», χάριζε νησιά στους Αμερικά-

νους και ψήφιζε τα Μνημόνια και με τα δύο του τα χεράκια… 

Μετά έλεγε πως η Μακεδονία είναι Ελληνική, αλλά στήριζε 

ταυτόχρονα την Κυβέρνηση που αναγνώριζε τα Σκόπια ως 

Μακεδονία…

Τώρα (την παραμονή των Φώτων) αρχίζει να διαρρέει πως 

θα αποχωρήσει από την Κυβέρνηση και τις σχετικές ανακοι-

νώσεις θα τις κάνει την Τετάρτη. Κανείς δεν τον πιστεύει. Κα-

νείς δεν του δίνει σημασία… Την έχει πατήσει σαν τον ψεύτη 

βοσκό των παραμυθιών.

Εάν όντως αποχωρήσει από την Κυβέρνηση , τότε για να 

μην ξεφτιλιστεί ακόμη η πολιτική ζωή του τόπου, υπάρχει 

μόνο μια λύση: Προκήρυξη εκλογών! Η διατήρηση Κυβέρ-

νησης στην εξουσία με εξαγορασμένους βουλευτές θα είναι 

ολέθρια για το πολίτευμα.

Του Τόλη  Κοΐνη

μονολογώντας

Το φλουρί των γερόντων

Τυχαίες παρέες
Αν δεν ήμασταν προ εκλογών και αν δεν είχε ακουστεί το 
όνομα του Δ. Κρανιά ως υποψηφίου της ΝΔ για την θέση 
του Δημάρχου στο Ναύπλιο, θα λέγαμε πως με επίκεντρο 
τον Κρανιά η πλαισίωσή του από τους Τσούρνο, Γραμματι-
κόπουλο, Λαμπρόπουλο και ολίγο Ανδριανό την μέρα των 
Φώτων στην παραλία του Ναυπλίου θα ήταν απλά μια συ-
νάντηση φίλων προερχομένων όλων από την ΝΔ. Μπορεί 
βέβαια μια φωτογραφία να είναι χίλιες λέξους κατά τους 
κινέζους, όμως και εμείς θα κάνουμε τον «κινέζο», θεωρώ-
ντας πως όλα ήταν τυχαία και πως τίποτα «δημοτικο- πα-
ραταξιακό» δεν κρύβεται πίσω από αυτά. Σαγιονάρα, λοι-
πόν και τα ξαναλέμε, όταν θα ακολουθήσουν δηλώσεις..

ΑΝ

Το  Γηροκομείο  Άργους  του  Χριστιανικού  
Φιλανθρωπικού  Ομίλου  «Η  Αγία  Αικατερί-
νη»  προσκαλεί  όλα  τα  μέλη  του  και  όλους  
αυτούς  που  το  αγαπούν  και  το  στηρίζουν, 
στην  κοπή  της  Πρωτοχρονιάτικης πίτας  
που  θα  γίνει  στο  Γηροκομείο  το  Σάββατο  
στις  6μ.μ. 
Την  όλη  εορτή  θα  πλαισιώσει  η  Παραδο-
σιακή  Μικτή  Χορωδία  και  Ορχήστρα  του  
Λυκείου  Ελληνίδων  Παράρτημα  Άργους, 
με  επίκαιρα  κάλαντα  και  παραδοσιακά  

τραγούδια  και  με  χοράρχη  τον  κ.  Ιωάννη  
Χαβιαρλή. Ο  Πρόεδρος   του Γηροκομείου 
Άργους Δημήτριος  Αγγελόπουλος  δεν φρο-
ντίζει μόνο για την περίθαλψη των γερόντων, 
αλλά και για την ψυχαγωγίας τους, αφού σε 
αυτές τις ηλικίες αυτή μπορεί να παίξει σημα-
ντικότερο ρόλο από την παροχή ιατροφαρ-
μακευτικής περίθαλψης.  Τυχεροί οι τρόφιμοι 
του γηροκομείου αφού «το φλουρί» είναι 
μπροστά τους κι όχι μέσα στην πίτα.

ΑΝ.                                                       
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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 Έφυγαν για να γυρίσουν

Μάη Μήνα οι δημοτικές εκλογές και ξωτικά από 
όλες τις μεριάς και τις αποχρώσεις θα ξεχυθούν 
μπρος στις κάλπες και θα ζητάνε να τα ταΐσουμε 
με ψήφους προκειμένου να μας σώσουν αφού δεν 
μπορούμε να σωθούμε μόνοι μας. Τουλάχιστον τα 
παλιά τα ξωτικά με έναν το πολύ δύο αγιασμούς τα 
εξόντωνες, εξ άλλου άλλο 12 μέρες να τα βλέπεις 
μπροστά σου κι άλλο τέσσερα χρόνια. Έτσι είναι 
όμως η δημόσια ζωή. Για να μπεις σ αυτήν θα 
πρέπει τα ξωτικά να είναι παρόντα, αλλιώς τρως 
πόρτα..

Υποψήφιος ξανά ο Γόντικας
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου υποψήφιος Περι-

φερειάρχης με το ΚΚΕ θα είναι για ακόμα μια φορά 

ο Νίκος Γόντικας, όπως είχε προαναγγείλει και ο 

ίδιος σε πρόσφατη εκδήλωση του κόμματος στο 

Ναύπλιο. Ο κ. Γόντικας είναι 62 χρονών, εφοριακός, 

περιφερειακός σύμβουλος Πελοποννήσου από το 

2011 και μέλος της Επιτροπής Περιοχής Πελοπον-

νήσου του ΚΚΕ.

Το ΚΚΕ έχει παρουσιάσει και τους επικεφαλής των 

ψηφοδελτίων στους δήμους: Υποψήφιος στο Ναύ-

πλιο θα είναι ο πολιτικός μηχανικός Κώστας Γκόνης, 

στο Άργος ο νυν δημοτικός σύμβουλος Γιώργος 

Θεοδοσίου, στην Επίδαυρο ο Ναπολέων Μπουρ-

δάκος και στην Ερμιονίδα ο Βασίλης Πετρίδης.

Το Open

στο Ναύπλιο
Γυρίσματα στα ιστορικά μέρη 

του Ναυπλίου θα πραγματοποι-

ήσει η τηλεόραση του OPEN. Κυ-

ρίως θα κινηματογραφηθεί, ο Αη 

Γιώργης, ο Αη Νικόλαος και ο Αη 

Σπυρίδωνας, ενώ θα παρθούν 

πλάνα από τους αρχαιολογικούς 

χώρους του Ναυπλίου, καθώς 

και από τον γύρο της Αρβανι-

τιάς. Τώρα επειδή δεν γνωρί-

ζουμε την μέρα των γυρισμάτων 

αν θέλετε να ζήσετε τα 3 λεπτά 

δημοσιότητας που αντιστοιχούν 

στον καθένα, αρχίστε να σουλα-

τσάρετε, Αρβανιτιά - Καραθώνα, 

στους αρχαιολογικούς χώρους 

και να βάζετε συχνότερα κεράκι 

στις εκκλησίες. Αν πάλι θέλετε 

να εξαντλήσετε τον χρόνο δη-

μοσιότητά σας σε άλλο μέσο ή 

σε άλλη εκπομπή, φροντίστε τις 

μέρες των γυρισμάτων να βρί-

σκεστε κάπου αλλού.

ΩΠ.ΑΡΕ

ιχνηλασίες

Η Microsoft αγνοεί το Άργος
Δεν φτάνει που δεν υπάρχει πουθενά το Άργος για την Microsoft, 

τώρα το msn.com  ενημερώνει για τις 20 παλαιότερες διαρκώς 

κατοικούμενες πόλεις μη συμπεριλαμβάνοντας καν το Άργος. Έτσι 

λοιπόν βλέπουμε την Θήβα, αλλά και την Αθήνα από Ελληνικής 

πλευράς αλλά η αρχαιότερη διαρκώς κατοικούμενη πόλη της 

Ευρώπης, το Άργος, απουσιάζει φωναχτά. Τι συμβαίνει; Οι εχτροί του 

Άργους χτύπησαν για μια ακόμα φορά την ιστορικότατη πόλη ή οι 

βάρβαροι βάλθηκαν να το αφανίσουν πριν αφανιστεί μόνο του;

Τέτοιες εχθρικές στάσεις δεν θα πρέπει να μείνουν αναπάντητες..

ΟΦ.

∆ικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύµβουλος

µε Παναγιώτη Νίκα
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Ρετροπία κόντρα Ουτοπία
Του Άκη Ντάνου

ΕΙΝΑΙ πολλά πράγματα στην 
ζωή που μοιάζουν ακατανόητα 
μέχρι την στιγμή του επιστη-
μονικού ορισμού τους, δηλαδή 
της συμπυκνωμένης εμπειρίας 
και γνώσης σε μια μόνο λέξη. 
Πολλές λέξεις αν και αποτελούν 
ορισμό, εν τούτοις αναγνωρί-
ζονται πολλοί και διαφορετι-

κοί δρόμοι για να καταλήξει κανείς στο ίδιο τελικό 
συμπέρασμα. Μια λέξη ορισμός που σημαίνει τα 
μελλοντικά, αλλά διαφορετικά αποτελέσματα, δια-
μορφωμένα μέσα από το επιθυμητό του κάθε ου-
τοπιστή ή ακόμα και μέσω μιας επιστημονικής σύν-
δεσης ερμηνειών του παρόντος μεταφερόμενες και 
προσαρμοζόμενες στο μέλλον.

ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ  της Ουτοπίας προσδιορίστηκε επι-
στημονικά από τον Ζίγκμουντ Μπάουμαν ως Ρε-
τροπία υποδηλώνοντας την αναζήτηση λύσεων 
στο παρελθόν, μια κατάσταση που στην Ελλάδα 
την ζούμε αρκετά έντονα με διαφόρους υποστη-
ρικτές της αρχαίας εποχής. Όμως πέρα από τους 
κάθε λογής αρχαιόπληκτους ή προγονόπληκτους 
η Ρετροπία αναζητά συγκεκριμένες λύσεις από το 
παρελθόν, φαντασιακές ή μη ενισχύοντας το γνω-
στή φράση κάθε πέρσι και καλύτερα. Φυσικά δεν 
ανήκει στην Ρετροπία η αναφορά σε παλαιότερα 
πολιτικά συστήματα και σε παλαιότερες κοινωνίες, 
προκειμένου να εξαχθούν επιστημονικά συμπερά-
σματα ή να καταγραφούν συμπεριφορές, μέσα πά-
ντα στο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο της προσεγ-
γιζόμενης εποχής. 

Ο ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ τρόπος προσέγγισης των πο-
θούμενων λύσεων είτε ανασυρόμενων από το 
παρελθόν είτε τοποθετούμενων στο μέλλον αδυ-
νατίζει την κάθε διαφαινόμενη λύση αφού της αλ-
λάζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε ή 
πρόκειται να δημιουργηθεί. Κανείς δεν μπορεί να 
ξέρει επιμέρους συμπεριφορές και νοοτροπίες των 
αρχαίων Αργολιδέων πχ, αλλά ούτε είναι σε θέση με 
βεβαιότητα να προβλέπει καταστάσεις και συμπε-
ριφορές στο εγγύς μέλλον, στην ίδια πάντα περιο-
χή. Κάθε προσπάθεια «δανικής λύσης» είναι κατα-
δικασμένη σε αποτυχία και ιδιαίτερα λύσεων που 
προέρχονται από το παρελθόν. Ο Άνθρωπος όσο κι 
αν το επιθυμεί δεν μπορεί ούτε να γίνει άνθρωπος 
των σπηλαίων ούτε εξωγήινος .

Η ΕΙΔΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ των δύο είναι ότι η 
Ουτοπία ως άγνωστη είναι πιο θελτική, σε αντίθε-
ση με την Ρετροπία που έχει στοιχεία περισσότερο 
φόβου του θανάτου και αναστολής της ανάπτυξης. 
Σημαίνει όμως Ρετροπία το να θα ζητήσει κανείς χα-
μηλότερους τόνους ανάπτυξης ή παραγωγή χαμη-
λής έντασης; Όχι βέβαια γιατί ενώ έχει στοιχεία του 
παρελθόντος, που θα μπορούσαν να χαρακτηρι-
στούν ως ρετρό, στην ουσία απλά μειώνει την ταχύ-
τητα ανάπτυξης δημιουργώντας τις προϋποθέσεις 
προσαρμογής του ανθρώπου στις νέες παραγόμε-
νες ανάγκες του και στην αποβολή των περιττών 
«αναπτυξιακών στοιχείων» τα οποία οδηγούν στην 
αύξηση του κέρδους των ολιγαρχών και στην φυσι-
κή και ψυχική εξόντωση των εργαζομένων.

Vita Civilis Δύο ακόμα υποψήφιοι με Νίκα

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

Οι εντεταλ-
μένοι του 
Κωστούρου
Με τέσσερις εντεταλ-
μένους συμβούλους θα 
οδεύσει προς τις εκλογές 
ο δήμαρχος Ναυπλιέων 
Δημήτρης Κωστούρος:
Καλλιόπη Καλκούνου 
υπεύθυνη στον τομέα 
του τουρισμού και των 
προγραμμάτων «Δια Βίου 
Μάθηση».
Μαρία Ράλλη - Πιτσάκη 
υπεύθυνη Παιδείας και 
Πολιτισμού.
Παναγιώτης Λέντζος 
υπεύθυνος ηλεκτροφωτι-
σμού Μιδέας, Ασίνης και 
Ν. Τίρυνθας.
Δήμητρα Κατσαφάρα, 
υπεύθυνη της Διεύθυν-
σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Οι εντεταλμένοι δεν αμεί-
βονται.

Λιμενικά 
έργα για 
το 2019
Για το Νομό Αργολίδος τα 
έργα τα οποία εγκρίθηκαν 
προς χρηματοδότηση τα 
παρακάτω έργα:
Προμήθεια κινητής μο-
νάδας ελέγχου επιβατών 
στο Λιμένα Ναυπλίου 
(Συνολικού Ποσού Προϋ-
πολογισμού: 204.612,40)
Επισκευή χώρων 
στάθμευσης Χ.Ζ Λιμένα 
Πορτοχελίου (Συνολικού 
Ποσού Προϋπολογι-
σμού:152.855,00)
Ασφαλτόστρωση παρα-
λιακής οδού Χ.Ζ Λιμένα 
ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ (Συνολι-
κού Ποσού Προϋπολογι-
σμού: 134.313,00)
Επισκευή κρηπιδότοιχου 
Χ.Ζ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ (Συνο-
λικού Ποσού Προϋπολο-
γισμού: 44.779,00)

Δύο ακόμα υποψήφιους του 
συνδυασμού του από την Αργο-
λίδα, ανακοίνωσε ο υποψήφιος 
περιφερειάρχης Παναγιώτης 
Νίκας.
Πρόκειται για την δικηγόρο Ελέ-

νη Αποστολοπούλου και τον 
πρόεδρο του Εργατικού Κέ-
ντρου Αργολίδας Φώτη Κολε-
βέντη, των οποίων οι υποψηφι-
ότητες είναι η 6η & η 7η για την 
Π.Ε. Αργολίδας.
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Τυφώνας ο στόχος Γεωργόπουλου
Here I am Rock you like a hurricane, λέει ο υποψήφιος δήμαρχος μέσα από στίχους των Scorpions

Το γνωστό τραγούδι των Scorpions, Hurricane χρη-
σιμοποίησε συμβολικά ο Γιάννης Γεωργόπουλος για 
να ανακοινώσει ανήμερα της γιορτής του την νέα του 
προσπάθεια να γίνει δήμαρχος στην Ερμιονίδα.
Δηλώνοντας την παρουσία του ως «τυφώνας» από 
τον στοίχο: Here I am Rock you like a hurricane, ο 
κος Γεωργόπουλος, γνωστοποιεί και επίσημα την εκ 
νέου υποψηφιότητά του.
Πέντε χρόνια τώρα με την παράταξη την Δυνατή Ερ-
μιονίδα, υπόσχεται στους ψηφοφόρους του: «σοβαρό-
τητα, υπευθυνότητα, αλλά πάνω από όλα με ειλικρί-
νεια έχοντας ως μόνο και κύριο μέλημα το συμφέρον 
της Ερμιονίδας και των κατοίκων της».
Ο επικεφαλής του συνδυασμού επισημαίνει: «Ήρθε η 
ώρα όμως η Ερμιονίδα να αλλάξει πρόσωπο και να 
διεκδικήσει δυναμικά την θέση που της αξίζει. Πρέ-
πει επιτέλους να αναδείξουμε τις δυνατότητες μας 
κάνοντας την διαφορά, για να δώσουμε ελπίδα και 
πρόοδο στον τόπο μας. Κάνουμε τον Δήμο εργαλείο 
ανάπτυξης και εξέλιξης.
Απελευθερώνουμε τις παραγωγικές μας δυνάμεις 
στηρίζοντας παράλληλα τον Τουρισμό, τον Πολιτισμό 
και Ιστορία της Ερμιονίδας μας.
Φέρνουμε τον Δήμο κοντά στο Δημότη. Καινοτομού-
με βελτιώνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων 
και των επισκεπτών.
Η συνεργασία δε όλων των δυνάμεων που σκοπό 
έχουν την στήριξη και την πρόοδο της Ερμιονίδας, 
για μας αποτελεί βασικό στόχο.
Εμείς στην Δυνατή Ερμιονίδα τολμήσαμε και πετύ-
χαμε το πάντρεμα της γνώσης και της εμπειρίας των 
παλιότερων με τον δυναμισμό και την ζωντάνια της 
νέας γενιάς. Αυτός θεωρώ πως είναι ο συνδυασμός 
που θα κάνει την διαφορά στις επερχόμενες εκλογές 

του Μαΐου. Εγώ προσωπικά από την θέση του 
Δημάρχου υπόσχομαι να υπηρετήσω το συμφέ-
ρον του Δήμου Ερμιονίδας και των συνδημοτών 
μου, Δημοκρατικά, με σεβασμό στην διαφορετική 
άποψη, με σωφροσύνη, δικαιοσύνη, λογική και 
αξιοπρέπεια.
Τα μεγάλα λόγια και οι προεκλογικές υποσχέσεις 
που γρήγορα λησμονιούνται ανήκουν στο παρελ-
θόν. Σας καλώ λοιπόν όλους, να σχηματίσουμε το 
πλειοψηφικό ρεύμα.

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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Τώρα θα αρχίσω να μιλάω… 
Ο Σωτήρος Παρασκευή μεσημέρι εκτά-
κτως πήγε να πάρει τον γιο του από το 
σχολείο. 
Σήμερα το απόγευμα είχαν την χριστου-
γεννιάτικη γιορτή. Το σχολικό λεωφο-
ρείο κάνοντας τον συνηθισμένο κύκλο 
του θα τον πήγαινε σπίτι σχετικά αργά. 
Ήθελε να τον ξεκουράσει λίγο να είναι 
ορεξάτος και φρέσκος το απόγευμα. 
Φτάνοντας κοντά στο σχολείο είδε μια 
θέση στάθμευσης κενή. Πάρκαρε το 
αυτοκίνητο του και περπάτησε μέχρι το 
σχολείο. 
Στην είσοδο του σχολείου ήταν μια πα-
ρέα γονιών. Κατάλαβε ότι δεν ήταν ο 
μόνος που έκανε την σκέψη να πάρει 
το παιδί του από το σχολείο θέλοντας να 
του προσφέρει λίγο χρόνο χαλάρωσης. 
Υπήρχε όμως μια διαφορά, ήταν ο μό-
νος που πάρκαρε λίγα μέτρα πιο πέρα. 
Όλοι οι άλλοι είχαν φέρει τα αυτοκίνητα 
τους στην είσοδο του σχολείου. Ακολου-
θώντας τις παραδόσεις εφάρμοσαν την 
γνωστή παροιμία: Καβάλα πάν στην εκ-
κλησιά, καβάλα προσκυνάνε.
Ο Σωτήρος σήκωσε τα μάτια του στον 
ουρανό. Ούτε μια υποψία σταγόνας για 
να αγχώσει τους γονείς μην βραχούν τα 
παιδιά τους. Μια χειμωνιάτικη λιακάδα 
φώτιζε την ημέρα. Κούνησε το κεφάλι 
και έκανε τις σκέψεις τους. 
-Ο μεσογειακός νεοέλληνας έχει μια 
παθολογική σχέση με το αυτοκίνητο του. 
Θέλει να πηγαίνει μέχρι την πόρτα του 
καταστήματος, του καφενείου, της εκ-
κλησίας και να το παρκάρει εκεί. Από 
την περιβόητη μεταπολίτευση και μετά 
όταν μικροαστικοποίηθηκε ο Ρωμιός, 
έχασε τα πόδια του. Έχασε τα πόδια 
του και μεταφορικά και κυριολεκτικά. 
Έπαψε να είναι κοινοτικός πολίτης και 
κατάντησε ένα δυτικότροπο φοβισμένο 
κομματόσκυλο. Έχασε την αυτονομία 
του και την αυτενέργεια του, το αυτο-
κίνητο της Εσπερίας κυριολεκτικά αντι-
κατέστησε τα ψυχικά και σωματικά του 
πόδια. Αν υπήρχε η δυνατότητα για οικι-

ακό αυτοκίνητο και από την κουζίνα στην 
τουαλέτα με αυτό θα πήγαινε. 
Κάνοντας αυτές τις σκέψεις, χαιρέτησε 
με το χέρι από μακριά τους άλλους γο-
νείς. Πήγε και κάθισε κάτω από την ίσκιο 
μιας μεγάλης σιδερένιας πόρτας.  Είχε 
τον χρόνο να απολαύσει ένα σιωπηλό 
μοναχικό χειμωνιάτικο τσιγάρο. 
Καθώς άναβε το τσιγάρο του, πρόσεξε 
ότι το αυτοκίνητο ενός γονιού είχε κλεί-
σει την είσοδο του σπιτιού. Η σκιά της 
τρίφυλλης πόρτας το προστάτευε από 
τον καυτό Δεκεμβριανό ήλιο. 
Ούτε τα αλάρμ αναμμένα, ούτε ένα από 

εκείνα τα αϊνστάνεια σημειώματα: «Επι-
στρέφω σε λίγο». Αυτά τα σημειώματα 
είναι μια πειραματική απόδειξη της σχε-
τικότητας και της διαστολής του χρόνου. 
Το «σε λίγο» συνήθως είναι κάποιες 
ώρες. 
Δεν είχε προλάβει να κάνει δυο ήσυχες 
ρουφηξιές όταν άκουσε πίσω του μια θυ-
μωμένη γυναικεία φωνή. 
-Δεν ντρέπεσαι ρε; 
Ξαφνιάστηκε αλλά δεν έδωσε σημασία. 
Η κυρία μέσα στο σπίτι μάλλον σε κά-
ποιον δικό της απευθυνόταν.
-Δεν ντρέπεσαι ρε; ( Ήρθε η δεύτερη 

λεκτική ριπή.) 
Σε εσένα μι-
λάω ρε! Είσαι 
και μεγάλος 
άνθρωπος. Σε 
εσένα μιλάω, 
που καπνίζεις 
μπροστά την 
πόρτα μου. 
Γύρισε απορη-
μένος.
Από την άκρη 
της αυλής 
πρόσεξε μια 
ε κ ρ η κ τ ι κ ή 
γυναικεία φι-
γούρα να πλη-
σιάζει προς το 
μέρος του. 
-Θα ενοχλήθη-
κε που καπνί-
ζω μπροστά 
στην πόρτα 

της. (Μονολόγησε . Σήκωσε να της δεί-
ξει το μεταλλικό τασάκι που κρατούσε, 
ούτε ίχνος στάχτης δεν θα της άφηνε.) 
-Τι μου δείχνει εκεί ρε; 
-Συγνώμη δεν ….
-Τις συγνώμες σου να της πεις αλλού. 
Ο Σωτήρος έριξε την τελευταία άκρη 
στάχτης μαζί με την γόπα μέσα στο τα-
σάκι.  Η κυρία πλησίαζε σαν μαινόμενος 
ταύρος, μπορεί να την ερέθισε η κόκκινη 
μπλούζα του. Στην ζωή του μέχρι τώρα, 
σε Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό είχε 
κάνει πολλές δουλειές, αλλά ταυρομά-
χος ποτέ. Δεν είχε ιδέα πώς να αντιμε-

τωπίσει την οργή της ταυ-
ροκυρίας. 
-Δεν ντρέπεσαι, κάνεις 
και τον ανήξερο; 
Οι γονείς που περίμεναν 
στην είσοδο, έστρεψαν 
το βλέμμα πάνω τους. Ο 
καθένας έκανε τις δικές 
του κρυφές σκέψεις. Ο 
Σωτήρος προσπαθούσε 
να εξηγήσει την αναίτια 
επίθεση. 
Η κυρία ξεκλείδωσε και 
άνοιξε διάπλατα την με-
γάλη πόρτα. 
-Θέλω να φύγω. 
-Και; 
-Τι και, και, και; Θέλω να 

φύγω σου είπα. 
-Μα εγώ…
-Μου έχεις την κλείσει την πόρτα, απο-
λαμβάνεις το τσιγαράκι σου, το παίζεις 
και ο κύριος με το τασάκι. Να το πάρεις 
τώρα, τώρα, τώρα να πάρεις το αμάξι 
σου. 
Εκείνο το επαναλαμβανόμενο, «τώρα, 
τώρα» ακούγονταν σαν ταύρος έτοιμος 
να μπήξει τα κέρατα του στα σωθικά του 
Σωτήρου. 
-Να σας εξηγήσω…
-Να μην εξηγήσεις τίποτα, να πάρεις το 
αμάξι σου τώρα αμέσως. 
Ένας γονιός, από την παρέα της εξώ-
πορτας του τσιγάρου, πέταξε θυμωμέ-
νος το τσιγάρο του χωρίς να το πατήσει 
για να σβήσει. Το μόνο καπνίζων τσιγάρο 
ανάμεσα σε δεκάδες άλλα σβηστά και 
πατημένα. 
Πατώντας το τηλεχειριστήριο ξεκλείδω-
σε το αυτοκίνητο το οποίο εμπόδιζε την 
κυρία. Δεν εμπόδιζε ακριβώς, της είχε 
κλείσει την είσοδο. 
Η γυναίκα κατάλαβε το λάθος της. 
-Καλά, γιατί δεν λες ότι δεν είναι δικό 
σου; ( Ρώτησε  τον Σωτήρο με θυμωμένο 
τόνο φωνής.) 
-Προσπάθ….
-Από δικαιολογίες ξέρουμε όλοι! Άντε 
μεσημεριάτικα.
Του απάντησε και του γύρισε την πλάτη. 
Ξεκίνησε το δικό της αμάξι. Ο αγενής 
γονιός χωρίς να πει ούτε μια συγνώμη, 
δυσαρεστημένος για την ατυχία του,  
πήγε το αμάξι του μερικά μέτρα πιο μα-
κριά από την είσοδο . 
Η κυρία εκνευρισμένη κάνει όπισθεν. 

Από τον εσωτερικό καθρέφτη βλέπει τον 
Σωτήρο να στέκεται στην μέση της με-
γάλης πόρτας. Της κάνει κάποια σήματα 
με τα χέρια του, σαν να την καθοδηγεί να 
βγάλει το όχημα έξω.
-Έλα παππούλη να σου δείξω τα χωρά-
φια σου, ( μονολόγησε θυμωμένη και συ-
νέχισε απτόητη την πορεία της, θα έκα-
νε την ηρωική της έξοδο ακόμα και αν 
χρειαζόταν να πατήσει τον ερασιτέχνη 
τροχονόμο).
-Κυρία, κυρία… 
-Άντε ρε που θα με μάθεις εμένα να 
μπαίνω και να βγαίνω στην αυλή μου. 
Ο Σωτήρος δεν είχε επιλογή, τραβήχτη-
κε γρήγορα στο πλάι. 
Ο αυτοκινούμενος ταύρος δεν κρατιό-
ταν. 
Έτσι όπως έβγαινε έξω με την όπισθεν,  
έπεσε πάνω σε ένα άλλο αυτοκίνητο το 
οποίο ερχόταν να παρκάρει στην ανοι-
χτή πόρτα της. Άλλος ένας Ελληνάρας  
γονιός, ερχόταν να πάρει το παιδί του. 
Βρήκε άνοιγμα και προσπάθησε να μπει 
για λίγο! 
Η κυρία βγήκε σοκαρισμένη έξω. Αλλά 
βρήκε γρήγορα την αυτοκυριαρχία της. 
-Ε, δεν έπαθες και τίποτα! 
-Μπα! (Της απαντά ο ψύχραιμος ευ-
τυχώς οδηγός.) Ελπίζω να έχετε καλή 
ασφάλεια. Ένα φανάρι, ένας προφυλα-
κτήρας, ένα σπασμένο καπό και μια μη-
χανή που καπνίζει. 
Μόλις είπε την λέξη καπνίζει, ο θυμωμέ-
νος ταύρος ξύπνησε μέσα στην γυναίκα 
, το πρόσωπο της άρχισε να βγάζει κα-
πνούς. Παράξενοι οι δρόμοι του νου, 
αντί  να μιλήσει στον οδηγό που χτύπησε  
στράφηκε στον Σωτήρο.
 -Εσύ, γιατί δεν μίλαγες ρε; 
Ο Σωτήρος από φύση απέφευγε τις συ-
γκρούσεις, γιατί στο τέλος δεν οδηγούν 
πουθενά. Λίγες φορές στην ζωή του είχε 
βγει εκτός εαυτού.  Τα τελευταία λόγια 
της κυρίας χτύπησαν τα τύμπανα του πο-
λέμου μέσα του. Η υπομονή του στέγνω-
σε. Τα μάτια του γυάλισαν. Η γυναίκα θυ-
μωμένος ταύρος τρόμαξε και έχασε τα 
απειλητικά της κέρατα. 
-Ε, τώρα θα μιλήσω εγώ! ( Ήταν έτοιμος 
να της τα σούρει, αλλά με την άκρη του 
ματιού του είδε τον γιό του να βγαίνει 
από την πόρτα. Μαλάκωσε το βλέμμα 
του, ο ταύρος έβγαλε ξανά κέρατα.) 
-Και, τι θα μου πεις εμένα ρε; 
-Καλά να πάθεις, καλά Χριστούγεννα και 
καλή Χρονιά να έχεις! 
-Μπαμπά, μπαμπάκα ( ο Δημήτρης έπε-
σε στην αγκαλιά του πατέρα του). Μπα-
μπάκα δεν έφερες το αμάξι σήμερα; 
-Είναι στον άλλο δρόμο. 
Ο Σωτήρος  πήρε στην πλάτη την τσάντα 
του γιού του. Άναψε ένα ακόμα τσιγάρο. 
Η κυρία και ο άτυχος οδηγός προσπα-
θούσαν να βρουν μια συμβιβαστική λύση. 

*Η ιστορία στηρίχθηκε σε πραγματικά 
αργειακά γεγονότα, μας τα διηγήθηκε 
ο Σωτήρος. 

του Βασίλη  
Καπετάνιου Η απέναντι όχθη

Από την περιβόητη 
μεταπολίτευση 

και μετά όταν 
μικροαστικο-

ποίηθηκε ο Ρωμιός 
έχασε τα πόδια του. 

Έχασε τα πόδια 
του και μεταφορικά 

και κυριολεκτικά. 
Έπαψε να είναι 

κοινοτικός πολίτης 
και κατάντησε 

ένα δυτικότροπο 
φοβισμένο 

κομματόσκυλο. 
Έχασε την 

αυτονομία του και 
την αυτενέργεια του.

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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Μπρος 
για  το 1949

Φράξαμε τα παράθυρα
το φως να φυλάξουμε

Μας κούρασε πολύ αυτή η 
Μετάβαση

καθόλη τη διάρκεια
φυματικές ανάσες

θρόιζαν ακατάπαυστα
Νίκος Φωτόπουλος,  

Δάνειος χρόνος

Μία κοινωνία που δεν πιστεύει και δεν εμπιστεύεται 
τους πολιτικούς κι ένα πολιτικό σύστημα που απει-
λείται κυρίως από τον εαυτό του και το οποίο, μέσα 
σε συνθήκες κρίσης, προτιμάει τις ένθεν/κακείθεν 
δαιμονοποιήσεις παρά την ορθολογική σκέψη: αυτή 
είναι η Ελλάδα το 2019.

Οι διαψεύσεις δεξιών και αριστερών παραδείσων, οι 
ουτοπίες που έγιναν δυστοπίες, οι ηγεμονίες που με-
ταλλάχτηκαν σε εξουσίες προκαλούν τρομώδες πο-
λιτικό παραλήρημα στους μέχρι σήμερα «αραχτούς» 
κομματικούς μηχανισμούς.

Οι μεν δια-γράφουν την Ιστορία, οι δε αφήνουν επί-
τηδες ανολοκλήρωτα όλα τα εθνικά θέματα. Οι πρώ-
ην Δράκοι της διχασμένης χώρας μοιάζουν τώρα με 
Ράκη σε χαλασμένη Πολιτεία.

Οι αναχρονισμοί τρέξανε και προλάβανε τους εκσυγ-
χρονισμούς, οπότε οι εθνικές ψευδαισθήσεις και τα 
ψευδεπίγραφα επιτεύγματα απέμειναν οι μόνες δι-
έξοδοι των λαϊκιστών ρητόρων.

Όταν αρνείσαι να δεις και να κρίνεις το παρελθόν σου 
είναι σαν να κόβεις από ένα μέλος του σώματός σου, 
με αποτέλεσμα στο τέλος να έχεις μείνει μόνο μ’ ένα 
δάχτυλο που δείχνει στο κενό.

Οι νεκροί κι οι πεθαμένοι ξαναμπήκαν στο παιχνίδι, 
ως αλάθητα θύματα ενός πολέμου χαρακωμάτων, 
του οποίου ουδέποτε υπεγράφη η αμετάκλητη λήξη. 
Επιστροφή χωρίς αναθεώρηση λαθών και παθών. Κι 
όχι μόνον. Οι ακραίοι φιλοπόλεμοι στρατηγοί έχουν 
πάρει το πάνω χέρι.

Οδεύουμε προς το 1949 καβάλα στα γερασμένα άλο-
γα των διχασμών τραγουδώντας τα δολοφονημένα 
τσιτάτα των «επαναστάσεων». Εβδομήντα χρόνια 
πίσω από το 2019. Το αύριο μας είναι το χθες. Ρετρο-
πία (Retropia), θα το χαρακτήριζε ο Ζίγκμουντ Μπά-
ουμαν.

Δεν είναι ότι μας εμπνέει το παρελθόν αλλά απλώς 
μας  φοβίζει λιγότερο καθώς δεν αισθανόμαστε πως 
έχουμε (κοινό;) μέλλον.

Οι περισσότεροι διανοούμενοι έγιναν «παρηγορη-
τές» ή τηλεοπτικοί αγορητές. Οι  σημερινοί 70άρηδες 
νοιώθουν ότι βρίσκονται στο 1949 και ξαναγεννιού-
νται (back to the past), ενώ οι 40άρηδες νομίζουν πως 
γράφουν πρωτογενή ιστορία, αγνοώντας τα διδάγμα-
τά της. Ο καθείς με τον εαυτό του και τον εχθρό του: η 
Ελλάδα του 2019;

Καλή χρονιά (τουλάχιστον για όσους εξακολουθούν 
να πιστεύουν στα θαύματα). 

ΥΓ. «Γυρίζει μέσα μου ο άξονας της γης

και είναι αποτέλεσμα ετούτης της ροής

των ιδεών

το πύρινο στεφάνι που φορώ.

Μιά κυκλική αδιάκοπη φωτιά

που καίει τα πάντα

και ξανά ξεκινά» (Κ. Ταβουλτσίδης, Άναξ 2007)

Του Γιάννη 
Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογίας 
στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

GPS σε ηλικιωμένους με άνοια στο Άργος
Αναμένεται η ανακοίνωση των προϋποθέσεων των δικαιούχων 
Η εξαφάνιση ενός συνανθρώπου μας στο 
Άργος από το σπίτι του παραμονή της 
πρωτοχρονιάς και βρέθηκε νεκρός 4 ημέ-
ρες αργότερα, κινητοποίησε το δήμο, που 
αποφάσισε να διαθέσει δωρεάν συσκευές 
εντοπισμού στις οικογένειες ηλικιωμέ-
νων ατόμων με άνοια ή alzheimer,  στα 
πλαίσια Εκστρατείας ενημέρωσης για την 
πρόληψη και αντιμετώπιση της συγκεκρι-
μένης ασθένειας η οποία αποτελεί μάστιγα 
της εποχής.
Η πρωτοβουλία αυτή που ανήκει στο δή-
μαρχο Δημήτρη Καμπόσο, θα υλοποιηθεί 
από το Νομικό Πρόσωπο «Κοινω-
νική Μέριμνα και Αθλητισμός» 
και τις επόμενες ημέρες θα ανα-
κοινωθεί ο τρόπος, οι προϋποθέ-
σεις που πρέπει να πληρούν οι 
ενδιαφερόμενοι και  οι απαιτού-
μενες ενέργειες που πρέπει να 
κάνουν ώστε να παραλάβουν δω-
ρεάν  τη συσκευή. 
Επιπλέον, σύντομα θα πραγματο-
ποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσε-
ων “Μέγας Αλέξανδρος” δράση 
ενημέρωσης και ευαισθητοποί-
ησης για τη νόσο alzheimer με 
κεντρικούς ομιλητές επιστημο-
νικό προσωπικό Ψυχικής Υγείας 
που θα μιλήσουν για τη σημασία 
της έγκαιρης ενημέρωσης και 
διάγνωσης καθώς και για τη θε-
ραπευτική προσέγγιση της νόσου.

Υπάρχουν πολλά είδη τέτοιων 
συσκευών οικονομικότερων, 
αλλά και πιο ακριβών. Σύμφωνα 
με τους ειδικούς το σύστημα δεν 
αυξάνει μόνο την ανεξαρτησία 
τους αλλά περιορίζει και τα περι-
στατικά αναφοράς αγνοουμένων 
στις αστυνομικές αρχές. Μόλις ο 
φέρων την ειδική συσκευή βγει 
εκτός ζώνης ασφαλείας, οι οικεί-
οι του ειδοποιούνται με e-mail 
και γραπτό μήνυμα αμέσως ότι ο 
άνθρωπός τους βρίσκεται σε κίν-
δυνο. Ο εντοπισμός της θέσης σε 
πραγματικό χρόνο σημαίνει ότι 
μπορεί να οδηγήσει κανείς κυρι-
ολεκτικά εκεί που βρίσκεται ο πε-
ριπλανώμενος ηλικιωμένος και 
να τον φέρει με ασφάλεια πίσω 
στο σπίτι.
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με 
στατιστικά στοιχεία, εάν κάποιος 
ασθενής Alzheimer χαθεί και 
δε βρεθεί μέσα στις επόμενες 12 
ώρες, τότε οι πιθανότητες επιβί-
ωσής του μειώνονται στο 50% 
και λιγοστεύουν δραματικά όσο o 
χρόνος κυλάει αντίστροφα.
Η τεχνολογία λοιπόν έρχεται να 
γίνει «σύμμαχος» της νόσου. Κα-
θώς είναι πολύ δύσκολο να βρί-
σκεται κανείς επί 24ωρου βάσεως 

μαζί με έναν ηλικιωμένο που έχει προ-
βλήματα μνήμης, έχουν αναπτυχθεί διά-
φοροι μηχανισμοί τύπου GPS, όπως είναι 
τα αθλητικά παπούτσια με ενσωματωμένο 
GPS ειδικά σχεδιασμένα για ηλικιωμένους, 

ρολόι ή βραχιόλι που μπορούν να έχουν 
πάντα επάνω τους οι ηλικιωμένοι, ενώ σε 
παγκόσμιο επίπεδο έχει προταθεί ακόμη 
και η τοποθέτηση ηλεκτρονικού τσιπάκι 
σε άτομα που πάσχουν από Alzheimer.
Σύμφωνα με την αναφορά της Alzheimer 
Disease Ιnternational από το 2012, στην 
Ελλάδα 196.000 άνθρωποι πάσχουν από 
τη νόσο του Alzheimer, που είναι η πιο 
συχνή μορφή άνοιας και εκδηλώνεται σε 
άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, ενώ ο 
αριθμός αυτός αναμένεται να τριπλασια-
σθεί μέχρι το 2050.

Νέες χαρούμενες ημέρες
να ανατείλουν
τη νέα χρονιά
για όλους μας

Γιώργος

Καχριμάνης

Αντιδήμαρχος
Δήμου Ναυπλιέων
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Το τραίνο στην Αργολίδα

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.

Του Γιάννη
Μανιάτη*

Επειδή τα τελευταία χρό-
νια υπήρξε πολλή άγνοια, 
λάσπη και αδιαφορία για 
τη λειτουργία του τραίνου 
στην Αργολίδα, πρέπει να 
πούμε όλες τις αλήθειες και 

να αποκαλύψουμε όλα τα ψέματα που έχουν διασπαρεί. Η 
πραγματικότητα είναι αμείλικτη κι έχει ως εξής:
1. Η κυβέρνηση Ν.Δ. – Κώστα Καραμανλή ανέθεσε και πα-
ρέλαβε το έργο αναβάθμισης της στενής (μετρικής) γραμ-
μής Κόρινθος – Άργος/Ναύπλιο – Ανδρίτσα. Το έργο, που 
ανατέθηκε τον Αύγουστο 2004 και παραδόθηκε τον Ιούλιο 
2009 (Ν.Δ. – Κ. Καραμανλής), ήταν συγχρηματοδοτούμενο 
από την Ε.Ε. με προϋπολογισμό 24.000.000€. Σύμφωνα με 
την τότε διοίκηση του ΟΣΕ (Ν.Δ.), η δημιουργία νέας γραμ-
μής κανονικού εύρους με τη νέα χάραξη, τα τεχνικά έργα 
και την απαλλοτρίωση, θα απαιτούσε 300.000.000€ για το 
ίδιο τμήμα Κόρινθος – Άργος/Ναύπλιο – Ανδρίτσα.
2. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ – Αλέξη Τσίπρα/Π. Καμμένου, 
σήμερα, με τη διορισμένη από την ίδια διοίκηση στον ΟΣΕ, 
εφαρμόζει στο υπόλοιπο δίκτυο της Πελοποννήσου, την 
ίδια πολιτική αναβάθμισης της στενής (μετρικής) γραμμής. 
Πιο συγκεκριμένα, στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο, Πάτρα 

– Κ. Αχαΐα (μήκους 21χλμ), καθώς και στο σιδηροδρομικό 
άξονα Πάτρα – Πύργος (μήκους 100χλμ), δεν κατασκευά-
ζει νέα γραμμή κανονικού πλάτους. Αντίθετα, όπως και η 
κυβέρνηση Ν.Δ. για το τμήμα Κόρινθος – Άργος/Ναύπλιο, 
ανακαινίζει την παλιά μετρική (στενή) γραμμή. Η ολοκλή-
ρωση του έργου αυτού αναμένεται μέσα στο 2019. Όλα τα 
σχετικά έγγραφα του ΟΣΕ – ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έχουν ήδη κατα-
τεθεί επίσημα στη Βουλή από τον Υπουργό κ. Χρ. Σπίρτζη.
3. Ίδια πολιτική ανάπτυξης μετρικών γραμμών (και όχι κα-
νονικού εύρους), σε περιοχές με το ίδιο έντονο ανάγλυφο 
όπως της Πελοποννήσου, έχουν πολλές αναπτυγμένες ευ-
ρωπαϊκές χώρες, όπως π.χ. Ελβετία, Γερμανία. Αποτελεί λοι-
πόν πρόκληση για τους πολίτες της Αργολίδας, η υποκρισία 
Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ, που υλοποίησαν ή υλοποιούν τα παραπά-
νω έργα αναβάθμισης της στενής (μετρικής) γραμμής και 
όχι χάραξης νέας γραμμής κανονικού εύρους, να κρύβονται 
με δειλία για τις δικές τους πολιτικές στο σιδηρόδρομο.
4. Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ το 2010 (Υπουργός Μεταφορών 
Δημ. Ρέππας), υλοποίησε για πολλούς μήνες πρόγραμμα 
10 Δρομολογίων την ημέρα στο τμήμα Κόρινθος – Άργος/
Ναύπλιο, με μετεπιβίβαση στην ίδια αποβάθρα στην Κόριν-
θο. Το δρομολόγιο Άργος – Κόρινθος – Σταθμός Λαρίσης, 
διαρκούσε 1 ώρα και 50 λεπτά, ενώ το δρομολόγιο Ναύ-
πλιο – Κόρινθος – Σταθμός Λαρίσης διαρκούσε 2 ώρες και 
10 λεπτά. Και τα δύο δρομολόγια εκτελούνταν, με σύγχρονα 
προαστιακά βαγόνια Railbus, σε χρόνους απόλυτα ανταγω-

νιστικούς με Ι.Χ. και ΚΤΕΛ.
5. Τα δρομολόγια Άργος/Ναύπλιο – Κόρινθος καθώς και 
ολόκληρο το δίκτυο Πελοποννήσου (Τρίπολη – Καλαμάτα) 
διακόπηκαν το 2010-11, όπως και πολλά περιφερειακά 
δίκτυα στη Μακεδονία και Θεσσαλία, λόγω αδυναμίας να 
συνεχιστεί η επιδότησή τους, εξαιτίας του Μνημονίου.
6. Τον Οκτώβριο 2014 (Υπουργός Μεταφορών Μιχ. Χρυ-
σοχοΐδης), μετά την έγκριση νέου κανονισμού της Ε.Ε., 
που επέτρεπε πλέον τις επιδοτήσεις, ο τότε πρόεδρος του 
ΟΣΕ Παν. Θεοφανόπουλος, σε επίσημη επίσκεψή του στην 
Αργολίδα, είχε ενημερώσει τους δημάρχους Ναυπλίου και 
Άργους, ότι είχαν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες του Οργανι-
σμού για να επαναδρομολογηθεί το τραίνο στην Αργολίδα, 
μέσα στο 2015, με επιδότηση, στη βάση του νέου ευρωπα-
ϊκού κανονισμού.
7. Το 2015, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ (Υπουργός Μετα-
φορών Χρ. Σπίρτζης), υπεγράφη σύμβαση ανάμεσα στους 
Υπουργούς Ευκλ. Τσακαλώτο και Χρ. Σπίρτζη, με τον 
ΟΣΕ και άρχισε να χορηγείται ετήσια επιδότηση ύψους 
50.000.000€ για όλα τα άγονα δρομολόγια της ΤΡΑΙΝΟ-
ΣΕ στην υπόλοιπη χώρα. Είναι η σύμβαση από την οποία 
έπρεπε από το 2015 να επιδοτούνται και τα νέα δρομολόγια 
Κόρινθος – Άργος/Ναύπλιο που είχαν αρχίσει να προετοι-
μάζονται από τον Οκτώβριο 2014.
8. Η σημερινή διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ υπό ιταλική ιδιο-
κτησία, μας δήλωσε στην πρόσφατη σύσκεψη με όλους 

τους εκπροσώπους της Αργολίδας, ότι η υφιστάμενη ανα-
βαθμισμένη μετρική γραμμή είναι κατάλληλη και η ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ είναι έτοιμη να επαναδρομολογήσει το τραίνο στην 
Αργολίδα. Αυτό δεν έχει ακόμη συμβεί διότι δεν υπάρχει η 
βασική προϋπόθεση να επαναφέρει ο ΟΣΕ τη γραμμή στην 
κανονική της κατάσταση, ιδιαίτερα στις ισόπεδες διαβάσεις. 
Ο ΟΣΕ στα 4 χρόνια ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, παρά τη δυνατότητα που 
ήδη είχε από το 2015, δεν έχει πράξει απολύτως ΤΙΠΟΤΑ 
για να επαναφέρει τη γραμμή της Αργολίδας σε κατάσταση 
πλήρους και ασφαλούς χρήσης της. Με άλλα λόγια στα 4 
χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ όχι μόνο δεν επανα-
δρομολόγησαν το τραίνο, όπως είχαν υποχρέωση, αλλά δεν 
επένδυσαν ούτε 1€ για να συντηρήσουν τη γραμμή, την 
οποία έχουν εγκαταλείψει σε καταστροφές και κλοπές.
9. Τα 4 χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, πάνω από 
200.000.000€ έχουν χορηγηθεί από το ελληνικό δημόσιο 
στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, για επιδοτήσεις άγονων δρομολογίων σε 
όλη την Ελλάδα. Ούτε 1€ από αυτά δεν έχει διατεθεί στην 
Αργολίδα, ενώ θα έπρεπε αυτό να συμβαίνει από το 2015.
10. Ως ΚΙΝΑΛ και ΠΑΣΟΚ, προκαλούμε και απαιτούμε 
από τον Υπουργό Χρ. Σπίρτζη, καθώς και όσους ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ διεκδικούν την ψήφο των πολιτών της Αργολίδας ως 
υποψήφιοι βουλευτές, περιφερειάρχες, ή δήμαρχοι, να ορ-
γανώσουμε δημόσια ανοιχτή συζήτηση για το μέλλον του 
τραίνου στην Αργολίδα. Η δειλία και η αδιαφορία τους για 
την Αργολίδα δεν πρόκειται να τους σώσουν από την κατα-
δίκη των πολιτών.

*Ο Γιάννης Μανιάτης είναι βουλευτής 
Αργολίδας, πρώην υπουργός

5 ημερολόγια περιμένουν τους τυχερούς: Αγάπα μέχρι θανάτου και πάψε να είσαι θνητός
Για άλλη μια χρονιά κυκλοφόρησε 
το ετήσιο ημερολόγιο του Κέντρου 
Ειδικών Θεραπειών : Βασίλης Ν. 
Καπετάνιος και συνεργάτες. Σε 
πείσμα των δύσκολων καιρών 
που ζούμε και της απειλητικής 
πραγματικότητας σύνθημα της 
χρονιάς είναι : «Αγάπα μέχρι θα-
νάτου και πάψε να είσαι θνητός».
Στο εσωτερικό τετρασέλιδο φι-
λοξενείται μια ιστορία από την 
«απέναντι όχθη» του Βασίλη Κα-
πετάνιου: Συναγωνιστή, ήρθα να 
πεθάνω μαζί με τα αδέρφια μου!!!

Μια βιωματική ιστορία βγαλμέ-
νη μέσα από τον εμφύλιο, όπου 
το βήμα προς την επιβίωση 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 δεξιότητες και ξυ-
πνούν αναμνήσεις.

Πέρα από το αναλυτικό ημερο-
λόγιο με χώρο για σημειώσεις, 
υπάρχει το συνοπτικό ημερολό-
γιο, ώστε να βρίσκετε εύκολα τις 
μέρες κάθε μήνα, το ημερολόγιο 
της σελήνης, με τις εκλείψεις και 
τις εποχές, χρήσιμο για τον κύκλο 
των γυναικών αλλά και για την 
υλοτομία, αλφαβητικό εορτολό-
γιο, ώστε να μην ξεχνάτε κανέναν  
εορτάζοντα και φυσικά πολλά 
χρήσιμα τηλέφωνα.
Θα είναι πραγματικά τυχεροί όσοι 
το αποκτήσουν και θα είναι ιδιαί-

τερα ευτυχείς όσοι το χρησιμοποι-
ήσουν και δεν το βάλουνε κάποιο 
ράφι. Κρίμα που δεν καταφέραμε 
να διασφαλίσουμε περισσότερα, 
όμως αυτό κάνει το ημερολόγιο 
και πιο περιζήτητο! 
Οι πρώτοι πέντε που θα επικοινω-
νήσουν μαζί μας θα λάβουν και 
από ένα
Ημερολόγιο. 
Tηλέφωνο επικοινωνίας : 27520 
22257
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ανθρώπων έργα
Ολοκληρώνεται η αποκατάσταση της Ακρόπολης 
Τίρυνθας, η οποία παραμένει μία σταθερή αξία

Με 1.010.000,00 € χρηματοδοτείται η 
συνέχιση του έργου της συντήρησης και 
αποκατάστασης της Ακρόπολης της Τί-
ρυνθας. Οι εργασίες θα επικεντρωθούν 
στην ανατολική πλευρά της Άνω Ακρό-
πολης και ειδικότερα στη μεγάλη Πύλη, 
την Ανατολική Γαλαρία και το Μεγάλο 
Πρόπυλο.
Μέσω αυτής της χρηματοδότησης δίδεται 
η δυνατότητα στην Εφορεία Αρχαιοτή-
των Αργολίδας να συνεχίσει το έργο στο 
μείζονος μνημείο της ελληνικής Προϊ-
στορίας που είναι ενταγμένο στον κα-
τάλογο των Μνημείων της Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. 
Σημειώνει η στην Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Αργολίδας, με την ανακοίνωση της έντα-
ξης του έργου: «Απώτερος στόχος της 
εικοσαετούς προσπάθειάς μας ήταν μέσα 
από τα έργα προστασίας και ανάδειξης 
να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μιας 
νέας προσέγγισης των πολιτιστικών πυ-
ρήνων από το ευρύ κοινό, που αντιμετω-

πίζει κατά κανόνα τα μνημεία ως άψυχα, 
εχθρικά και ξένα. 
Η ένταξη των μνημείων και των αρχαι-
ολογικών χώρων στη σφαίρα του καθη-
μερινού ενδιαφέροντος των πολιτών και 
η δυνατότητα κατανόησης των παναν-
θρώπινων και διαχρονικών μηνυμάτων, 
που αυτά μεταφέρουν, είναι δυνατό να 
λειτουργήσουν καταλυτικά, τόσο για τη 
σωτηρία των μνημείων, όσο και για την 
ευαισθητοποίηση των επισκεπτών.
Σήμερα, καθώς αναπολούμε το ρομα-
ντικό παρελθόν και βαδίζουμε προς το 
ζοφερό μέλλον η Τίρυνθα παραμένει 
μία σταθερή αξία. Το αρχαιολογικό έργο 
που επιτελείται έχει αναπτυξιακό χαρα-
κτήρα με θετικές επιπτώσεις στην τοπι-
κή κοινωνία και αντίκτυπο στην εθνική 
οικονομία. Παράλληλα μέσα από αυτό 
αποδίδεται στην επιστημονική κοινότητα 
σπουδαίο επιστημονικό έργο, ενώ διατη-
ρείται το πολιτιστικό αγαθό για τις επερ-
χόμενες γενεές».

Εορτασμός της Α’ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο

Μνημείο ενταγμένο στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς UNESCO

του νέου Ελληνικού Κράτους και για τη 
νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας κα-
θώς είναι η πρώτη συγκέντρωση εκπρο-
σώπων των επαναστατημένων Ελλήνων 
των περιφερειών, στην οποία έθεσαν τα 
θεμέλια του Ελληνικού Κράτους.
Στην Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου 
γράφτηκε η Διακήρυξη της Ανεξαρτησί-

ας της Ελλάδος, ορίστηκε ο τρόπος της 
προσωρινής λειτουργίας του νεοσύστα-
του Ελληνικού κράτους και ψηφίστηκε 
την 1 Ιανουαρίου 1822 το πρώτο Σύ-
νταγμα της Ελλάδας, το «Προσωρινόν 
Πολίτευμα της Ελλάδος». Σε αυτό το 
Σύνταγμα, ορίστηκε και το εθνικό σύμ-
βολο, η ελληνική σημαία. Το Σύνταγμα 
που ψηφίστηκε προέβλεπε προστασία 
των ατομικών ελευθεριών, την αντιπρο-
σωπευτική αρχή καθώς και της διάκριση 
των εξουσιών. Ορίστηκε ότι η «Διοίκη-
σις» θα γινόταν από το «Βουλευτικόν» 
και το «Εκτελεστικόν», ενώ το «Δικα-
στικόν» θα ήταν ανεξάρτητο όργανο. 
Η απονομή δικαιοσύνης προβλεπόταν 
από τα «Κριτήρια» (τα δικαστήρια). Στη 
Β’ Εθνοσυνέλευση Άστρους, το 1823 το 
Σύνταγμα αυτό βελτιώθηκε. Ένα από τα 
σημαντικά σημεία της Πρώτης Εθνοσυ-
νέλευσης είναι η έλλειψη αναφοράς στη 
Φιλική Εταιρεία.

Ο Πρόεδρος της Βουλής Νικόλαος Βούτσης 
θα εκπροσωπήσει τη Βουλή στον ετήσιο επε-
τειακό εορτασμό της Α’ Εθνικής Συνέλευ-
σης των Ελλήνων και της Ανεξαρτησίας της 
Ελλάδας. Ο εορτασμός της φετινής, 197ης, 
επετείου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 

στην Επίδαυρο, ιστορικό χώρο σύναξης της 
Α’ Εθνοσυνέλευσης. Στις 11.30 θα γίνει η 
επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο της αναθη-
ματικής στήλης και η κατάθεση στεφάνων.
Η Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου αποτε-
λεί ένα ιστορικό ορόσημο για τη συγκρότηση 



ΠΕΜΠΤΗ
10  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2019 15

Στείλτε τις  φωτογραφίες για να δημοσιευτούν
Στείλτε από τις φωτογραφίες σας, αυτές που θεωρείτε σημαντικές και ενδιαφέρουσες, μαζί ένα δικό σας σχόλιο  

στην ηλεκτρονική διεύθυνση anagnostispe@hotmail.com, γράφοντας στο θέμα του μηνύματος: «Η φωτογραφία μου». 
Οι καλύτερες θα δημοσιεύονται στην έντυπη και στην ηλεκτρονική έκδοση.

Γιατί τα πεντοχίλιαρα δεν είναι πετσετάκια...

πολιτισμός

Ο μπεκρής
Χριστούγεννα μας έτυχε, 
χιονίζει μες στην πόλη 
βγήκαν να παίξουν τα παιδιά
φορώντας γάντια και σκουφιά

και φτιάξανε χιονάνθρωπο 
με μάτια στόμα και αυτιά
που έμοιαζε με άγγελο
έχοντας διό λευκά φτερά

μάλλον θα είναι οπτασία
μία παραίσθηση ενός μπεκρή
μέσα στου πάρκου την φασαρία
που βρήκαν παγωμένο το πρωί

Γιάννης Παπούλιας

Δρόμος είναι η ζωή…
Και από τον χωματόδρομο θα συναντήσεις την μοίρα 
σου,

Και από την άσφαλτο θα φτάσεις με «ασφάλεια « στο 
προορισμό σου.

Όποιον δρόμο όμως και αν διαλέξεις..

Περπάτα αργά.

Απόλαυσε κάθε λεπτό της διαδρομής..

Και άσε τους γύρω σου να σε προσπερνούν.

Άσε να σε δείχνουν και να λένε «να ο τελευταίος «.

Εσύ Περπάτα και πάλι αργά..

Και σε όσους σταματήσουν δίπλα σου..

Άπλωσε τους το χέρι και ζήσε την στιγμή.

Και αν αποφασίσουν να τρέξουν..

Μην τους ακολουθήσεις.

Άστους να φύγουν.

Και αν το κάνουν..

Να ξέρεις, ήταν άνθρωποι που δεν ήταν ποτέ δικοί 
σου.

Περαστικοί άνθρωποι, που θα συναντήσεις δεκάδες 
στην ζωή.

Και αν κουραστείς.. Σταμάτα για λίγο.

Και αν συναντήσεις κάποιον κουρασμένο..

Ρώτησε τον αν θέλει κάτι.

Γιατί δρόμος είναι η ζωή… και ότι αφήνεις στο 
πέρασμα σου..

Αυτο θα βρεις στο τέλος της ΔΙΑΔΡΟΜΉΣ !!
Σπύρος Δ Κατσίγιαννης

Ιστορείν …
Σημαντικό εγχείρημα τόλμησε ο 
Δημήτρης Κ. Οικονομόπουλος, 
με το να καταγράψει και να συ-
μπυκνώσει τον χρόνο και τα γε-
γονότα. Μέσα στις σελίδες μιας 
ιστορικής μελέτης, 610 χρόνια 
παρελθόντος παρουσιάζονται 
ανάγλυφα στο πόνημα ΄΄Ιστο-
ρία του Ναυπλίου – Ξενοκρατία 
(1212-1822)΄΄.
Στην διάρκεια των 610 χρόνων 
της ξενοκρατίας, συναντήθηκαν 
στο Ναύπλιο οι κουλτούρες των 

Φράγκων, των Βενετών και των 
Τούρκων, αφήνοντας πίσω τους 
τα ίχνη διαφορετικών πολιτι-
σμών και τεχνών που δόμησαν, 
με βάση την κλασική Ελλάδα, το 
σύγχρονο ελληνικό Κράτος.
Ο Δημήτρης Κ. Οικονομόπου-
λος κατάφερε να δώσει στην 
μελέτη του, με το δικό του γλα-
φυρό ύφος, τον απόηχο της 
αρχιτεκτονικής πλοκής των ετε-
ρόκλιτων πολιτισμών που πέρα-
σαν από την πόλη μας.

Με πολικές θερμοκρασίες η πίτα 
στη θάλασσα

Οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν 
πτοούν τους χειμερινούς κολυμ-
βητές του Ναυπλίου, οι οποίοι 
έχουν προγραμματίσει να φορέ-
σουν τα μαγιό τους και να κό-
ψουν την πρωτοχρονιάτικη πίτα 
τους στην Κυριακή στις 12.00 το 
μεσημέρι στην παραλία της  Αρ-
βανιτιάς.
Οι χειμερινοί κολυμβητές του 
Ναυπλίου δεν είναι λίγοι και 
καθημερινά απολαμβάνουν το 
μπάνιο τους στη συγκεκριμένη 
παραλία. 

Όπως λένε όσοι τολμούν να 
μπουν στη θάλασσα το χειμώ-
να, το χειμερινό κολύμπι μπορεί 
να ενισχύσει το ανοσοποιητικό 
και τον μεταβολισμό. Επίσης, 
αυξάνει την αντοχή, τονώνει 
το μυικό σύστημα, βελτιώνει το  
κυκλοφορικό, καίει θερμίδες και 
βελτιώνει τη σεξουαλική ζωή. 
Χαρίζει ενέργεια και μειώνει το 
στρες. Φυσικά, πριν το δοκιμά-
σει κανείς, θα ήταν καλό να ρω-
τήσει και το γιατρό του.

Ελισάβετ
Δήμα - Πετροπούλου

Αντιπρόεδρος 
Δημοτικής Ενότητας Άργους – 

Αντιπρόεδρος ΚΕΔΑΜ – Υπεύθυνη 
Δημοτικού Θεάτρου

Χρόνια Πολλά, με υγεία, 
αγάπη και ευόδωση
των καλλιτεχνικών 

αναζητήσεων
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Tα  δάκρυα  του  σινεμά
(Στη μνήμη του Χρήστου)

Κάποτε πριν από εξήντα και κάτι χρόνια
που δεν είχα στα μαλλιά μου κάτασπρα τα χιόνια
υπήρχε στο χωριό μας ένας κινηματογράφος
που έφερνε ταινίες με αισθήματα και πάθος.

Όπως  τη «Γκόλφω» και την αγάπη «της βοσκοπούλας»
που έσπαγαν τις χορδές κάθ’ ευαίσθητης καρδούλας.

Το κλάμα ήτανε συστατικό της κάθε ιστορίας
που γρήγορα κατέβαινε στις γυναίκες της πλατείας.
Τα δάκρυα για το άδικο έτρεχαν από τα μάτια
κι όλοι τ΄ αναθεμάτιζαν «να πάει στα κομμάτια».

Στο τέλος της ταινίας πάντα νικούσε το σωστό
και όλοι τους φεύγαν μ΄ ένα χαμόγελο σκαστό.

Εμένα εκτός από τη θλιβερή ιστορία
μπαινόβγαινε στη σκέψη μου και μία απορία :
-Και καλά οι θεατές που ήτανε συγκινημένοι ,
οι ηθοποιοί τη θλίψη που την είχανε κρυμμένη;

Τα δάκρυα που τρέχαν στο πανί του σινεμά
δεν έμοιαζαν για ψεύτικα, ήτανε αληθινά.
Αυτό το ερώτημα πολύ με απασχολούσε
και την παιδική μου σκέψη συχνά ταλαιπωρούσε.

Οι ηθοποιοί μάλλον είχαν βρει μία τεχνική
που εγώ σαν μικρό παιδί δεν είχα φανταστεί.
Ίσως να σκέπτονταν κάτι τρομερό και θλιβερό
που έκανε τα δάκρυα να τρέχουν σαν νερό.

-Τι θα μπορούσαν φοβερό να φέρνουνε στο νου;
Σίγουρα το θάνατο κάποιου προσώπου κοντινού.

Έτσι αποφάσισα ένα παιχνίδι πένθιμο ν΄ αρχίσω
και μια ψεύτικη στεναχώρια μέσα μου να ζήσω.
Κάποιον δηλαδή πολύ αγαπητό μου να πεθάνω
και την άρρωστη απορία μου άμεσα να γιάνω.

Άρχισα με τη μάνα μου που ήταν πάντα αυστηρή
εύκολα μας τιμωρούσε και μας έδερνε πολύ.
Το αποτέλεσμα ήταν εντελώς απογοητευτικό
και ντράπηκα βαριά για το συναίσθημα αυτό.

Το ίδιο ένιωσα για τον πατέρα και την αδερφή,
όλους τους θανάτωσα και δεν μου κάηκε καρφί.
Με μάτια κλειστά τους είδα πεθαμένους στο κρεβάτι
μα ούτε ένα δάκρυ δε βγήκε από το μάτι.

Τον πρώτο μου αδερφό τον άφησα για τελευταίο

που πάντα τον καμάρωνα τον έβλεπα σπουδαίο.
Όταν τα μάτια μου κλειστά τον είδανε νεκρό
τα δάκρυα ποτάμι τρέξανε χωρίς σταματημό.

…Στα εβδομήντα μου και κάτι σαν πέρασαν τα χρόνια
με τα μαλλιά της κεφαλής λευκά σαν φρέσκα χιόνια,
όταν γαλήνιο το Χρήστο μας ασπάστηκα νεκρό,
κανένα δάκρυ μου δεν κύλησε το πένθος να χαρώ.

…για νάχω να ζηλεύω τα δάκρυα του σινεμά
που αν και ήταν ψεύτικα τρέχανε αληθινά.

Στερνή γραφή στον αδερφό 
μας:
που έχασε το σπίτι μας τον 
έχασα κι εγώ.
Όλοι τον είχαμε μπροστάρη 
τον είχα οδηγό.
Έφυγε τον πρόσφατο Νοέμβρη 
στις εικοσιτρείς                                      
και είναι νωρίς να τον ξεχά-
σεις και να ξεχαστείς.                                      

Δεκέμβρης 2018
Γιάννης Σαρρής
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    Αστείες ατάκες – Asteia status facebook  
1. Συγνώμη κυρία μου, μπορείτε να 
πείτε στο γιο σας να πάψει να με μι-
μείται;
Νίκο χρυσό μου, μην κανεις σα 
βλαμμενο. Ενοχλείται ο κύριος…
2. Αντόνιο είμαι έγκυος!
Δηλαδή θα γίνω Μπαντέρας; 
3. Την έπεσα στην 
κόρη του φούρναρη 
και μου ρίξε τυρόπιτα.
4. Δεν έχει σημασία αν 
είσαι Ιάπωνας ή Κορε-
άτης. Για μένα θα είσαι 
πάντα Κινέζος.
5. Μπορείς να μου επι-
στρέψεις τα πενήντα 
ευρώ που σου δάνει-
σα;
Όχι αλλα μπορώ να 
σου δανείσω εγώ πε-
νήντα ευρώ, αν έχεις ανάγκη.
6. Ωραίο μαλλί, που το έφτιαξες;
Στο μαξιλάρι. 
7. Πού είναι ο καφές τόση ώρα, κόκ-
καλα έχει;
Ορίστε κύριε.  Και το νερό πού είναι, 
από τον Άρη το φέρνεις;
8.Με είπε κοντή
Έλα μην τον ακούς. Σήκω να πάμε 
βόλτα. 
Όρθια είμαι…
9. Χειμώνας. Ο καιρός που κάνεις 
περισσότερη ώρα να την ξεντύσεις 

παρά να την πηδήξεις.
10. Γενικά είμαι πολύ της οικογένει-
ας… 
Κυρίως όμως της οικογενειακής πί-
τσας και του οικογενειακού παγω-
τού.
11.Μάνα, αν η τελευταία μπουκιά 

ήταν η δυναμή μου, 
θα ήμουν ο Σούπερ-
μαν και όχι ο χοντρός 
της παρέας!
12. Συγγνώμη κύριε, 
σας έπεσε το πορτο-
φόλι.
Ευχαριστώ. Έτσι κι’ 
αλλιώς δεν είχε λεφτά 
μέσα.
Ναι, το ξέρω.
13.Όχι πως είμαι σέξι, 
άλλα πριν με γνωρίσει 

το υγραέριο ήταν απλώς αέριο.
14.Ποτέ δεν μεγαλώνουμε στα αλή-
θεια, απλά μαθαίνουμε να συμπερι-
φερόμαστε δημόσια.
15.Την είδα στον ύπνο μου, εκείνη 
έκανε πως δεν με είδε.
16. Πάντα έχω στο αμάξι ξηρά τρο-
φή σε περίπτωση που βρεθώ πίσω 
από γυναίκα που προσπαθεί να παρ-
κάρει.
17.Αφεντικό, πότε θα πάρουμε 
άδεια;
Χαχαχα καλό! Το άλλο με το πότε θα 

πληρωθείτε το ξέρετε;
18.Πήγαινέ με πιωμένος. Είμαι σπίτι!
19. Είμαι φοβερός στο κρεβάτι! 
Μπορώ να κοιμάμαι όλη μέρα…
20. Πόσο χρονών είναι το αγοράκι 
σας;
Τώρα μπήκε στο μνημόνιο τρια.
21.Που να σας τον ακουμπήσω;
Κύριε είστε σίγουρα καφετζής;
22.Έχεις ένα μαρούλι στο δόντι.
Το δόντι μου είναι. 
23. Εδώ είναι η ουρά για το νέο 
iPhone;
Όχι, εδώ είναι για τον ΟΑΕΔ. Α, δεν 
πειράζει, εδώ θα ερχόμουν μετά.
24. Γιατί εμπρός μαρς και όχι εμπρός 
σνίκερς;
25. Σπίτι είναι εκεί που βρίσκεται ο 
φορτιστής σου.
26. Τελείωσε!
Η νουτέλα;  Όχι, η σχέση μας…
Πες το ντε και τρόμαξα…
27. Ο άλλος μου λέει πως θα μου 
κόψει την καλημέρα…
Και τι με νοιάζει;  Μεσημέρι ξυπνάω…
28. Πριν γυρίσεις σελίδα καλό είναι 
να την έχεις διαβάσει…
29. Τι δουλειά κάνεις;
Μπράβος. Eσύ;  Συγχαρητήριος.
30. Μην παρατάς τα ονειρά σου. 
Μείνε στο κρεβάτι.

Συνεχίζεται

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Με τέτοιο κρύο ο σκούφος είναι 
επιβεβλημένος

Η πίπα του Στάλιν  
Ο Στάλιν δέχεται στο γραφείο του μια αντιπροσω-

πεία βιομηχανικών εργατών από τα Ουράλια. Μόλις 

φεύγουν, ψάχνει την πίπα του να καπνίσει -πουθενά 

η πίπα. Φωνάζει τον Μπέρια:

-Λαβρέντι, ήταν εδώ οι εργάτες από τα Ουράλια, μό-

λις έφυγαν και δεν μπορώ να βρω την πίπα μου…

Ο Μπέρια αμέσως τρέχει πίσω από την αντιπροσω-

πεία. Ο Στάλιν ψαχουλεύει λίγο ακόμα στο γραφείο 

του, ανοίγει ένα συρτάρι, σηκώνει κάτι χαρτιά και βρί-

σκει από κάτω την πίπα. Παίρνει τηλέφωνο:

-Λαβρέντι, άκυρο, τη βρήκα τελικά την πίπα. Στο συρ-

τάρι ήταν.

-Α ναι; Γιατί εδώ έχουν ήδη όλοι ομολογήσει.



Της Αθηνάς
Νάσσου, 

Ψυχολόγος,
Ψυχοθεραπεύτρια

Ζούμε σε ένα κόσμο 
που τον περιτριγυρίζει η τελειομανία, ο 
κοινωνικός σχολιασμός και η σύγκριση. 
Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το κυνήγι της 
ευτυχίας έχει γίνει κάτι σαν «αυτοσκοπός». 
Όμως όταν ρωτήσουμε  τον διπλανό μας 
τι είναι αυτό που του δίνει ευτυχία δεν ξέ-
ρει ποια απάντηση να δώσει. Το τι κάνει 
κάποιον ευτυχισμένο είναι υποκειμενικό 
και έχει να κάνει με τις εκάστοτε ανάγκες 
τις εποχής. Πολλές φορές η ευτυχία είναι 
απλή και βρίσκεται δίπλα μας, ακόμα και 
στα πιο μικρά πράγματα, ωστόσο την προ-
σπερνάμε και την απαξιώνουμε. Πώς θα 
την βρούμε λοιπόν;

Μην συγκρίνεσαι με άλλους
Έχεις αναρωτηθεί ποτέ πόσο κακό σου κά-
νει να συγκρίνεις την ζωή σου με τις ζωές 
των άλλων; Αρχικά είναι σαν να αρνείσαι 
τον εαυτό σου. Για παράδειγμα, η τάδε έχει 
καλύτερη σιλουέτα και ο τάδε αποδίδει 
καλύτερα στην δουλειά, όμως αυτοί είναι 
αυτοί και εσύ είσαι εσύ. Το να παραλληλί-
ζεις τα «θέλω» σου με τα «έχω» των άλλων 
σε σπρώχνει σε ένα μονοπάτι δύσβατο και 
ανούσιο.

Μη φοβάσαι να πεις «όχι».
Μερικές φορές νομίζουμε πως με το να δι-
ευκολύνουμε τους άλλους, ωφελούμε και 
τον εαυτό μας. Ναι, αυτό αληθεύει, μα όλα 
θέλουν και ένα μέτρο. Πες «όχι» και μην 
καταπιέζεσαι . Δεν είναι επιλήψιμο να μην 
είσαι διαθέσιμος, μα είναι να βάζεις τον 
εαυτό σου σε δεύτερη μοίρα.

Μη ζεις στο χθες.
Πόσες φορές αναλογιζόμαστε πόσο καλυ-
τέρα ήταν οι περασμένες εποχές. Όμως και 
τότε, αν σκεφτείς προσεχτικότερα, θα θυ-
μηθείς πως έψαχνες κάτι άλλο. Η ευτυχία 
σου βρίσκεται στο σήμερα.

Μην θες πολλά περισσότερα.
Δεν είμαστε ποτέ ικανοποιημένοι. Χρεια-
ζόμαστε το καλύτερο κινητό, τα λιγότερα 
κιλά, την μεγαλύτερη αποδοχή και περισ-
σότερη αγάπη. Αδιαλείπτως κάτι θα λείπει 
από το πάζλ της ιδανικής ζωής μας. Δεν 
είναι κακό να θέλουμε κάτι περισσότερο 
όμως θα πρέπει να είναι μέσα στις δυνατό-
τητές μας.

Μην παραπονιέσαι.
Τα παράπονα είναι ένα υπερφορτωμένο 
φορτίο που βουλιάζει την ψυχή σου. Στα-
μάτα την γκρίνια και τη μιζέρια και δες τι 
μπορείς  να κάνεις για να ζήσεις καλύτερα 
και να βρεις αυτό που θες.

Μην έχεις συνεχώς ενοχές.
Ενοχές γιατί δεν μίλησες σωστά, ενοχές 
γιατί όταν σε προσέβαλαν δεν είχες το 
θάρρος να υψώσεις το ανάστημά σου. 
Πόσες ευθύνες θα σου επιρρίψεις; Δες τα 
πράγματα λίγο πιο απλά και δώσε άφεση 
αμαρτιών σε ό,τι δεν πήγε όπως ήθελες.

Μην κατακρίνεις.
Μην κατακρίνεις τους γύρω σου όποιοι και 
αν είναι αυτοί. Κάθε απόφαση ζωής έχει 
ένα άλφα υπόβαθρο από κάτω. Είμαστε 
όλοι άνθρωποι που έχουν δικαίωμα στο 
λάθος. Όταν κοιτάς πολύ τη ζωή των άλ-
λων ξεχνάς να δίνεις την κατάλληλη σημα-
σία στην δικιά σου.
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Το κυνήγι της ευτυχίας
αθλητικά

Μέσω Διομήδη ξανά στην Εθνική ο Ζλατάνος 
Νέο Τσεκ Ιν για την επι-
στροφή στην Εθνική ομά-
δα Χάντμπολ αποτέλεσαν 
οι πολύ καλές εμφανίσεις 
του Νίκου Ζλατάνου με τον 
Διομήδη Άργους με αποτέ-
λεσμα την κλήτευσή του εκ 
νέου στην εθνική μετά από 
τέσσερις αλλαγές στις οποί-
ες προχώρησεο ομοσπονδι-
ακός προπονητής Γιάννης 
Αρβανίτης καλώντας στις 
θέσεις των Δομπρή, Καλό-
μοιρου, Γουργούμη, Ιωάν-
νου κλήθηκαν οι Κρητικός, 
Μπασμαλής, Μπάγιος και 
Ζλατάνος, σε σχέση με την 
16αδα του Οκτωβρίου κό-
ντρα στην ΠΓΔΜ,
Ο Νίκος Ζλατάνος θα έχει 
την δική του ευκαιρία στην 
Εθνική Ανδρών μετά από 
πέντε χρόνια. Είχε κληθεί 
τον Ιανουάριο του 2014 για 
τα παιχνίδια με την Κύπρο 
για τον 1ο προκριματικό 
γύρο του EURO 2018 σε 
Πάτρα (27-25), και Λευκω-
σία (23-17) και μάλιστα στο 
δεύτερο ματς είχε συμπερι-
ληφθεί στην 16αδα.
 Ο 25χρονος τερματοφύλα-
κας που έκανε έναν εξαιρε-
τικό πρώτο γύρο με την φα-
νέλα του Διομήδη Άργους 
μίλησε στο e-handball.gr: 
«Αρχικά θέλω να ευχηθώ 
καλή χρονιά με υγεία σε όλο 
τον κόσμο. Είναι πολύ ευχά-
ριστο για μένα που επιστρέ-

φω μετά από πέντε χρόνια 
στην Εθνική. Είναι  επιβρά-
βευση και ανταμοιβή για την 
προσπάθεια μου. Ελπίζω να 
πάνε όλα καλά, η ομάδα να 
συνεχίσει να δουλεύει σκλη-
ρά, ώστε να είμαστε έτοιμοι  
τον Απρίλιο για τα ματς με 
την Τουρκία. Έχω κάνει μία 
επανεκκίνηση στην καριέρα 
μου, η επιλογή να πάω στον 
Διομήδη και να ασχολούμαι 
αποκλειστικά με το χάντμπολ 
σε καθημερινό επίπεδο, είναι 
κάτι που βγαίνει στον αγω-
νιστικό χώρο». Οι επόμενες 
επίσημες υποχρεώσεις της 
Εθνικής Ανδρών είναι προ-
γραμματισμένες τον Απρίλιο 
και συγκεκριμένα στις 10-11 
(εντός) και 13-14 (εκτός) με 
αντίπαλο την Τουρκία για 
τον 3ο προκριματικό όμιλο 

του EURO 2020.
Ο Ομοσπονδιακός προπο-
νητής Γιάννης Αρβανίτης 
κάλεσε τους παρακάτω 
16 αθλητές: Τσιλιμπάρης, 
Τσίλης, Τζηράς, Αραπακό-
πουλος, Κανδύλας, Κρητι-
κός (Ολυμπιακός/Όμιλος 
Ξυνή), Ζαμπούνης, Μπά-
γιος, Παπαδιονυσίου, Μυ-
λωνάς (ΑΕΚ), Ζλατάνος 
(Διομήδης Άργους), Μω-
ραΐτης (ΑΣΕ Δούκα), Μάλ-
λιος (Μπατμάν- Τουρκία), 
Ηλιόπουλος (Νορντχάϊμ- 
Γερμανία), Πασσιάς (Σβε-
ρίν- Γερμανία), Μπασμαλής 
(Λιμόζ- Γαλλία).
Αρχηγός αποστολής εί-
ναι το μέλος του Δ.Σ. της 
ΟΧΕ και της Μεσογειακής 
Συνομοσπονδίας Κώστας 
Βιολιτζής.

Τώρα που οι γιορτές τελείωσαν, 
ήρθε η ώρα για λίγη γυμναστική

Πρόγραμμα γυμναστικής στα πλαίσια της 
δράσης  «γυναίκα και αθλητισμός»  από τις 
14/01 έως τις 13/02,  κάθε Δευτέρα και Τε-
τάρτη, 11.00 -12.00,  στο Δ.Α.Κ. Άργους, για 
καλύτερη υγεία και ευεξία.
Οι γιορτές εκτός από ευχάριστες αναμνήσεις, 
συναντήσεις με αγαπημένα πρόσωπα και δι-
ασκέδαση, αφήνουν πίσω και τοξίνες, λίγα 
παραπάνω κιλά και το αίσθημα πως είμαστε 
φουσκωμένοι και  διαφορετικοί από ότι είμα-
στε στις κανονικές περιόδους.
Η επιστημονικά καταρτισμένη γυμνάστρια 
μας κα Αγγελική Ταμπάκη θα σας καθοδη-
γήσει σε ένα μίνι πρόγραμμα άσκησης, ειδικά 
για αυτήν την περίοδο.
Η άσκηση με παρέα άλλωστε έχει εξαιρετικά 
αποτελέσματα,  ψυχικά και σωματικά !
“Στόχος μας”, όπως σημειώνει ο πρόεδρος 
του Ν.Π.Δ.Δ. Βαγγέλης Τζαβέλλας,  “είναι η 
γνωριμία με διάφορες μορφές άσκησης, η 
βελτίωση της υγείας και της φυσικής κατά-

στασης ολων των δημοτών που επισκέπτο-
νται το Δ.Α.Κ. Άργους  με ασφαλή, ευχάριστη 
και αποτελεσματική προπόνηση στο φιλόξε-
νο χώρο μας”.
Για όλες τις πληροφορίες για την  συμμετοχή 
σας, καλέστε στα τηλέφωνα : 2751360063 
και 6974250233.



Χριστούγεννα 
και διατροφή

Της Δήμητρας
Τούντα, 

Διαιτολόγος,
Διατροφολόγος,
www.tountadiet.gr

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και μαζί 

το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, αλλά και 

οι «πειρασμοί» όπως γλυκά, δίπλες, και 

ότι περιλαμβάνει και απαιτεί η παράδο-

ση μας για τις μέρες αυτές.

Τι πρέπει λοιπόν να προσέξουμε όσο 

αφορά τη διατροφή μας ώστε οι διακο-

πές και οι χαρούμενες αυτές μέρες να 

μας αφήσουν μόνο ευχάριστες αναμνή-

σεις και όχι συμπτώματα δυσπεψίας και 

παραπάνω κιλά; 

Προσπαθήστε να περιορίσετε τις 
«παρασπονδίες» σας στα 2 γεύματα 

της εορταστικής περιόδου, ακολουθώ-

ντας σωστή διατροφή πριν και μετά.

Αρχίστε κάθε γεύμα σας με κατανά-
λωση μεγάλης ποσότητας από σα-
λάτα και λαχανικά. Αυτό θα σας χορ-

τάσει και θα βοηθήσει στη μικρότερη 

απορρόφηση του λίπους από τα κρέατα 

και τα τυριά.

Πριν καθίσετε στο τραπέζι πιείτε 1-2 

ποτήρια νερό για να περιορίσετε την 

όρεξη σας

Την επομένη από κάθε γεύμα που θα 

παρεκκλίνει από τις κανονικές σας δι-

αιτητικές προτιμήσεις περιορίστε το φα-

γητό σας σε απλές και μάλλον αυστηρές 

επιλογές (άπαχο κρέας ψητό με σαλάτα)

Ζυγιστείτε στην αρχή της εορταστικής 
περιόδου και κατ’ εξαίρεση μετράτε το 
βάρος σας κάθε μέρα

ΜΕΝΟΥ ΧΡΊΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΠΡΩΊΝΟ
1 ΠΟΤΗΡΙ ΗΜΙΠΑΧΟ Ή ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ
40 ΓΡ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΥΨΗΛΑ ΣΕ ΦΥ-
ΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ
1 ΠΟΤΗΡΙ ΧΥΜΟ ΑΠΟ 2 ΦΡΟΥΤΑ

ΜΕΣΗΜΕΡΊ
120-150 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗ-
ΘΟΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΕΡΜΑ
2-4 ΚΟΥΤΑΛΙΕΣ ΓΕΜΙΣΗ
3-4 ΜΙΚΡΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕ-
ΝΕΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΜΕ 
ΛΙΓΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΛΑ-
ΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΝΤΡΕΣΙΓΚ ΜΕ 
ΛΙΓΟ ΛΑΔΙ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΟ ΛΕΜΟΝΙ Η 
ΞΥΔΙ
1 ΠΟΤΗΡΙ ΚΡΑΣΙ
1 ΦΡΟΥΤΟ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 1 ΓΛΥΚΟ (ΜΕΛΟΜΑΚΑ-
ΡΟΝΟ Ή ΚΟΥΡΑΜΠΙΕ) ΚΑΙ 1 ΦΡΟΥΤΟ

ΔΕΊΠΝΟ
ΜΙΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΤΑΤΑΣ Ή ΓΕΜΙΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΛΑΤΑ (όπως ΜΕΣΗΜΕΡΙ)
1 ΦΡΟΥΤΟ

ΠΡΟ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ
1 ΜΙΚΡΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΗΜΙΠΑΧΟ Ή ΑΠΑ-
ΧΟ

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 επιθετικότητα των 
παιδιών, ανέκαθεν ήταν πρόβλημα που 
αντιμετώπιζαν οι εκάστοτε οικογένειες. 
Δυστυχώς αυτό το φαινόμενο στις μέρες 
μας αντί να περιοριστεί και να αντιμετω-
πιστεί, φουντώνει περισσότερο. Βλέπετε 
η οικονομική κρίση έχει παίξει σημαντι-
κό ρόλο σε αυτό. Μάλιστα, σύμφωνα με 
πρόσφατα στοιχεία που παρουσίασε ο 
πρόεδρος της ελληνικής παιδιατρικής 
εταιρείας, οι οικονομικές συνθήκες και η 
οικονομική κρίση αυτή την εποχή, αυξά-
νει κατακόρυφα τα κρούσματα παιδικής 
κατάθλιψης, δημιουργεί φοβίες, επιθετι-
κότητα και διάφορες διαταραχές της συ-
μπεριφοράς στα παιδιά.
Τα κρούσματα βίας έχουν πολλαπλασι-
αστεί, η κοινωνική αναταραχή, λόγω της 
ανασφάλειας, μεγαλώνει, τα ΜΜΕ συντη-
ρούν και αυξάνουν την όλη κατάσταση 
μεταφέροντας την μέσα στα σπίτια και 
εκεί κάπου χάνεται η εύρυθμη λειτουργία 
των μικρών κοινωνικών ομάδων που λέ-
γονται οικογένειες.
Οι γονείς είναι δύσκολο να μην επηρε-
αστούν από όλες αυτές τις συνθήκες. 
Νιώθουν ανασφάλεια, φοβούνται για την 
εργασία τους με αποτέλεσμα να υπάρ-
χουν εντάσεις μέσα στο σπίτι και να με-
τατρέπονται σε αρνητικά πρότυπα για 
τα παιδιά τους. Επίσης γνωρίζουμε ότι 

στην παιδική ηλικία η κάθε μητέρα πρέ-
πει να είναι κοντά στα παιδιά. Όταν όμως 
υπάρχει ανάγκη να εργάζεται, τότε απο-
μακρύνεται από τα παιδιά και αυτό έχει 
αρνητικές συνέπειες στην διαμόρφωση 
του χαρακτήρα τους. Εύκολα λοιπόν δια 
πιστώνει κάποιος ότι τα παιδιά γίνονται 
πιο επιθετικά.
Πρέπει λοιπόν, όσο δύσκολη και αν εί-
ναι η κατάσταση να βρούμε τρόπους να 
αντιμετωπίσουμε την επιθετικότητα των 
παιδιών. Η εποπτεία στο παιχνίδι τους εί-
ναι μια καλή αρχή ώστε να εντοπίσουμε 
ποιες συμπεριφορές τους είναι μη αποδε-
κτές.
Δεν πρέπει να γινόμαστε πρότυπο επι-
θετικής συμπεριφοράς, καθώς τα παιδιά 
έχουν την τάση να μιμούνται τους γονείς. 
Αν οι γονείς έχουν καλή συμπεριφορά 
τότε και τα παιδιά θα αποκτήσουν απο-
δεκτούς τρόπους συμπεριφοράς. Δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι εμείς οι γονείς γι-
νόμαστε ο καθρέφτης των παιδιών μας 
και μάλιστα χωρίς να το θέλουμε.
Επίσης πρέπει να εξηγούμε με απλό τρό-
πο στα παιδιά τις συνέπειες των μη απο-
δεκτών πράξεων, όπως ότι τα δαγκώματα 
και τα χτυπήματα προκαλούν πόνο στους 
άλλους.
Μην αντιμετωπίζουμε την επιθετικότητα 
με επιθετικότητα γιατί ενισχύεται έτσι η 
επιθετική και μη αποδεκτή συμπεριφορά. 
Ξεχνάμε το περιστατικό όταν τελειώσει. 
Μαλώνουμε το παιδί και μετά ξεκολλάμε 
από το παρελθόν.
Τέλος πρέπει να μάθουμε να αδιαφορού-
με επιλεκτικά στις τυχόν μικρές προκλή-
σεις των παιδιών. 

Ο αντίκτυπος της κρίσης
στα παιδιά 



Καλές Γιορτές

ΦΑΚΛΑΡΗΣ
Άργος - Ναύπλιο

Χρόνια Πολλά
Χαρούµενες Γιορτές!
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
Οι Γιάννηδες

Οι Γιάννηδες, σαν πλειοψηφούντες, έγιναν 
στόχος των άλλων που δεν λέγονταν Γιάν-
νηδες, γιαννάκης λέγεται ο αγαθούλης, ο 
άπειρος, τόσο στην πολιτική ζωή όσο και 
στο στρατό όπου οι νεοσύλλεκτοι λέγονται 
γιαννάκια, στραβόγιαννοι, γιάννηδες.

Η επίσημη μορφή του ονόματος είναι Ιω-
άννης, και είναι δάνειο από το εβραϊκό חחח 
Yôחānān (Γιοάναν), συντετμημένη μορφή 
του Γιεχοάναν, που σημαίνει, κατά τη Βικι-
παίδεια, «Ο Γιαχβέ στάθηκε γενναιόδωρος», 
αλλά αν έχετε άλλη άποψη να μας την πείτε. 
Με τον χριστιανισμό, όπου πρωταγωνιστού-
σαν ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και ο ευαγγε-
λιστής Ιωάννης, το όνομα έγινε πολύ δημο-
φιλές σε Ανατολή και Δύση, και μέσω των 
λατινικών προέκυψαν στις νεότερες ευρω-
παϊκές γλώσσες ο Τζον και ο Ζαν, ο Τζοβάνι 
και ο Χουάν ή ο Ζοάο, αλλά και ο Γιόχαν, ο 
Χανς και ο Γιενς, ο Ιβάν, ο Γιαν και ο Γιάνος.

Στα ελληνικά, η συνήθης μορφή είναι Γιάν-
νης, αλλά και Γιάννος, Γιαννιός, Γιαννούλης 
και Νούλης, Γιαννάκος/Γιαννακός και Νά-
κος, Γιαννούσης και Νούσης, Τζανέτος, Γιά-
γκος. Στα κορίτσια βέβαια το «Ιωάννα» ήταν 
συχνό από παλιά -ίσως τα Γιάννα, Γιαννού-
λα, Γιαννιώ να ακούγονταν πολύ λαϊκά. 
1. Σαρανταπέντε Γιάννηδες ενός κοκόρου 
γνώση. Η συνηθέστερη παροιμία απ’ όσες 
διασύρουν τους Γιάννηδες, λέει ο Πολίτης, 
που αναφέρει και έναν μύθο κεφαλονίτικο 
για 45 Γιάννηδες που πνίγηκαν προσπα-
θώντας να ξεριζώσουν ένα δέντρο. Ωστόσο, 
ο Πολίτης δεν λέει ότι η έκφραση προέρ-
χεται από τον μύθο, μάλλον το αντίστροφο 
θα συμβαίνει. Δίνει μάλιστα ο Πολίτης και 
γαλλικό ανάλογο (Deux Jean et un Pierre 
font un âne entier, Δυο Γιάννηδες κι ένας 
Πέτρος κάνουν ολάκερο γάιδαρο) καθώς και 
ισπανικό ίδιο με το γαλλικό. Οι Γιάννηδες 
απαντούν συμπληρώνοντας: …κι ο κόσμος 
όλος κι ο ντουνιάς δεν έχει άλλη τόση.
2. Όχι Γιάννης, Γιαννάκης. Τη λέμε όταν κά-
ποιος προσπαθεί να παραστήσει ως διαφο-
ρετικά μεταξύ τους δυο πράγματα ομοιότατα 
ή όταν κάποιος λεπτολογεί και επιχειρεί να 
επιφέρει μεταβολές ασήμαντες, λέει ο Πο-
λίτης. Κατά τον Κ. Κάσση, στη Μάνη συνη-
θιζόταν να υπάρχουν αδέρφια με τ’ όνομα 
Γιάννης ο ένας και Γιαννάκης ο άλλος, οπό-
τε όταν ένας Γιαννάκης παρουσιάστηκε στο 
στρατό και τον είπαν Γιάννη, απάντησε έτσι. 
Όμως η έκφραση είναι πανελλήνια και πι-
θανότατα πριν από το νεοελληνικό κράτος.
3. — Γεια σου Γιάννη. — Κουκιά σπέρνω. 
Για αυτούς που απαντούν άλλα αντ’ άλλων, 

σαν υπόδειγμα ασυνάρτητης συζήτησης. 
Μερικοί το συνεχίζουν: Κι η συντέκνισσά 
σου; Εφτά μετρήματα χωρεί. Η παροιμία 
υπάρχει στον Βάρνερ, άρα είναι από τον 17ο 
αιώνα.
4. Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει. Για 
όσους στα λόγια φροντίζουν για το κοινό 
καλό ενώ στην πραγματικότητα κοιτάζουν 
το δικό τους συμφέρον. Η παροιμία χρησι-
μοποιήθηκε πολύ στην εθνοσυνέλευση του 
1829 από τους αντικαποδιστριακούς, επει-
δή οι αντιπρόσωποι ευπειθώς ψήφιζαν ό,τι 
τους έστελνε ο Καποδίστριας, αλλά είναι πα-
λιότερη. Μάλιστα, ο Πολίτης δίνει και βουλ-
γάρικο αντίστοιχο, με το όνομα Γκάνι στη 
θέση του Γιάννη.
5. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Για κάποιον 
που παραμένει στην ίδια (κακή ή μέτρια) 
κατάσταση. Και για τους αδιόρθωτους. Και 
για τη μη αλλαγή της κατάστασης παρά την 
αλλαγή της κυβέρνησης.  Την έχει ο Βάρνερ 
(Τι έχεις Γιάννη; Τα έχω πάντα).
6. Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τονε βγά-
λαμε. Για όσους προαναγγέλλουν και προ-
εξοφλούν μελλοντικά σχέδια βασισμένοι σε 
αβέβαιες προσδοκίες. Κάποιοι λένε ότι το 
είπε ο Κολοκοτρώνης όταν τον κάλεσαν να 
βαφτίσει παιδί πριν ακόμα γεννηθεί, αλλά η 
παροιμία είναι παλιότερη, αφού την αναφέ-
ρει ο Βάρνερ, οπότε ο Κολοκοτρώνης απλώς 
επανέλαβε υπάρχουσα παροιμία. Εδώ κατά 
τον Πολίτη υπάρχει μύθος, με την αφελή κο-
πέλα που της έφεραν προξενητή και άρχισε 
να συλλογιέται πως θα παντρευτεί, θα κάνει 
γιο, θα τον βγάλει Γιάννη, θα της αρρωστή-
σει και θα της πεθάνει, οπότε έβαλε τα κλά-
ματα. Παρεμφερής παροιμία υπάρχει και σε 
άλλες γλώσσες. Για την έκφραση αυτή έχει 
γράψει και ο ηλληνιστεύκων Νίκος Νικολά-
ου.
7. Πότε ο Γιάννης δεν μπορεί, πότε ο κώλος 
του πονεί. 
 8. Να σε κάψω Γιάννη, να σ’ αλείψω μέλι (ή 

λάδι• προσθέτουν μερικοί: να γιάνει). 
9. Φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό 
τον Γιάννη. 
 10. Σπίτι χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει. 
 11. Όπου Γιάννης και του Θεού η χάρη,
12. Βγάλε το παιδί σου Γιάννη, και απόλα 
το στον λόγγο (υπονοεί ότι δεν έχει καμιάν 
άλλη ανάγκη βοήθειας, αρκεί η μαγική κατά 
κάποιον τρόπο δύναμη του ονόματός του).
13. Ποιος κλάνει; Τον Γιάννη ρώτα – αν και 
υποθέτω πως αρχικά θα ήταν «ρώτα τον 
Γιάννη», για να ομοιοκαταληκτεί.
14. Κόψε ξύλο κάμε Αντώνη
κι από πλάτανο Μανώλη
κι αν ρωτάς και για τον Γιάννη,
ό,τι ξύλο κόψεις κάνει.
15. Κατά τον μαστρο-Γιάννη και τα κοπέλια 
του –παρόμοια με την μ΄ όποιον δάσκαλο 
καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις.
16. Άλλη παιδί δεν έκανε, μόνο η Μαριώ τον 
Γιάννη, για να ειρωνευτεί τις μανάδες που 
καμαρώνουν πολύ το παιδί τους, ή και γενι-
κότερα όσους καμαρώνουν κάτι κοινό. Εδώ 
έχουμε μαζί και τα δυο αρχετυπικά ονόματα, 
όπως και σε άλλες παροιμίες.
17. – Γιάννη είχα, Γιάννη έχω κι αν ποτέ μου 
θα χηρέψω, πάλι Γιάννη θα γυρέψω.
18. Άφησε ο Γιάννος την κλεψιά κι έπιασε 
το ζευγάρι. Για κάποιον που αναπάντεχα 
νοικοκυρεύεται ή φρονιμεύει.
19. Γύρευε αγά μου τη δουλειά σου, κι ο 
Γιάννος δεν είναι για χαράτσι. Από την επο-
χή της Τουρκοκρατίας και των χαρατσήδων.
20. Είπε ο Γιάννης του Γιαννή: «Χαιρετίσμα-
τα στη Σέρ’φο». Βελερισμός (μορφή παροιμι-
όμυθου) που σατιρίζει κάποιον ανόητο που 
δεν ήξερε τι να πει την ώρα που έφευγε το 
καΐκι.
21. Δεν είναι κάθε μέρα τ’ Άι-Γιαννιού.
22. Γιάννης πήγε, Γιάννης ήρθε, για όποιον 
δεν επωφελήθηκε από μια ευκαιρία και ιδί-
ως από κάποιο ταξίδι ή τη φοίτησή του κτλ.
23. Όπου γάμος και χαρά, τρέχα Γιάννη μα-

σκαρά
24. Παναγία κι Άι-Γιάννη, βάλε ψάρι στο 
τηγάνι
25. Κάμε Γιάννη τη δουλειά σου κι ύστερα 
είμαι πάλι θεια σου
26. Σαράντα χρόνια Γιάννης, μαστρο-Γιάν-
νης δε γίνεται.
27. Απ΄ τον Γιάννη ως τον Λιο, τύφλα νά-
χουνε κι οι δυο ή Ό,τι Γιάννης κι ό,τι Λιος 
τύφλα νάχουνε κι οι δυο.
28. (το κάναμε) του Γιάννου η φλογέρα 
(όταν ο καθένας λέει τον πόνο του).
29. Όλη μέρα καλογιάννη και το βράδυ κα-
κογιάννη, για αυτούς που μας καλοπιάνουν 
όσο για να πετύχουν το σκοπό τους, και μετά 
μας αγνοούν.
30. Κάλλιο καλογιάννης παρά κακογιάννης
31. Κι αυτοκράτορας να γένεις, πάντα Γιάν-
νης θε να μένεις, για όσους αποκτούν αξι-
ώματα αλλά παραμένουν χυδαίοι στο ήθος.
32. Ο Γιάννος βγαίνει στα βουνά κι η Μα-
ρουδή στους κάμπους. Αστρονομική παροι-
μία, όπου Γιάννος είναι ο αστέρας που λέγε-
ται Αρκτούρος και Μαρουδή ή Μαριώ ο α 
της Παρθένου.
33. . Ο Γιάννης καβάλα στ’ άλογο και τ’ άλο-
γο αραδούσε.
34. Όπου Γιάννης μάλαμα.
35. Και παπάς έγινες Γιάννη; Έτσι τάφερε η 
κατάρα. ή… έτσι θέλει ο δάσκαλός μου. Για 
όσους κάνουν μια σημαντική επιλογή χωρίς 
να το επιθυμούν οι ίδιοι.
36. Πιάσ’ τον Γιάννη τον άπιαστο. Περίπου 
σαν το τρέχα γύρευε.
37. Είναι για τον Αγιάννη -είναι τρελός, γιατί 
τα παλιά χρόνια πήγαιναν τους θεωρούμε-
νους για ψυχασθενείς στα μοναστήρια που 
γιόρταζαν μήπως και θεραπευτούν θαυμα-
τουργικά.
38. Αν είχαν οι Γιάννηδες γνώση, θα μας δά-
νειζαν καμπόση.
39. Είδες πράσινο άλογο; Είδες Γιάννη φρό-
νιμο. .
40. Έξω Γιάννης μέσα Σουλεϊμάνης. Διπρό-
σωπος. Ίσως υπόκειται μύθος για επιφανει-
ακή αλλαξοπιστία.
41. Ίσα Γιάννης ίσα Χασάνης. Όταν κάποιοι 
διαφέρουν μόνο στο όνομα.
42. Όλοι μιλούν για τ’ άρματα κι ο Γιάννης 
για την πίτα.
43. Αν ο Αλής γίνεται Γιάννης, και η όρνιθα 
χταπόδι. (εξίσου δεν γίνονται δηλαδή)
44. Ξέρει ο Γιάννης τι έχει στον ντορβά του 
παρόμοια με την όσα ξέρει ο νοικοκύρης…
45. Τα καλά του Γιάννη τα θέλουμε, τον 
Γιάννη δεν τον θέλουμε.
 (πληροφορίες απο https://sarantakos.
wordpress.com/2014/01/07/giannides-2/)



money

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση για ανάθεση του έργου 
χρηματοοικονομικού συμβούλου που θα οδηγήσει στην εύρεση χρη-
ματοδότησης, δημοπράτησης και υπογραφής των σχετικών συμβά-
σεων για την κατασκευή του τερματικού σταθμού ΚΤΕΛ στον Ελαι-
ώνα. Σύμβουλος ορίστηκε κατόπιν διαγωνισμού η Grant Thornton, 
η οποία αναλαμβάνει το συμβουλευτικό έργο έναντι 457.000 ευρώ.
Για πρώτη φορά, μετά από δέκα χρόνια εξαγγελιών, υπάρχει χρονι-
κός ορίζοντας υλοποίησης του σχεδίου, καθώς εκτιμάται ότι μέσα σε 
δύο χρόνια (έως τις αρχές του 2021) θα έχει ωριμάσει το έργο και θα 
βρίσκεται στην τελική φάση οριστικοποίησης της σύμβασης με τον 
επενδυτή μετά την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού.
Το ακίνητο που έχει επιλεγεί να στεγάσει το νέο τερματικό σταθμό 

είναι περιουσία της αττικό μετρό, βρίσκεται στην περιοχή του Ελαι-
ώνα (Βοτανικός) και αναμένεται να εξυπηρετεί ετησίως περίπου 16 
εκατ. επιβάτες.
Ο νέος τερματικός ΚΤΕΛ στον Ελαιώνα θα αντικαταστήσει τους ση-
μερινούς παρωχημένους σταθμούς σε Κηφισό και Λιοσίων και θα 
εκσυγχρονίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Θα έχει επιφάνεια 40.000 τ.μ. και θα διαθέτει εμπορικά καταστήμα-
τα, χώρους εστίασης και αναψυχής. Σημειώνεται ότι ο μελλοντικός 
σταθμός συνδέεται με το δίκτυο μετρό (σταθμός μετρό Ελαιώνας) 
που θα εξασφαλίζει τη μετακίνηση των επιβατών προς το αεροδρό-
μιο «Ελ. Βενιζέλος», το κέντρο της Αθήνας και το λιμάνι του Πειραιά.

ΠΕΜΠΤΗ
10  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
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Αναζητείται επιτέλους χρηματοδότης 

μικρά
οικονομικά

Για το 2021 η σύμβαση για τα ΚΤΕΛ στον Ελαιώνα

Η περιουσία της Περιφέρειας,  
ο ισολογισμός και η διαχειριστική της ικανότητα   
Υπερήφανος δηλώνει ο Τατούλης για τα οικονομικά 

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την καθαρή και 
ισχυρή οικονομική θέση της Περιφέρειας» δήλω-
σε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τα-
τούλης κατά τη δημοσιοποίηση του ισολογισμού 
της Περιφέρειας στο διαδίκτυο. 
«Η Πελοπόννησος είναι από τις πρώτες Περιφέ-
ρειες στη χώρα που αναρτά τον ισολογισμό της» 
τόνισε ακόμα ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης και 
σημείωσε ότι «η απόφασή μας αυτή αποδεικνύει 
την έμπρακτη συνέπειά μας προς τις αρχές της 
διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης. Μέσα 
από αυτή τη διαδικασία οι πολίτες μπορούν να 
διαπιστώσουν ότι η Περιφέρεια με τη σοφή δια-
χειριστική της ικανότητα δεν έχει ούτε ένα ευρώ 
έλλειμμα και παράλληλα έχει δημιουργήσει ένα 
αποθεματικό της τάξης των 33 εκατομμυρίων 
ευρώ». 
Ενδιαφέρον μεταξύ άλλων παρουσιάζουν στοι-
χεία της αποτίμησης της περιουσίας της Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου. Η αξία των οικοπέδων και 
των κτιρίων ιδιοκτησίας της Περιφέρειας, έγινε με 
βάση τις τιμές του αντικειμενικού προσδιορισμού 
των ακινήτων, που ίσχυαν την 01/01/2017 και 
έχουν περιληφθεί τα ακίνητα για τα οποία έχουν 

ελεγχθεί οι τίτλοι κυριότητας και έχουν περιλη-
φθεί στις οικείες μερίδες του εκάστοτε Υποθηκο-
φυλακείου. Η αξία αυτή ανήλθε στο ποσό των 
4.254.493,06 € και 7.225.118,37 € αντίστοιχα.
Παράλληλα η αξία των μηχανημάτων ανήλθε στο 
ποσό των 790.440,00 €, ενώ λόγω παλαιότητας 
η αξία έχει αποσβεσθεί σε μεγάλο ποσοστό, με 
αποτέλεσμα η υπολειμματική τους αξία να είναι 
43.621,00 €.
Επίσης ο προσδιορισμός της τρέχουσας αξίας 

των μεταφορικών μέσων έγινε όπως και με τα 
μηχανήματα. Η αξία τους ανήλθε στο ποσό των 
5.694.250,19 €, ενώ λόγω παλαιότητας η αξία έχει 
αποσβεσθεί σε μεγάλο ποσοστό, με αποτέλεσμα η 
υπολειμματική τους αξία να είναι 330.951,43 €.
Τέλος οι απαιτήσεις της Περιφέρειας, έναντι των 
οφειλετών και των λοιπών φορέων, προέκυψαν 
από τα τηρούμενα βιβλία του τμήματος Εσόδων 
και του απολογιστικού πίνακα του έτους 2016 και 
ανήλθαν στο ποσό των 9.373.302,47 €.

• ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 80 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

Αυξάνεται κατά 80 εκατομμύρια ευρώ το προβλεπό-
μενο ποσό για την καταβολή κοινωνικού μερίσματος 
του 2018 με στόχο τη στήριξη των οικονομικά αδύ-
ναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών. Αυτό 
προβλέπεται σε κοινή απόφαση του υπουργού Οικο-
νομικών κ. Τσακαλώτου, της υπουργού Εργασίας κ. 
Αχτσιόγλου και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομι-
κών κ. Χουλιαράκη. Το αρχικό ποσό κοινωνικού μερί-
σματος είχε προσδιορισθεί στα 710 εκατ. ευρώ ενώ η 
αύξηση των συνολικών κονδυλίων κρίθηκε αναγκαία 
για την κάλυψη του πλήθους των δικαιούχων.

• ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΜΕ ΜΙΣΘΟ ΕΩΣ 800 
ΕΥΡΩ

Με μισθούς έως 800 ευρώ μεικτά απασχολούνται 
ένας στους δύο εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, 
εκ των οποίων οι περίπου 422.150 ή το 22,13% του συ-
νόλου των 1.907.945 εργαζομένων που προκύπτουν 
για το 2018, με βάση τα στοιχεία των καταστάσεων 
προσωπικού που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις κάθε 
Οκτώβριο στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη», ερ-
γάζονται με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση και 
λαμβάνουν κάτω από 500 ευρώ τον μήνα. Μάλιστα, 
σύμφωνα με τις ώρες εργασίας ανά εβδομάδα, που 
δηλώνουν οι εργοδότες στο σύστημα, προκύπτει ότι 
το 31,4% των εργαζομένων απασχολείται το πολύ 35 
ώρες την εβδομάδα, ανεβάζοντας έτσι το ποσοστό 
των απασχολουμένων με όρους διαφορετικούς από 
αυτούς που προβλέπονται στην πλήρη απασχόληση 
(40 ώρες την εβδομάδα).

• ΕΩΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Η ΔΗΛΩΣΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Προθεσμία μέχρι τις 15 Ιανουαρίου έχουν οι επιχειρή-
σεις και οι επαγγελματίες προκειμένου να δηλώσουν 
στην εφορία τον επαγγελματικό τους λογαριασμό 
μετά την παράταση που έδωσε το υπουργείο Οικο-
νομικών (η κανονική προθεσμία έληξε στις 12/12). 
Από τις 16 Ιανουαρίου και μετά η ΑΑΔΕ θα επιβάλλει 
πρόστιμα τα οποία είναι ιδιαίτερα υψηλά και φθάνουν 
μέχρι και τα 1.000 ευρώ.

• ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ Η ΕΛΛΑΔΑ

Αύξηση φόρων κατά 7,4 ποσοστιαίες μονάδες του 
ΑΕΠ στην Ελλάδα, για την περίοδο των Μνημονίων 
2010 – 2017, καταγράφεται στην Έκθεση Revenue 
Statistics 1965-2017 του ΟΟΣΑ. Η χώρα μας εκτόξευ-
σε τη φορολογική επιβάρυνση από το 32% του ΑΕΠ 
που ήταν το 2010 στο 39,4% του ΑΕΠ το 2017, όταν ο 
μέσος όρος του ΟΟΣΑ ήταν 34,2% του ΑΕΠ. Όσον 
αφορά τη συμμετοχή των έμμεσων φόρων στο σύνολο 
των φορολογικών εσόδων, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι 
φόροι επί εισοδημάτων και κερδών αντιστοιχούσαν το 
2017 στο 9% του ΑΕΠ και αποτελούσαν το 22,8% του 
συνόλου των κρατικών εσόδων. Την ίδια ώρα οι φόροι 
σε αγαθά κι υπηρεσίες έφτασαν στο 15,4% του ΑΕΠ ή 
στο 39,1% του συνόλου των φόρων.

• ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ο Γενικός Δείκτης Απασχολούμενων Ατόμων στο Λια-
νικό Εμπόριο του Γ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε 
αύξηση 1,8% και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη 
του Β΄ τριμήνου 2018, αύξηση 0,1%. Ο Δείκτης Ωρών 
Εργασίας στο Λιανικό Εμπόριο του Γ΄ τριμήνου 2018, 
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 
2017, παρουσίασε αύξηση 2,3%, και, σε σύγκριση με 
τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2018, μείωση 
0,2%. Ο Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων στο Λιανι-
κό Εμπόριο του Γ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε 
αύξηση 6,8% και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη 
του Β΄ τριμήνου 2018, μείωση 5,7%). Ο εποχικά διορ-
θωμένος Γενικός Δείκτης Απασχολούμενων Ατόμων 
του Γ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
δείκτη του Β΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,4%, 
ο αντίστοιχος Δείκτης Ωρών Εργασίας αύξηση 1,2% 
και ο αντίστοιχος Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων 
αύξηση 1,7%.
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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 ξενοδοχείο στο 
Τολό με εμπειρία και γνώση ξένων γλωσ-
σών για εργασία σε μπαρ πισίνας για τους 
καλοκαιρινούς μήνες. Για πληροφορίες επι-
κοινωνίας -  6948043787. ΚΩΔ. 1125

Η εταιρεία Ελληνική Βιομηχανία Χυμών 
Κ. Δέδες - ΑΣΠΙΣ AE ζητά βοηθό λογιστή 
για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητα προ-
σόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής ή λο-
γιστικής κατεύθυνσης, πολύ καλή γνώση 
MS-Office. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση εργασίας. Αποστολή βι-
ογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
accountant@aspis.gr  ή στα γραφεία της 
εταιρείας μας (4ο χλμ Άργους Κορίνθου, 
Άργος). ΚΩΔ. 1124

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

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.
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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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