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Στα έγκατα του κτηρίου Βίγγα, 
ένα τυπογραφείο ερημώνει   Σελ. 13

Εμφύλια σύνδρομα 
και τακτικές   

Ο κίνδυνος εκτράχυνσης της πολιτικής ζωής 
του Άργους γίνεται κάθε μέρα και πιο υπαρ-
κτός. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει ένα 
φρένο πριν διχαστεί η τοπική κοινωνία σε 
ημέτερους και εργολάβους έκδοσης πιστο-
ποιητικών πατριωτισμού.

Σελ. 4

Αυξήστε τους πελάτες σας μέσα 
από τον ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ο έντυπος ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ στηρίζει δραστηριότητες, επαγγελ-

ματίες και επιχειρήσεις του νομού, βάζοντας ένα λιθαράκι ενάντια στην κρίση.  

Μαζί χαμογελάμε στην αγορά και επιχειρούμε να παρουσιάσουμε μέσα από τις σε-

λίδες της έντυπης έκδοσης ιδιωτικές πρωτοβουλίες από κάθε γωνιά του νομού.

Σελ. 9

ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ
ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ

Η ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΓΟΣ 
ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

 �� Ο ΦΆΜΕΛΛΟΣ ΘΥΜΊΖΕΊ ΟΤΊ ΠΡΕΠΕΊ ΝΆ ΦΥΓΟΥΝ ΜΕΧΡΊ ΤΟΝ ΆΥΓΟΥΣΤΟ ΚΆΊ 
ΡΊΧΝΕΊ ΤΟ ΜΠΆΛΆΚΊ ΣΤΗΝ ΆΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΊΟΊΚΗΣΗ ΚΆΊ ΤΗΝ ΠΕΡΊΦΕΡΕΊΆ 

Σελ 5

Ο επόμενος χειμώνας θα 
έρθει χωρίς την κάπνα 

των δυο πυρηνελαιουργείων 
στο Ναύπλιο και την γύρω πε-
ριοχή. Ο υπουργός Περιβάλλο-
ντος Σ. Φάμελλος ανακοίνωσε 
την ημερομηνία που θα πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί η μετε-
γκατάστασή τους, ενώ ρίχνει 
το μπαλάκι σε Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση και Περιφέρεια για 
τους περιβαλλοντικούς όρους.        

Σελ. 3
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Ο πολιτισμός μας αντί για δέντρα φυτεύει απαγορεύσεις
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Ο επόμενος χειμώνας θα έρθει 
χωρίς την κάπνα των δυο πυρηνε-
λαιουργείων στο Ναύπλιο και την 
γύρω περιοχή. Ο υπουργός Περι-
βάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος 
ανακοίνωσε την ημερομηνία που 
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η 
μετεγκατάστασή τους, ενώ ρίχνει 
το μπαλάκι στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση να τροποποιήσει ή και 
να επιβάλλει πρόσθετους περιβαλ-
λοντικούς όρους, εφ’ όσον κρίνει 
ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το 
περιβάλλον.
Σημαντική για τις επιχειρήσεις 
αυτές είναι η επισήμανση, ότι τα 
λειτουργούντα πυρηνελαιουργεία 
διαθέτουν σε ισχύ περιβαλλοντι-
κούς όρους.
Ο κος Φάμελλος τονίζει ότι λόγω 
της θεσπισμένης Ζώνης Οικιστι-
κού Ελέγχου (ΖΟΕ) στην περιοχή, 
το ζήτημα της μετεγκατάστασης 
των εν λόγω δραστηριοτήτων δι-
έπεται από την παρ. 1 του άρθρου 
75 του Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143Α) 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 
9 του αρ. 52 του Ν. 4442/16 
(ΦΕΚ 230Α), σύμφωνα με την 
οποία η μετεγκατάστασή τους θα 
πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 
8-8-2019.
Απαντώντας σε κοινοβουλευτικό 
έλεγχο, μετά από σχετική ερώτη-
ση των βουλευτών Γιάννη Γκιόλα 
και Γιάννη Ανδριανού, ο αρμόδιος 
υπουργός κάνει αναφορά στους 
ελέγχους που έγιναν προ διετίας 
και τα αποτελέσματά τους. Στην 
απάντησή του αναφέρει ακόμα ότι 
για την αδειοδότηση παρόμοιων 
βιομηχανικών μονάδων, απαιτεί-
ται η εκπόνηση Μ.Π.Ε. (Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) με 
αρμόδια, για την έγκριση ή μη των 
περιβαλλοντικών όρων, καθώς και 
την αδειοδότηση της βιομηχανι-
κής δραστηριότητας, την οικεία 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση με από-
φαση του συντονιστή της. 
Ακόμα τονίζει ότι το ζήτημα των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 
τη λειτουργία των πυρηνοελοι-
ουργείων γενικα, αποτελεί αντι-
κείμενο εργασίας για το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το 
ΥΓΙΕΝ αναγνωρίζει την αναγκαιό-
τητα παρέμβασης της πολιτείας σε 
ένα διαχρονικό οξύ πρόβλημα και 
θα αναλάβει τις απαραίτητες πρω-
τοβουλίες.
Αναφορικά με το ζήτημα των πε-
ριβαλλοντικών ελέγχων, ενημε-
ρώνει ότι αρμόδιες αρχές για τη 
διεξαγωγή περιβαλλοντικών επι-
θεωρήσεων είναι το Σώμα Επιθε-
ωρητών Περιβάλλοντος, Ενέργει-
ας και Μεταλλείων του ΥΠΕΝ, οι 

αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκε-
ντρωμένων Διοικήσεων και των 
Περιφερειών καθώς και τα Κλιμά-
κια Ελέγχου Ποιότητος Περιβάλ-
λοντος των Περιφερειών. 
Ως προς τις συγκεκριμένες περι-
πτώσεις των αναφερόμενων στην 
Ερώτηση πυρηνελαιουργείων, 
επισημαίνει ότι η οικεία Περιφέ-

ρεια έχει διενεργήσει αυτοψίες και 
η διαδικασία ελέγχου είναι σε εξέ-
λιξη. Σημειώνεται οι επιθεωρητές 
περιβάλλοντος το 2016 διενήρ-
γησαν αυτοψία στα δύο πυρηνε-
λαιουργεία και επιβλήθηκε από 
το ΥΠΕΝ πρόστιμο ύψους 2.500 
ευρώ στο ένα εκ των δύο.
Επίσης στην απάντηση του αρ-
μόδιου υπουργού αναφέρεται ότι 
«σύμφωνα με την ενημέρωση την 
οποία λάβαμε από την οικεία Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση:
• λόγω της θεσπισμένης Ζώνης 

Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) στην 
περιοχή, το ζήτημα της μετεγκα-
τάστασης των εν λόγω δραστη-
ριοτήτων διέπεται από την παρ. 
1 του άρθρου 75 του Ν. 3982/11 
(ΦΕΚ 143Α) όπως τροποποιή-
θηκε με την παρ. 9 του αρ. 52 
του Ν. 4442/16 (ΦΕΚ 230Α), 
σύμφωνα με την οποία η μετε-
γκατάστασή τους θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί έως τις 8-8-2019.

• τα εν λόγω δύο πυρηνελαιουρ-
γεία διαθέτουν σε ισχύ περιβαλ-
λοντικούς όρους και είναι στην 
ευχέρεια της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης να τους τροποποιήσει 
ή και να επιβάλλει πρόσθετους 
όρους εφόσον κρίνει ότι δεν 
προστατεύεται επαρκώς το πε-
ριβάλλον».

Το πρόβλημα ξεκινάει από παλιά, 
αλλά μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί 
λύση, παρότι αρκετός κόσμος κά-
νει λόγο για περιβαλλοντικές και 
άλλες επιπτώσεις στη δημόσια 
υγεία. 
Χαρακτηριστική μάλιστα είναι η 
προ λίγων μηνών επιστολή  του 
δημάρχου Ναυπλίου Δ. Κωστού-
ρου, ο οποίος απευθυνόμενος 
προς όλους τους αρμόδιους και 
μη φορείς ανέφερε: «Όπως έχου-
με τονίσει και στο παρελθόν, κάθε 
χρόνο τέτοια εποχή (από αρχές 
Νοεμβρίου μέχρι και το τέλος της 
Άνοιξης), η κατάσταση είναι αφό-
ρητη.
Το ζήτημα με τα πυρηνελαιουρ-
γεία στην περιοχή μας, είναι στο 
απροχώρητο. Υπάρχει έντονη δυ-
σοσμία και οι κάτοικοι παραπο-
νιούνται για προβλήματα υγείας 
καθώς η έντονη δυσοσμία (απο-
τέλεσμα της έκλυσης στην ατμό-

σφαιρα παραγώγων της επεξεργα-
σίας του πυρήνα) εμποδίζουν την 
αναπνοή, κυρίως σε ευαίσθητες 
ομάδες πληθυσμού, ηλικιωμένοι 
και μωρά ή παιδιά.
Παρακαλούμε τις Υπηρεσίες σας 
να ελέγξουν τα πυρηνελαιουργεία 
για το αν τηρούνται οι απαραί-
τητες προδιαγραφές λειτουργίας 
τους.
Θα πρέπει οι υπεύθυνοι των πυ-
ρηνελαιουργείων να συμμορφω-
θούν και να φροντίσουν για την 
σωστή τήρηση των περιβαλλοντι-
κών όρων λειτουργίας τους, να 
ενημερώνονται για τις κλιματολο-
γικές συνθήκες και να μειώνουν 
την παραγωγή τους όταν χρειάζε-
ται ούτως ώστε να αποφεύγονται 
αυτές οι καταστάσεις.

Καλούμε την Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου σε συνεχή επαγρύπνη-
ση για την εφαρμογή των νόμων 
απέναντι σε αυτούς που εκθέτουν 
σε κίνδυνο τη ζωή των κατοίκων, 
δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουρ-
γία της πόλης και δυσφημίζουν 
τον τουρισμό του Ναυπλίου».

Ζωή χωρίς πυρηνελαιουργεία  
Ο Φάμελλος θυμίζει ότι πρέπει να φύγουν μέχρι τον Αύγουστο και ρίχνει το μπαλάκι  

στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Περιφέρεια

Αναφορικά με το ζήτημα 
των περιβαλλοντικών 
ελέγχων, αρμόδιες 

αρχές για τη διεξαγωγή 
περιβαλλοντικών 

επιθεωρήσεων είναι 
το Σώμα Επιθεωρητών 

Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και 

Μεταλλείων του ΥΠΕΝ, 
οι αρμόδιες υπηρεσίες 
των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων και των 
Περιφερειών καθώς 

και τα Κλιμάκια 
Ελέγχου Ποιότητος 
Περιβάλλοντος των 

Περιφερειών
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Πόσο θετικό είναι τo προβάδισμα του Καμπόσου;

Σε τακτικές εμφύλιας σύγκρουσης 
οι δημοτικές εκλογές στο Άργος

Πρωτόγνωρες καταστάσεις ζει το Άργος με 
την Δημοτική Αρχή, έχοντας σαφές προ-

βάδισμα στο να διατυπώνει στρατηγικές πάνω 
στις οποίες θα κινηθεί ο προεκλογικός αγώνας. 
Αν και αρχικά πιστέψαμε πως τα περί γυναικών 
του ΕΑΜ ήταν απλά μια ακροδεξιά φυσαλίδα, εν 
τούτοις διαφαίνεται πως καμία διχαστική δήλω-
ση δεν ήταν τυχαία. Το θέμα είναι πως θα αντι-
δράσουν οι άλλοι όποιοι διεκδικητές του Δήμου, 
αν δηλαδή πατήσουν την ακροδεξιά μπανανό-
φλουδα ή θα ακολουθήσουν πιο ήπιους τόνους.

Τακτική Καμπόσου
Η τακτική του σημερινού δημάρχου Άργους 
Μυκηνών, βασίζεται σε προσωπικές πρωτο-
βουλίες και «λύσεις» θεωρώντας αλάνθαστο το 
ένστικτο του. Δεν απευθύνεται μόνο σε δεξιούς 
ή ακροδεξιούς αλλά προς όλους εκείνους που 
κατά την άποψή του θα μπορούσαν να γίνουν 
χρήσιμα εργαλεία στα χέρια του για την ανάπτυ-
ξη της πόλης, όπως αυτός την έχει οραματιστεί. 
Έτσι έχουμε πλέον την μεταμφίεσή του από «Τσε 
κε Βάρα» σε «Πατερούλη», απαιτώντας σεβασμό 
και αναγνώριση, ενώ παράλληλα είναι πολύ 
απαιτητικός στους συνεργάτες του και στο προ-
σωπικό του Δήμου μέχρι το σημείο να ετοιμάζο-
νται εσωτερικές αντιδράσεις.
Παρουσιάζει τα φαινόμενα εκείνα των δημάρ-
χων, που ότι γίνεται λάθος ή καθυστερεί η διεκ-
περαίωσή του, ποτέ δεν φταίνε οι ίδιοι, αλλά πά-
ντα οι αποκάτω. Για να μπορέσει όμως να τους 
ελέγχει, επέλεξε άτομα να τον πλαισιώσουν που 
σε κάθε περίπτωση θα του είναι ευγνώμονες για 
τα πόστα και την Αναγνώριση! που τους χαρί-
ζουν οι θέσεις.
Μελανό σημείο για τον ίδιο στα σχέδιά του ήταν 
η διαγραφή του από την ΝΔ, την οποία όμως 
δεν άφησε να τον εμποδίσει, πέρα από τον από-
ηχο των πρώτων ημερών. Εδώ περιέβαλε την 

ήττα με έναν «λανθάνοντα πατριωτισμό». Οι 
σχέσεις του με τον Βορίδη και το Μακεδονικό, 
αναπτέρωσαν το εγώ του παρ` όλο που κατάφε-
ρε μόλις δυόμιση λεωφορεία να γεμίσει με «Μα-
κεδονομάχους», εκ των οποίων κάποιοι ήρθαν 
από την Τρίπολη και το Άστρος, ενώ διακρίναμε 
και κάποια μέλη της ΧΑ. 
Το «Μακεδονικό» δημιουργεί «τεχνικούς 
εχθρούς» οι οποίοι εύκολα αποκαλούνται από 
τον Δήμαρχο Άργους «προδότες». Μια γραμμή 
που την έχει αποποιηθεί η ΝΔ, όμως ο όχλος 
που του «φταίνε όλοι οι άλλοι» για την εξαθλί-
ωσή του, αποδέχεται χωρίς σκέψη τον στιγμα-
τισμό των συμπολιτών του. Ακόμα και για τις 
αποτυχίες του Παναργειακού είναι ικανοί να πι-
στέψουν πως οι Σλαβομακεδόνες έβαλαν το χε-
ράκι τους. Η αποδοχή αυτών των απόψεων από 
μερίδα των ψηφοφόρων διασφαλίζει στον Δ. 
Καμπόσο, στήριξη από την ΧΑ έως και το «πα-
τριωτικό ΠΑΣΟΚ» που γέννησε τους Μπούκου-
ρες κλπ. Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του 
Μιχαλολιάκου στο Άργος της υποψηφιότητας 
για Δήμαρχο κάποιου Χριστιανού από την Νέα 
Κίο και η γνωστή κόντρα ΧΑ με τον Καμπόσο, 

μέλη της και ειδικά αυτός που πρωτοστάτησε 
στην πρώτη δημόσια αντιπαράθεση ΧΑ – Κα-
μπόσου, συνταξίδευσε για το συλλαλητήριο μαζί 
με άλλους Καμποσικούς, πράγμα που υποδηλώ-
νει διαρροή προς την παράταξη Καμπόσου. 

Η παρουσία Χειβιδόπουλου
Ο Τάσσος Χειβιδόπουλος, μετά από μια θητεία 
υπό την σκιά του Πέτρου Τατούλη, αποφάσισε 
από μόνος του και σε συνεργασία με παλαιότε-
ρους συντρόφους από το ΠΑΣΟΚ να διεκδικήσει 
τον Δήμο Άργους - Μυκηνών, πιστεύοντας πως 
μόνο αυτός θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την 
«ρητορική» Καμπόσου. Ανακοίνωσε μια σειρά 
ονομάτων προερχομένων κυρίως από το «βαθύ 
ΠΑΣΟΚ» και από τον Δημόσιο Τομέα. Πέρα από 
μια γενικόλογη απόρριψη του Καμπόσου, θέ-
σεις δεν ακούστηκαν γιατί θα γίνει η επεξεργα-
σία τους αργότερα. 
Πρόκειται για έναν δημαρχοκεντρικό συνδυ-
ασμό, που όμως θα λαμβάνει υπόψη του την 
γνώμη των συμβούλων και δεν θα επιβάλει 
την γνώμη του Δημάρχου σε αυτούς. Αν και 
ο συνδυασμός ανακοινώθηκε ως ανεξάρτητος 

θα κριθεί από την συμμετοχή πολιτών ευρέος 
πολιτικού φάσματος. Περιμένουμε και νεώτερες 
ανακοινώσεις προκειμένου να κατανοήσουμε 
προς ποιες λύσεις αποβλέπει ο συνδυασμός.

Οι εξ ευωνύμων
Την περασμένη Κυριακή πραγματοποιήθηκε 
μια ευρεία συνάντηση στο εργατικό κέντρο Άρ-
γους προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα 
ανεξάρτητου και εξ αριστερών συνδυασμού. 
Στην συνάντηση συμμετείχε και κεντροδεξιός 
υποψήφιος, ο οποίος έχει ήδη προχωρήσει σε 
κατάρτιση συνδυασμού, αυτοπροτείνοντας τον 
εαυτό του ως επικεφαλής της κίνησης. Στην 
συνάντηση συμμετείχαν και αυτοδιοικητικοί 
που το τελευταίο διάστημα είχαν αδρανήσει. 
Το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων κέρδισε 
η πρόταση να σχηματιστεί αρχικά μια επιτροπή 
που θα συγκεντρώσει τις προτάσεις για να βγει 
ο Δήμος από τα συσσωρευμένα προβλήματα. 
Με βάση το πρόγραμμα θα κληθούν να κατα-
θέσουν υποψηφιότητα όσοι θα θεωρήσουν ότι 
θα βαδίσουν πάνω σ αυτό. Δηλαδή μια εντελώς 
διαφορετική πορεία απ΄ ότι οι συνηθισμένοι 
δημαρχοκεντικοί συνδυασμοί. Δεν κατάφεραν 
όμως πολλοί παρευρισκόμενοι να απομονώ-
σουν τα φασιστικά μορφώματα από όλη την 
Ευρώπη, από το πώς θα μειώσουν το φαινόμε-
νο Καμπόσος και δεν παρασυρθούν να αναφέ-
ρονται σε πράξεις του νυν Δημάρχου που δεν 
έχουν να κάνουν με τα προβλήματα του Δήμου. 
Αν αντιληφτούν έγκαιρα πως στόχος είναι ο 
Δήμος και μετά οποιοδήποτε ακροδεξιό μόρφω-
μα θα έχουν κάνει ένα σημαντικό βήμα για να 
διεκδικήσουν την δημοτική αρχή. Και σε αυτό 
τον Συνδυασμό, σαφή αποτελέσματα του προς 
τα πού και με ποιόν θα κατευθυνθεί, θα έχουμε 
μέσα Φεβρουαρίου.

Άκης Ντάνος
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Ο Παυλόπουλος στο Ναύπλιο

Η μαθήτρια από το Άργος που έγινε ευρωβουλευτής !
Εξέφρασε τις ανησυχίες της για την Ευρώπη ενώπιον συμμαθητών της από όλα τα κράτη - μέλη

Δεν έχουν εκφραστεί προθέσεις αντίδρασης για την παρουσία του, όπως στη Θεσσαλονίκη
Στο Ναύπλιο, με αφορμή τον εορ-
τασμό τοθ Πολιούχου Αγίου Ανα-
στασίου, θα βρίσκεται σήμερα ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προ-
κόπης Παυλόπουλος.
Η προηγούμενη επίσκεψη στην 
επαρχία του Προέδρου της Δημο-
κρατίας ήταν στη Θεσσαλονίκη, 
όπου σημειώθηκαν μάλιστα και 
αντιδράσεις κατά την παρουσία 
του, με κάποιους που διαμαρτύ-
ρονταν για την κύρωση της Συμ-
φωνίας των Πρεσπών, να του 
επιτίθενται φραστικά με σκληρές 
εκφράσεις και συνθήματα.
Στο Ναύπλιο ωστόσο δεν αναμέ-
νονται τέτοιου είδους παρατρά-
γουδα, τουλάχιστον δεν έχουν 
διαρρεύσει τέτοιες προθέσεις. Ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε 
ξαναέρθει στο Ναύπλιο τον περα-
σμένο Ιούνιο, και είχε μιλήσει στο 
Βουλευτικό με αφορμή τον εορτα-
σμό των 10 ετών από την έναρξη 
της επίσημης λειτουργίας του Κέ-
ντρου Ελληνικών Σπουδών Ελλά-
δος Πανεπιστήμιο Harvard.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο κος 
Παυλόπουλος θα παρακολουθή-
σει το πρόγραμμα του εορτασμού 
του Πολιούχου Ναυπλίου Αγίου 
Αναστασίου, ενώ στη συνέχεια 
προγραμματίζεται να επισκεφθεί 

τον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά του Ια-
τρού, που βρίσκεται στην περιοχή 
Κριθαράκι Λευκακίων Ναυπλίου. 
εκεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
θα ξεναγηθεί από το Μητροπολίτη 
Νεκτάριο και το δήμαρχο Κωστού-
ρομ στον ναό και στο μουσείο, το 
οποίο είναι αφιερωμένο στη ζωή 
και το έργο του Αγίου Λουκά.

Το πρόγραμμα για την εορτή του 
Πολιούχου μας έχει ως εξής: Την  
1η Φεβρουαρίου, Παρασκευή στις 
7.00 π.μ  θα αναγγελθεί το εορτά-
σιμο της ημέρας με Εωθινό από 
τη μπάντα της Δημοτικής Φιλαρ-
μονικής Ναυπλίου. Την ίδια ώρα 

θα ξεκινήσει, η Πολυαρχιερατική 
Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία 
στον Ιερό του Αγίου Αναστασίου, 
χοροστατούντος  του Σεβασμιότα-
του Μητροπολίτη Αργολίδος κ.κ 
Νεκταρίου. Στη συνέχεια και ώρα 
10.30 θα γίνει η λιτάνευση της ει-
κόνας στην πόλη, ακολουθώντας 
την παραλιακή οδό, την οδό Αν-
δρέα Συγγρού, (θα γίνει τρισάγιο 
στην πλατεία Καποδίστρια), την 
οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου (θα 
γίνει τρισάγιο στην πλατεία Συ-
ντάγματος) και θα γίνει η απόλυση 
στον Ιερό Ναό Γεννέσιο της Θεο-
τόκου, όπου βρίσκεται το μνημείο 
και  ο τόπος μαρτυρίου του Αγίου.

Στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου κάθισε η μαθήτρια Ελένη Καλιάτση από 
το 2ο Λύκειο του Άργους, μαζί με ακόμα 24 
συμμαθητές της απ΄ όλη την Ελλάδα, που 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα Euroscola στο 
Στρασβούργο.
Το σχολείο, μέσω της μαθήτριας αυτής συ-
νέχισε την παράδοσή του να εκπροσωπείται 
στην Ενωμένη Ευρώπη.
Οι μαθητές είχαν και τη φετινή χρονιά την 

ευκαιρία να γίνουν ευρωβουλευτές και να 
ανταλλάξουν απόψεις για το μέλλον της Ευ-
ρώπης με 500 περίπου συνομηλίκους τους  
από τα   υπόλοιπα κράτη - μέλη  της Ευρω-
παϊκής  Ένωσης. Μέσω  των  ερωτημάτων  
που  έθεσαν, εξέφρασαν τις ανησυχίες τους 
για την Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της ημερί-
δας,  οι μαθητές κατανεμήθηκαν σε 6 ομάδες 
εργασίας, καθεμία εκ των οποίων εξέφρασε 
τον  προβληματισμό της για τα θέματα που 

τους δόθηκαν.
Παράλληλα, απέκτησαν εμπειρία στο σύστη-
μα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που  χρησιμο-
ποιείται στο ευρωκοινοβούλιο δηλώνοντας 
με την ψήφο τους την άποψή τους για τις 
προτάσεις που κατέθετε ο εκπρόσωπος της 
κάθε ομάδας εργασίας και απαντώντας σε 
ερωτήσεις που τους τέθηκαν για τον ρόλο και 
τη λειτουργία του ευρωκοινοβουλίου. 
Τέλος επισκέφθηκαν  την Ζυρίχη,  το  Στρα-
σβούργο, το  Κολμάρ  πόλη της περιφέρειας   
της   Αλσατίας  στη Βορειοανατολική Γαλλία 
και χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Το 2ο ΓΕΛ Άργους 
συνέχισε την 

παράδοσή του να 
εκπροσωπείται στην 

Ενωμένη Ευρώπη

Θα παραστεί στον εορτασμό του Αγίου Αναστασίου
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Το Μακεδονικό έγινε το 
Φαρ Ουέστ της ελληνικής 

πολιτικής ζωής 
Το Μακεδονικό έγινε το Φαρ Ουέστ της ελληνικής πολιτικής ζωής. 
Από πρόβλημα ονομασίας και Συντάγματος μιας άλλης χώρας έγι-
νε πεδίο ξεκαθαρίσματος πολιτικών λογαριασμών στη δική μας 
και, με έναν περίεργο τρόπο, όλο το πάθος, ο θυμός και η εχθρό-
τητα που είχε σωρευτεί στην πατρίδα μας εναντίον των γειτόνων, 
αίφνης διοχετεύθηκε και καταναλώνεται αδιακρίτως εντός των 
συνόρων.
Τα δύο μεγάλα κόμματα αναγνώρισαν στο ζήτημα την ευκαιρία να 
επωφεληθούν και να μεγεθυνθούν τα ίδια, δημιουργώντας συνθή-
κες ακραίας πόλωσης και διχασμού που μόνο τα μεγάλα ρεύματα 
εξυπηρετούν, συνθλίβοντας τις ενδιάμεσες αποχρώσεις και τις φω-
νές μετριοπάθειας. Μιλώντας με όρους πολιτικής γεωγραφίας, ο δι-
χασμός, ο δηλητηριώδης λόγος και η εχθροπάθεια που σκόρπισαν 
απλόχερα στην κοινωνία η Κυβέρνηση και η Αξιωματική Αντιπο-
λίτευση, δεν είχε στόχο να εξολοθρεύσουν ο ένας τον άλλο όπως 
κατηγορούνται από πολλούς - ο σκοπός ήταν αλλά να βάλουν στις 
μυλόπετρες και να λεηλατήσουν τον ανάμεσά του χώρο,το χώρο 
του Κέντρου.
Στην ουσία και οι δύο σκόπευαν αρχικά να περιχαράκωσαν το 
ακροατήριό τους, το πρόθυμο να ακούει για ακροδεξιούς, φασί-
στες, εθνικιστές από τη μία και μειοδότες, προδότες και εθνομη-
δενιστές από την άλλη, εξαπολύοντας απλόχερα αυτούς τους 
αβασάνιστους χαρακτηρισμούς και ρίχνοντας κάθε μέρα φωτιά 
στο καζάνι μιας κοινωνίας που βράζει. Και αφού σιγούρεψαν τους 
δικούς τους όρμησαν να κουρσέψουν τον μεσαίο χώρο. Ξαφνικά 
οι φωνές που βλέπουν στη συμφωνία και θετικά σημεία μαζί με τα 
αρνητικά, που είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν με ανοιχτό πνεύ-
μα, που προτιμούν τον επιστημονικό διάλογο από την αλληλοεξό-
ντωση ή που διαφωνούν αλλά σέβονται τον ανθρώπινο όγκο που 
συνέρρευσε στα συλλαλητήρια, έγιναν όλο και πιο αδύναμες και 
ασήμαντες για τον ορμητικό δημόσιο λόγο - η πολυπλοκότητα 
του προβλήματος ισοπεδώθηκε σε μονοδιάστατα συνθήματα και 
κραυγές στα παράθυρα.
Κι όταν οι δύο πόλοι της όξυνσης βάζουν σε κίνηση την πριονο-
κορδέλα και όχι το διάλογο, αυτός που την πληρώνει είναι εκείνος 
που βρίσκεται στη μέση- πάντα αυτός που δέχεται τα πιο βαριά 
τραύματα είναι εκείνος που βρίσκεται ανάμεσα στα σφοδρά πυρά. 
Κυρίως αν βρίσκεται σε στιγμή αδυναμίας όπως είναι αυτήν την 
εποχή το πολιτικό Κέντρο. Και αυτό, εκτός από πολιτική ανηθικό-
τητα είναι και ιστορική ειρωνεία. Το εθνικό θέμα κακοφόρμισε επί 
δεκαετίες με ευθύνη των υπερεθνικιστών της δεξιάς ( που φιλοξε-
νεί η Νέα Δημοκρατία και μέχρι πρόσφατα η Κυβέρνηση) και τώρα 
γίνεται εργαλείο κατακυρίευσης του χώρου που υπήρξε δύναμη 
καταλαγής και συνεννόησης, δηλαδή του Κέντρου.
Αλλά αυτό είναι η πολιτική. Τα κόμματα εξουσίας είναι πάντα ακό-
ρεστα για δύναμη και επικυριαρχία και δεν κάνουν ανακωχές. Το 
Κέντρο είναι ανοχύρωτη πόλη ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά 
και η Συμφωνία των Πρεσπών έγινε πολιορκητική μηχανή για την 
κατάκτησή του. Ήταν μοιραίο να γίνει. Γιατί όταν ξεκίνησε ο πόλε-
μος για τη γλώσσα και την ταυτότητα των γειτόνων το ίδιο δεν είχε 
λύσει ακόμα το πρόβλημα της δικής του γλώσσας και ταυτότητας.

της Λίνας Παπαδάκη*

μονολογώντας

Απασφάλισε ο Δέδες και μπαίνει στο παιγνίδι

Η Ελένη κόντρα στον Ανδριανό για τη Βουλή
Υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία θα είναι η 
καρδιολόγος από το Άργος Ελένη Παναγιωτοπούλου.
Η υποψηφιότητά της ανακοινώθηκε χθες επίσημα από 
το κόμμα της και πρόκειται για ένα ισχυρό όνομα, που θα 
παίξει εσωκομματικά με τον νυν βουλευτή Γιάννη Ανδρι-
ανό.
Η κα Παναγιωτοπούλου είναι περιφερειακή σύμβουλος 
Πελοποννήσου και αναπληρώτρια γραμματέας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης της ΝΔ. είναι από τους περιφερειακούς 
συμβούλους του Πέτρου Τατούλη, που ακολούθησε πιστά 
την επιθυμία του προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη 
να μην παραμείνει στην παράταξη του περιφερειάρχη και 
ανταμείφθηκε κατάλληλα. 
Η παρουσία στα κομματικά άλλωστε είναι έντονη, όπως 
επίσης και η δυναμική της.

ΑΝ

Ανακοίνωσε τελικά την 
υποψηφιότητά του για την 
περιφέρεια Πελοποννήσου 
ο Γιώργος Δέδες, ως επι-
κεφαλής της παράταξης 
«Νέοι Δρόμοι». Ο Γενικός 
Γραμματέας Υποδομών, του 
Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών, έστω με καθυ-
στέρηση έναντι των αντι-
πάλων του μπαίνει επίσημα 
στο παιχνίδι της προεκλο-

γικής περιόδου, συγκροτημένα 
και παρουσιάζοντας τη φιλο-
σοφία του:  «Ο σεβασμός στους 
Πελοποννήσιους σημαίνει ότι 
στη μάχη που θα δώσουμε ως  
παράταξη θα έχουν θέση όλοι 
όσοι έχουν αγάπη για τον τόπο 
μας, εμπειρία και ανιδιοτελή 
πρόθεση να συνεισφέρουν 
στην πρόοδο της Περιφέρειας».

Υ.Ζ.

27η Ιανουαρίου Διεθνής Ημέρα Μνήμης 
των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος
 Μήνυμα του Κόφι ’Αναν, Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ

 
«Σήμερα, για πρώτη φορά, τα  Ηνωμένα  Έθνη  τη-
ρούν   αυτό  που από  τώρα και στο εξής θα  είναι μία  
Διεθνής Ημέρα του ΟΗΕ:  Τη Διεθνή  Ημέρα Μνήμης  
των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος.
Η τραγωδία του Ολοκαυτώματος δεν μπορεί να  ξε-
γραφτεί.   Πρέπει να τη θυμόμαστε  με  ντροπή  και  
φρίκη,   όσο υπάρχει ανθρώπινη μνήμη.  
Μόνο κρατώντας τη μνήμη μας  ζωντανή θα μπορέ-
σουμε  να  αποτίσουμε  τον δέοντα φόρο τιμής  στα 
θύματα. Εκατομμύρια   αθώοι  Εβραίοι αλλά  και  μέλη  
άλλων μειονοτήτων  σφαγιάστηκαν   με τον  πιο βάρ-
βαρο τρόπο  που κάποιος   θα μπορούσε να  διανοηθεί. 
Δεν πρέπει ποτέ να λησμονήσουμε εκείνους τους  άν-
δρες, τις γυναίκες και τα παιδιά,  το μαρτύριό τους.
Διατηρώντας τη μνήμη ζωντανή, αποδοκιμάζουμε  
εκείνους που ισχυρίζονται ότι  το Ολοκαύτωμα δεν 
συνέβη ποτέ ή  ότι έχει μεγαλοποιηθεί. 
Η άρνηση του Ολοκαυτώματος είναι  έργο μισαλλό-
δοξων. Οφείλουμε  να απορρίπτουμε  τους   ψευδείς 
ισχυρισμούς τους, από οποιονδήποτε και οποτεδήποτε 
αυτοί ακούγονται.   
Η διατήρηση της μνήμης   αποτελεί  επίσης ασπίδα 
προστασίας για το μέλλον. Η άβυσσος  των ναζιστι-
κών στρατοπέδων  θανάτου ξεκίνησε  με το μίσος, την  

προκατάληψη και τον αντισημιτισμό,  γεγονός που 
μας  υπενθυμίζει  ότι πρέπει να είμαστε  πάντα σε επα-
γρύπνηση για νέα προειδοποιητικά  σημάδια.  
Καθώς το Ολοκαύτωμα  απομακρύνεται στο χρόνο και 
ο αριθμός  των επιζώντων λιγοστεύει,  επαφίεται  σε 
εμάς -  τη σημερινή γενιά  - να  κρατήσουμε  τη δάδα 
της μνήμης αναμμένη, να κρατήσουμε  ψηλά τον 
αγώνα    για ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 
Τα Ηνωμένα Έθνη ιδρύθηκαν ως μια  αντίδραση στη 
φρίκη  του Δεύτερου  Παγκόσμιου Πόλεμου. Εν τού-
τοις, η διεθνής κοινότητα, πάρα πολύ συχνά απέτυχε  
να ορθώσει το ανάστημά της  μπροστά   σε  μαζικές 
ωμότητες. Τα τελευταία χρόνια, έχουμε κάνει σημαντι-
κά  βήματα προς τη βελτίωση αυτής της προϊστορίας, 
όπως με την  ίδρυση του  Διεθνούς Ποινικού Δικα-
στηρίου  και τη συμφωνία για την Συλλογική Ευθύνη 
Προστασίας.
Το θέμα της σημερινής  Διεθνούς  Ημέρας Μνήμης,  
είναι  « Η Μνήμη και το Μετά». Με αυτό το πνεύμα, ας 
καταβάλουμε ακόμα  μεγαλύτερες προσπάθειες για να 
αποτρέψουμε  στο μέλλον γενοκτονίες  και  εγκλήμα-
τα  κατά της  ανθρωπότητας».
Η Μνήμη των δικών «μεντόρων» δεν ξύπνησε ή επι-
ζητά την απώλεια μνήμης.
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα

Αρ. Σήματος: 159481
Δικαιούχος Σήματος: 

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

Κωδ. Εντύπου: 4126

Αριθμός φύλλου: 1020 
Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ  31.01.2019

Ιδιοκτησία:
Α. ΓΚΑΤΖΙΟΣ Θ. ΝΤΑΝΟΣ ΟΕ

Εκδότης – Δ/ντής:
Άκης Γκάτζιος 

Σχεδιασμός: ΕΝΘΕSIS
Εκτύπωση: 

«ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ» ΚΙΑΤΟ
Διανομή:  ΕΛΤΑ, 

 Πρακτορείο ΑΛΕΑΤΥΠΟΣ

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

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

www.anagnostis.org

Τιμή: 2,00 ευρώ
Συνδρομές (με ΦΠΑ): Ετήσια ιδιωτών 
45,00 ευρώ, Ετήσια Οργανισμών,  ΟΤΑ, 

ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ 300,00 ευρώ.

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

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

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

άδεια του εκδότη (Ν.2121/1993).

Ευχαριστούμε πολύ τους αρθρογράφους 
που προσφέρουν αφιλοκερδώς τις 

εργασίες τους

Tαυτότητα

π
αρ

ασ
κή

νι
ο Μαθήματα ζωντανής ιστορίας

Πολύ καλή η ιδέα της ΚΕΔΑΜ και της παιδικής 
Βιβλιοθήκης του Άργους, να κάνουν ζωντανά 
μαθήματα ιστορίας στους μαθητές της στους 
δρόμους του Άργους με βάση τα μνημεία και τα 
κτήρια. Μήπως θα ήταν καλό τα μαθήματα αυτά να 
επεκταθούν και στους δημοτικούς συμβούλους; 
Λέμε μήπως γιατί δεν τους βλέπουμε να πιάνουν 
ούτε την βάση αν εξεταστούν στην ιστορία Άργους- 
Μυκηνών. Είναι ικανοί να τους ρωτήσεις που είναι το 
αρχαίο θέατρο και αυτοί να σε ρωτήσουν αν εννοείς 
τα «σκαλάκια». Μια πρόταση κάνουμε κι ας την 
αξιολογήσει η ΚΕΔΑΜ.

ΑΝ.

Θα το φωνάζουμε 
μέχρι να ξυπνήσετε
Για Τρίτη φορά μέσα σε 2 μήνες τεράστιες 
ποσότητες νερού χύθηκαν στην θάλασσα 
ενώ οι μελέτες περί φραγμάτων αραχνιά-
ζουν στα γραφεία της ΔΕΥΑΑΡΜ από την 
εποχή του Δημήτρη Παπανικολάου. Μια 
επικαιροποίηση των μελετών και η ένταξή 
τους σε περιβαλλοντικό πρόγραμμα της 
ΕΕ, όχι μόνο θα γλύτωνε το Άργος και τον 
κάμπο από τις πλημμύρες, όχι μόνο θα εί-
χαμε φυσικό εμπλουτισμό του υπόγειου 
υδροφορέα, αλλά θα βάζαμε ένα τέλος 
στο χρηματοβόρο παιχνίδι του Αναβάλου. 
Τελικά αρχίζω να πιστεύω πως κάποιοι επο-
φελούνται από αυτό τον Μύθο που λέγεται 
Ανάβαλος.

ΑΝ.

Ας αφήσουμε 
ήσυχη την υγεία
Τα εύσημα κερδίζει διαρκώς η πα-

θολογική κλινική του Γ.Ν. Άργους. 

Πρόσφατα μάλιστα και από έναν 

πολίτη που είχε την ατυχία να χά-

σει συγγενικό του πρόσωπο, αλλά 

παρ όλα αυτά θεώρησε αναγκαίο 

να απονείμει τα εύσημα στην κλι-

νική για την άψογη συμπεριφορά 

όλου του προσωπικού τονίζοντας 

μάλιστα ότι η παθολογική κλινική 

του Γ.Ν.Άργους ρίχνει μια ακτίνα 

ελπίδας. Και φυσικά δεν είναι μόνο 

η συγκεκριμένη κλινική, απλά ανα-

φέραμε το παράδειγμα γιατί μετά 

από θάνατο συγγενούς, το τελευ-

ταίο που σκέπτεται κανείς είναι 

να πει ευχαριστώ. Το Νοσοκομείο 

της Αργολίδας στο Άργος, έχει τε-

ράστιες δυνατότητες ανάπτυξης 

και αν μείνει ελεύθερο από τοπι-

κισμούς και καρεκλοπροβλήματα, 

όχι μόνο θα αποτελέσει ένα βήμα 

βελτίωσης της υγείας του νομού 

αλλά και αύξησης του αριθμού των 

επισκεπτών από άλλους νομούς.

ΑΝ

ιχνηλασίες

Πεζοδρόμια
Δεν φτάνει που το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων είναι ανύπαρ-
κτο με αποτέλεσμα σε κεντρικά σημεία εισόδου στην πόλη του 
Άργους να σχηματίζοντες επικίνδυνες λίμνες, τους κινδύνους 
ατυχήματος αυξάνει και η έλλειψη πεζοδρομίων. Από το 1989 
οι κάτοικοι του Συνοικισμού διαμαρτύρονταν πως η Τριπόλε-
ως από ένα σημείο και μετά δεν έχει πεζοδρόμια- όφειλε να 
έχει έως την ξηρόβρυση, για να μην πως έως το περιφερειακό-, 
και της Καρπετοπούλου που μετά από τις εργατικές κατοικίες 
και προς την Ν. Κίο, ο δρόμος είναι «όποιον πάρει ο χάρος». 
Επιτέλους δεν καταλαβαίνει κανείς πως μια είσοδος πόλης 
όταν θυμίζει χωριό προσκαλεί κανέναν να την επισκεφτεί;

ΑΝ.

Μακεδονία 1903
Η ανατίναξη του κεντρικού καταστήματος της Οθωμανικής 
τράπεζας στην Σαλόνικα από την Αναρχική Εξεγερτική ομάδα 
«Βαρκάρηδες της Θεσσαλονίκης» τον Απρίλιο του 1903. ! (Η 
ομάδα αποτελείτο από νεαρούς Βούλγαρους αναρχικούς που 
μέσα στα σχέδια τους ήταν και η εξολόθρευση του Σουλτά-
νου)Michail Matthaiou.
Το ελληνικό κράτος αντί να αγκαλιάσει όλο τον πληθυσμό, 
άσχετα αν δήλωναν Βούλγαροι, Σλάβοι, Μουσουλμάνοι, Τσιγ-
γάνοι, Βλάχοι ή Πομάκοι, όπως είχε γίνει παλαιότερα με την 
ελληνοποίηση άλλων πληθυσμιακών ομάδων στην Πελοπόν-
νησο, στα Νησιά και στην κεντρική Ελλάδα, στράφηκε εναντί-
ων τους διαιωνίζοντας μας μέχρι σήμερα προβλήματα.

ΑΝ
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Ενεργοί πολίτες και μαθητές 
κόντρα στις εθνικιστικές 
προβοκάτσιες 
του Θάνου Γιαννούδη*
ΣΧΕΔΟΝ τέσσερα χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας από 
την Αριστερά και τις συνακόλουθες προσδοκίες που αυτή είχε 
δημιουργήσει, η μεγάλη μάχη της κοινωνίας μετά την αναδί-
πλωση κι ενσωμάτωση της τελευταίας στις επιταγές του ευρω-
παϊκού κατεστημένου είναι για τα καλά χαμένη. Τα νεανικά όνει-
ρα αρχίζουν και τελειώνουν στις εκπτώσεις της Black Friday, 
στους νικητές των τηλε-ριάλιτυ επιβίωσης στις ζούγκλες του 
χυδαίου καπιταλισμού, στους influencers του instagram, ενώ η 
νεοφιλελεύθερη δεξιά τρίβει τα χέρια της από ικανοποίηση πε-
ριμένοντας την επάνοδό της στην εξουσία, αφού το δόγμα της 
είναι ήδη κυρίαρχο. Όλα αυτά όμως δεν θα ήταν παρά μια ακό-
μα ιστορία ενσωμάτωσης στον αστισμό, άμα δεν συνοδεύο-
νταν κι από την απερίγραπτη εθνικιστική έξαρση που βιώσαμε 
το τελευταίο έτος, ιδιαίτερα έντονη μάλιστα εδώ στον βορρά.
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ τη Συνθήκη των Πρεσπών που -παρά την αμερι-
κανοκίνητη κατασκευή της και τις ΝΑΤΟϊκές της σκοπιμότητες- 
προσπαθεί όντως να επιλύσει ένα ζήτημα που έχτισε καριέρες 
λαϊκιστών κι εθνικιστών πολιτικών και στις δυο χώρες πάνω σε 
κούφια λόγια, θλιβερές ομάδες ακροδεξιών χούλιγκανς έχουν 
για τα καλά βγει από το ημίφως όπου ευδοκιμούσαν και επι-
διώκουν να διαμορφώσουν την κοινωνική ατζέντα. Κατακαίνε 
νεοκλασσικά, χτυπούν και τραμπουκίζουν πολίτες, τουρίστες 
και μετανάστες, βεβηλώνουν το μνημείο του ολοκαυτώματος, 
ανοίγοντας ξεκάθαρα το δρόμο σε νεοφασιστικού τύπου πρα-
κτικές και θέτοντας ενώπιον των ευθυνών τους και τους απλούς 
παρασυρμένους πολίτες αγνών πατριωτικών αισθημάτων που 
αρχικά στήριξαν αυτές τις κινητοποιήσεις.
ΕΣΧΑΤΩΣ προσπαθούν να χύσουν το δηλητήριο του μίσους στα 
μικρά παιδιά, καλώντας τους να προχωρήσουν σε καταλήψεις 
των σχολείων τους για το μακεδονικό και για τον δολοφονη-
θέντα στη Β. Ήπειρο Κ. Κατσίφα, ο υποτιθέμενος ’’ηρωισμός’’ 
του οποίου ελέγχεται από πολλές παραμέτρους. Ήδη ορισμένα 
σχολεία προχώρησαν σε καταλήψεις απλά και μόνο στο βωμό 
του ’’να χάσουμε μάθημα’’, ενώ την 29η Νοεμβρίου προετοιμά-
ζεται πανελλαδική κινητοποίηση-προβοκάτσια, με σκοπό να 
δώσει εσφαλμένα μηνύματα δήθεν κινητοποίησης της νέας 
γενιάς, που στην πραγματικότητα τους ίδιους πρώτα συμφέρει 
να την έχουν απαθή κι αδρανή ώστε μέσω της λογικής της ανά-
θεσης να μιλούν αφηρημένα εξ ονόματός της. Η χρονική συ-
γκυρία δεν είναι τυχαία: οι εκλογές πλησιάζουν και η ακροδεξιά 
πανευρωπαϊκά ανεβαίνει, δείγμα της έκπτωσης του οράματος 
της ΕΕ σε μια λίστα κεφαλαιοκρατών των Βρυξελλών. Παράλλη-
λα, η αποχώρηση του -προοδευτικού νεοφιλελεύθερου- Γιάννη 
Μπουτάρη από τη Δημαρχία Θεσσαλονίκης ανοίγει το δρόμο 
για μια δεξιά επάνοδο, με αφομοιωμένο όμως όλο το ’’παιχνίδι’’ 
και το αλισβερίσι με την ακροδεξιά. Ήδη ο -μια ζωή Δήμαρχος- 
Ιγνάτιος Καϊτετζίδης ετοιμάζεται να δώσει το όνομα πλατείας 
της Πυλαίας στο μισαλλόδοξο μητροπολίτη Άνθιμο, του οποίου 
την επιτιμοποίηση από το ΑΠΘ σταμάτησε πέρυσι ένα ισχυρό 
κίνημα αντίστασης, ήδη ο άχρωμος, άγευστος και άοσμος Πε-
ριφερειάρχης Απ. Τζιτζικώστας ετοιμάζεται να προβεί σε εθνικι-
στικού τύπου κιτς γιορτές για το 2021, αντίστοιχες με όσα έκανε 
το 2012.
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ και οι ενεργοί πολίτες δεν πρέπει να ’’τσιμπήσουν’’ 
ούτε από το ακροδεξιό μίσος ούτε από την δεξιά ’’κανονικό-
τητα’’ με αφομοιωμένα τα εθνικιστικά αιτήματα. Στα σχολεία 
να δημιουργηθεί εδώ και τώρα ένα ενιαίο κίνημα αντίστασης 
και δημιουργίας μαθητών, καθηγητών κι αποφοίτων κόντρα 
στις εθνικιστικές προβοκάτσιες και στις λαϊκιστικές υπερα-
πλουστεύσεις, δίχως βία και οργή, αλλά με δυναμική ορμή για 
την καλυτέρευση των συνθηκών Παιδείας και μάθησης. Στις 
29 Νοέμβρη, αλλά και κάθε μέρα, οι ενεργοί πολίτες της κάθε 
γειτονιάς να βρίσκονται δίπλα στο σχολείο, δημιουργώντας πα-
ράλληλες αυτοοργανωμένες δομές αστικών κήπων, ενισχυτι-
κής διδασκαλίας, ανταλλαγής προϊόντων κι υπηρεσιών, λαϊκών 
συνελεύσεων, ενεργειακής αυτάρκειας, έμπρακτης βοήθειας σε 
ντόπιους και αλλοδαπούς συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. 
Κι αν απέτυχε η ’’αριστερή’’ κυβέρνηση να μας δείξει το δρόμο, 
τότε δεν μένει παρά να φτιάξουμε εμείς οι ίδιοι δομές ’’αλληλο-
διδακτικές’’. Υπάρχει μήπως καλύτερο μάθημα για τη γενιά που 
ακολουθεί από την αλληλοσυνεργασία και την αλληλοκατανό-
ηση;

* Αδιόριστος εκπαιδευτικός, μέλος Δικτύου Ριζοσπαστικής 
Οικολογίας, μέλος «Γειτονιές σε δράση» (Θεσσαλονίκη), μέλος 

της περιφερειακής παράταξης ’’Οικολογία Αλληλεγγύη Κεντρικής 
Μακεδονίας»

Vita Civilis Σιγα σιγά μπαίνει στην ουσία 
ο προεκλογικός αγώνας
Άρχισε εξαγγελίες θέσεων ο Χειβιδόπουλος

Ο Υποψήφιος Δήμαρχος Άργους – Μυκη-
νών Τάσσος Χειβιδόπουλος, σε μια ανοικτή 
συζήτηση με συμπολίτισσες του Δήμου, 
ανέπτυξε το σχέδιο της δημοτικής του κί-
νησης, όσον αφορά τη θέση που πρέπει να 
έχουν οι γυναίκες στα κέντρα λήψης απο-
φάσεων. Μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της 
«ΔΥΝΑΤΗ ΠΟΛΗ ΞΑΝΑ» δεσμεύτηκε για 
τα παρακάτω: 
- Δημιουργία ειδικής τηλεφωνικής γραμ-
μής επικοινωνίας με τις γυναίκες της 
πόλης, όπου κάθε γυναίκα 24 ώρες το ει-
κοσιτετράωρο θα μπορεί, με ένα απλό τη-
λέφωνο σε έναν πενταψήφιο αριθμό, να 
επικοινωνεί με ειδικούς που θα απαντούν 
στα ερωτήματά της, σχετικά με προβλήμα-
τα ενδοοικογενειακής βίας ή όποιας άλλης 
μορφής κακοποίησης. 
- Θεσμοθέτηση ισότιμης συμμετοχής γυ-
ναικών σε όλα τα νομικά πρόσωπα του 
Δήμου σε ποσοστό 50%. 

Ανέπτυξε το 
σχέδιο της 
δημοτικής 

κίνησης, για τη 
θέση που πρέπει 

να έχουν οι 
γυναίκες στα 

κέντρα λήψης 
αποφάσεων

- Οι μετακλητοί συνεργάτες που δικαιούται ο 
Δήμαρχος θα κατανέμονται ισομερώς στα δύο 
φύλα. 
- Οργάνωση του Κοινωνικού Ιατρείου, ώστε 
να υπάρχει παρέμβαση με κινητές μονάδες σε 
όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, με προγράμματα 
πρόληψης, προκειμένου όλες οι γυναίκες του 
δήμου να έχουν την δυνατότητα πρόσβασης 
στην πρόληψη, ασχέτως της οικονομικής τους 
κατάστασης. 
- Αναπροσαρμογή της λειτουργίας του Νομικού 
Προσώπου Κοινωνικής Μέριμνας και Αθλητι-
σμού με πολλές περισσότερες δράσεις για κάθε 
ηλικιακή κατηγορία γυναικών, με περισσότερα 
προγράμματα άθλησης, διαιτολογικής υποστήρι-
ξης, ψυχολογικής υποστήριξης για ηλικιωμένες 
γυναίκες, για νέες μητέρες, με σχολές γονέων 
κ.α. δράσεις, που θα στοχεύουν στην καλυτέρευ-
ση της ζωής της κάθε γυναίκας του Δήμου. 
- Υπεύθυνη και σοβαρή λειτουργία της Επιτρο-
πής Ισότητας στον Δήμο Άργους Μυκηνών, 
καθώς η επιτροπή αυτή θα πρέπει να είναι μια 
σοβαρή επιτροπή διαβούλευσης της δημοτικής 
αρχής με τις γυναίκες της πόλης, για όλα τα προ-
βλήματα των γυναικών, που αναζητούν λύση και 
που μπορεί να βρεθεί με τον διάλογο μεταξύ μας. 
- Εκμετάλλευση όλων των Ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων, προκειμένου να τονωθεί η γυναι-
κεία επιχειρηματικότητα και δημιουργία του 
απαραίτητου περιβάλλοντος για την πραγμάτω-
σή της.
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Ο «α» στηρίζει δραστηριότητες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις της Αργολίδας

Κερδίζουν την εμπιστοσύνη μας…

*Τηρείται σειρά προτεραιότητας για τις επιχειρήσεις – δραστηριότητες που μας στέλνετε. Το κείμενο και η φωτογραφία μπορεί να μην γίνουν αποδεκτά, αν δεν ανταποκρίνονται στο πνεύμα και τη 
φιλοσοφία του εγχειρήματος. Η φωτογραφία πρέπει να είναι καθαρή και σε μεγάλη ανάλυση. Το αφιέρωμα δεν αποτελεί διαφήμιση αλλά παρουσίαση τοπικών δραστηριοτήτων και δεν θα γίνεται όταν 
η ύλη της εφημερίδας και η επικαιρότητα δεν το επιτρέπουν. 

Ο «Αναγνώστης Πελοποννήσου» στηρίζει 
και προβάλλει την τοπική αγορά, τις ντόπιες 
επιχειρήσεις, τους αξιόλογους επαγγελματίες, 
που κέρδισαν την εμπιστοσύνη μας…
Μαζί προσπερνάμε την κρίση και επιχειρούμε 
μέσα από αυτή τη σελίδα να παρουσιάσουμε 

τις δραστηριότητες και ιδιωτικές πρωτοβουλί-
ες από κάθε γωνιά του νομού.
Αν επιθυμείτε κι σεις να φιλοξενήσουμε 
δωρεάν σε αυτή την θεματική ενότητα της 
εφημερίδας τη δική σας δραστηριότητα ή 
επιχείρηση, δεν έχετε παρά να μας καλέσετε 

στο 27520 22257 και να στείλετε μια καλή 
φωτογραφία (χώρος εργασίας, βιτρίνα, εκδή-
λωση κλπ) καθώς και μια μικρή περιγραφή 
της δραστηριότητας, μαζί με τη διεύθυνση, 
το τηλέφωνο και το όνομα του ιδιοκτήτη, στο 
anagnostispe@hotmail.com

AGROTRUST.  Εξιδεικευμένο γραφείο γεωργικών μελετών με αντικείμενο την 
παροχή υπηρεσιών ποιότητας στους αγρότες φυτικής ή ζωικής κατεύθυνσης. 
Παράλληλα έχει αναπτυχθεί στον τομέα της ένταξης, διαχείρισης και παρακο-
λούθησης αναπτυξιακών προγραμμάτων. Βρίσκεται στην Παραλιακή Ναυπλί-
ου - Νέας Κίου στο Ναύπλιο. Τηλ. 27520 29727

KIMOULIATIS BAKERY. Όλα τα γλυκά, με πρωτότυπες και υπέροχες γεύσεις. 
Ζεστό γαλακτομπούρεκο με αφράτη κρέμα και σιρόπι, φωλιά με αγριοκέρασο, 
κανταΐφι σοκολάτας, carrot cake είναι μόλις κάποια από αυτά. Και κάθε πρωί ο 
καφές και το πρωινό σας μπορούν να βρίσκονται στα χέρια σας με ένα τηλεφώ-
νημα στο 2751061825. Βρίσκεται στο τέρμα Τριπόλεως στο Άργος.

ANGIE KOKKONI – ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ. Όμορφα και λαμπερά μαλλιά... Ποτέ η 
ομορφιά δεν ήταν τόσο προσιτή. Απόλυτα προσωποποιημένη τελετουργία 
περιποίησης, λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις ανάγκες των μαλλιών σας και χα-
ρίζοντάς τους την υγεία και τη λάμψη που ονειρεύεστε. Βρίσκεται στην οδό 
Σιδηράς Μεραρχίας 10, στο Ναύπλιο. Τηλ. 2752 024324

ΤΟ ΣΜΥΡΝΑΙΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΝΗ. Όλα ψήνονται παραδοσιακά στα κάρβουνα. Τα 
γνωστά σας πιάτα, παρασκευάζονται με ξεχωριστό τρόπο και υπόσχονται να 
ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό πελάτη, με υγιεινά προϊόντα και φρέσκα 
ντόπια κρέατα. Τις γεύσεις μπορείτε να τις απολαύσετε στο χώρο του ή στο 
χώρο σας. Βρίσκεται στη Νέα Κίο. Τηλ. 27510 52444
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Ιστορίες του Χαμπή της Ανδριανούς 
Ο Τήλλυρος ο «Τόμ και ο Τζέρυ» … 
Ο Χαμπής ετοιμαζόταν για άλλο ένα 
περιπλανώμενο ταξίδι στην Γηραιά Αλ-
βιόνα , από το Λονδίνο στο Μπρίστολ και 
στα περίχωρα θα συγκέντρωνε ανταλ-
λακτικά για την μάνδρα- συνεργείο  που 
διατηρούσε στην κοινότητα Ξυλοφάγου 
στην Λάρνακα. Από μια μεγάλη παραλ-
ληλόγραμμη κασέτα, αυτές που έπαιζαν 
στα φορτηγά την δεκαετία του ογδόντα, 
συμπτωματικά ακούγονταν η παραπονιά-
ρικη ένρινη φωνή του Βασίλη Τσιτσάνη : 
Σαν απόκληρος γυρίζω στην κακούργα 
ξενιτιά. Περιπλανώμενος δυστυχισμέ-
νος. Μακριά από της μάνας μου την 
αγκαλιά. 
Σημείωνε την λίστα με τα ανταλλακτι-
κά που επρόκειτο να αγοράσει, το πόδι 
του χτυπούσε σε ζεϊμπέκικους ρυθμούς 
όταν μπήκε μέσα ο Μιχάλης. Καλό και 
αγαθό παιδί ο φιλαράκος, ξεχώριζε για 
την φωνολογική του ιδιορρυθμία να τρα-
βά τα φωνήεντα στις λέξεις. 
-Χαμπηηηή πααάς Αγγλίααα; 
-Αύριο. 
-Να σου δώκωωω  δέεκα λίρες να μου 
φέερεις μια κασέετα «Τομ και Τζέρυ-
υυ».
Στην Ελλάδα οι βιντεοταινίες με αισθη-
σιακό περιεχόμενο συνθηματικά λέ-
γονταν, «καουμπόικες» ή «πολεμικές» 
θέλοντας ο Ελληνάρας να δώσει ένα 
πολεμικό τόνο για το «κουμπούρι» και το 
«κανόνι» του. Οι Ελληνοκύπριοι πιο παι-
γνιδιάρηδες είδαν το ερωτικό παιγνίδι 
σαν το κυνήγι του ποντικού με της γά-
τας! Ο κωδικός λοιπόν «Τομ και Τζέρι», 
αναφερόταν σε ερωτικές ταινίες. Μόλις 
είχαν κυκλοφορήσει τα πρώτα βίντεο και 
ήταν δυσεύρετες αυτές οι «επιμορφωτι-
κές» ταινίες. 
-Θα σου την φέρω και μετά με πληρώ-
νεις.
-Ααα, μηη μεεε ξαχάσειιιις.
Στο Λονδίνο ένας φίλος του Χαμπή ενώ 
εκείνος ξεκίνησε για το μηχανολογικό 
τσαμπάσικο βρήκε μια καλή ταινία τύπου 
«Τομ και Τζέρυ», δέκα λίρες παρακαλώ, 
σεβαστό ποσό για εκείνη την εποχή. 
Ο Χαμπής στο Μπρίστολ , ενώ παζάρευε 
κάποιες μηχανές φορτηγών με το αρι-
στερό του μάτι πιάνει το βανάκι του κινέ-
ζου να κινείται με αργό ρυθμό στο χώρο 
των συνεργείων και των ανταλλακτικών. 
Μέσα από τα φαρδύ πλαϊνό τζάμι βλέ-
πει ότι εμπορεύεται  βιντεοταινίες. Τα 
μαστόρια όσο φιλότεχνα και να ήταν 
αποκλείεται να έβλεπαν κλασικό κινη-
ματογράφο. 
-Ε, Χο Τσι Μιν, ( του φωνάζει, και εκεί-
νος σταματά κοντά του). Τομ καιΤζέρυ; 
( Τον ρωτά με τον μαγικό κωδικό για να 
ανοίξει η σπηλιά με τους βιντεοηδονι-
κούς θησαυρούς. Ναι το γνέφει με ένα 
τεράστιο χαμόγελο και μικρή υπόκλιση ο 

κινέζος. ) Η μία; 
-Εφτά λίρες. 
-Αν πάρω δυο; 
-Δέκα λίρες.
Μετά από δυο μέρες ο Χαμπής γύρισε 
στο Λονδίνο.  
-Φίλε σου βρήκα μια ταινία δέκα λίρες. 
-Εγώ βρήκα δυο στην ίδια τιμή. 
-Εμένα θα με πληρώσεις, αλλά θα την 
δεις μόνος σου. 

-Γιατί; 
-Ο Μιχάλης πνίγηκε πριν δυο μέρες. 
Μετά από ταξίδι ημερών ο Χαμπής γύρι-
σε στο χωριό του. 
Όλοι είχαν στενοχωρηθεί από τον ξαφ-
νικό θάνατο του Μιχάλη. Ίσως ο καλύ-
τερος ψαράς βουτηχτής της περιοχής 
πνίγηκε κάνοντας το χόμπι του. Ποιος 
ξέρει, ίσως από κάποια ασυνείδητη ανά-
γκη, να κάνει ενός άλλου τύπου μνημό-
συνο στο αδικοχαμένο φίλο, αποφάσισε 
να δουν όλοι μαζί την ταινία που ήταν η 
τελευταία παραγγελιά του, στο καφε-
νείο. 
Βίντεο δεν είχε το μαγαζί, πήγε το δικό 
του. Συνδέσανε τα μηχανήματα, μόλις 
ήταν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η προ-
βολή, χτύπησε το τηλέφωνο του καφε-
νείου.  Πελάτης από την Πάφο βρέθηκε 
στην μάντρα του Χαμπή, έπρεπε να πάει! 
-Γιάννη ξεκίνα την ταινία και θα έρθω 
εγώ μετά.
Σε χρόνο μηδέν έπεσε σήμα ότι στο 
καφενείο θα έβλεπαν «Τομ και Τζέρυ», 
έγινε το αδιαχώρητο, ακόμα και ανήλι-
κοι βρέθηκαν ανάμεσα στου λάτρεις του 
ερωτικού κινηματογράφου. Η ταινία είχε 
φθάσει στην μέση, το ξαναμμένο κοινό 
ήταν σε άλλη διάσταση, κανείς δεν πρό-
σεξε τον Τήλλυρο, τον λοχία του τοπικού 
αστυνομικού σταθμού όταν μπήκε μέσα. 
Έψαχνε κάποιον. 
-Είναι εδώ ο Πανίκος; (Ρώτησε τον κα-
φετζή.) 
-Έχω μέρες να τον δω ( του απάντησε 
ο Γιαννής χωρίς να του δώσει βλέμμα 
αφού τα μάτια του είχαν καρφωθεί στο 

γυαλί).
-Κυρ Λοχία, ( ο χωροφύλαξ βασιλικότε-
ρος του βασιλέως σκούντηξε τον Τήλ-
λυρο) βλέπουν και ανήλικοι πορνό εδώ 
μέσα. 
-Τόμ και Τζέρυ είναι (είπε χωρατεύο-
ντας ο Γιαννής, αλλά πάγωσε όταν είδε 
το απελπισμένο βλέμμα του Λοχία, ήταν 
εκτεθειμένος απέναντι στα μάτια του 
χωροφύλαξ). 

-Εντάξει όργανο, πράξε 
τα δέοντα.
Συνελήφθη ο καφετζής 
και η τηλεόραση του, το 
βίντεο του Χαμπή και ο 
«Τομ και Τζέρυ» του μα-
καρίτη. 
Εβδομήντα λίρες το ιδιαί-
τερα βαρύ πρόστιμο.
Την άλλη μέρα ο Λοχίας 
πέρασε από το φιλόξε-
νο γκαράζ του Χαμπή 
να πιεί το καφεδάκι 
του. Στα χρόνια της δό-
ξας των μηχανών και 
των ανταλλακτικών, η 
Αντρούλα, η γυναίκα του 

Χαμπή έφτιαχνε περισσότερους καφέ-
δες απ΄ ότι και οι τρεις καφενέδες του 
χωριού. Μια κατσαρόλα με καυτό νερό 
ήταν πάντα έτοιμη στο γκάζι για να προ-
λαβαίνει, πελάτες, φίλους και τσιγκού-
νηδες τρακαδόρους. 
-Τι έγινε Χαμπή; 
-Συνέλαβαν τον Γιάννη τον καφετζή. 
(Τον κοίταξε με εκείνο το διαπεραστικό 
βλέμμα, ο Τήλλυρος ένοιωσε την επιθε-
τική απορία του.)
-Το ξέρω. ( Τα μάτια μίλησαν.) Δεν μπο-
ρούσα να κάνω τα στραβά μάτια. Ο και-
νούργιος χωροφύλακας είναι εξουσιο-
φρενής και εξουσιολάγνος. Θα με έδινε 
στεγνά στους ανωτέρους μου. 
-Η κασέτα και το βίντεο όμως είναι δικά 
μου! 
-Μόλις πληρωθεί το πρόστιμο θα τα πά-
ρεις πίσω! 
-Εβδομήντα λίρες είναι μεγάλο ποσό, 
που να τα βρει ο άνθρωπος, καφετζής 
είναι και όχι κρατικός υπάλληλος (του 
είπε με νόημα ) .
-Πράγματι πολλά τα λεφτά (μονολόγησε 
ο Λοχίας). 
-Ανδρέα (τον προσφώνησε με το μικρό 
του όνομα ) παρενέβης το ρητό: ου πει-
ράξεις τους φίλους σου. ( Ο αστυνομι-
κός  έσκυψε το κεφάλι.)
-Τι να κάνω; 
-Ανδρέα έχουμε μαζέψει πενήντα λίρες. 
Στην κοινοτική συνείδηση της εποχής, η 
χαρά της θέασης ήταν ομαδική αλλά και 
η ποινή που προέκυψε και αυτή ομαδική 
θα ήταν, ας αφορούσε ένα μόνο άτομο. 
Ο Χαμπής με τον τρόπο που ανακοίνωσε 

το ποσό έδωσε την εξιλεωτική λύση στον 
Λοχία.
-Τις άλλες είκοσι θα τις βάλω εγώ!
-Αθώος ο κατηγορούμενος και πάλι φί-
λος ο Λοχίας.
Ήπιε τον καφέ του ήρεμος ο Λοχίας και 
έφυγε χαρούμενος για να κάνει το χρέ-
ος του απέναντι στους φίλους του. 
Όλα τακτοποιήθηκαν. 
Κυριακή πρωί πέρασε από το γκαράζ 
του Χαμπή. Δεν έκλεινε ποτέ. Η κυρά 
Αντρούλα έλλειπε με τα παιδιά, εκκλη-
σία και μετά βόλτα στους παππούδες. 
Καφέ στον Αντρέα τον Τήλλυρο έφτιαξε 
ο Χαμπάκης. 
-Αδέλφι πήρες το βίντεο; 
-Ναι ( του απάντησε αδιάφορα ο μηχα-
νικός).
-Και την κασέτα; 
-Και την κασέτα! ( Στην ερώτηση του 
οργάνου της τάξεως ο Χαμπής έπιασε 
ένα τόνο ηδονικής απορίας, είδε και τις 
κόρες των ματιών του Ανδρέα να έχουν 
λίγο μεγαλώσει πρωί πρωί.) 
-Ήταν καλή; ( Ρώτησε τάχα αδιάφορα 
και με ανακριτική απορία ο έμπειρος 
αστυνομικός.) 
-Δεν ξέρω. 
-Τι δεν ξέρεις; ( Αν και έμπειρος στις 
ανακρίσεις σε αυτό το σημείο έχασε την 
ψυχραιμία του, υψώνοντας τον ερωτη-
ματικό του τόνο.) 
-Δεν πρόλαβα να την δω, ούτε ένα λεπτό 
, με φώναξε πελάτης στο μαγαζί. Όταν 
γύρισα πίσω την είχες συλλάβει! (Του 
γύρισε ένα θυμωμένο βλέμμα ο Αντρέ-
ας.) Εντάξει, όχι εσύ, ο χωροφύλαξ!
Επικράτησαν μερικά δευτερόλεπτα σι-
ωπές, μόνο οι ρουφηξιές ακούγονταν, 
άναψαν ταυτόχρονα και οι δυο τσιγάρο. 
-Θες να πάμε απάνω να την δούμε; (Ρώ-
τησε ο Χαμπής.)
Αντί για απάντηση ο Λοχίας κοίταξε το 
πολυσυλλεκτικό γκαράζ του φίλου του . 
Πρόσεξε τις κίτρινες φιάλες υγραερίου, 
πάνω τους ένα κουτί με το αγαπημένο 
του ουίσκι. 
Για προληπτικούς λόγους μην ανακα-
τευτούν τα εύφλεκτα  υλικά πήρε την 
μπουκάλα και κατευθύνθηκε στον πάνω 
όροφο! 
Πίνοντας το αγαπημένο τους ουίσκι οι 
δυο φίλοι είδαν  «Τόμ και Τζέρυ». Ήπιαν 
και ένα ποτήρι παραπάνω στην μνήμη 
του Μιχάλη, του μακαρίτη του παραγγε-
λιοδόχου. 

*Η ιστορία στηρίχτηκε σε πραγματικά 
γεγονότα, μας τα διηγήθηκε ο παπ-
πούς Χαμπής στο ίδιο γκαράζ, εκεί 
ακόμα, χειμώνα καιρό  πίνει τα καφε-
δάκια του με τον φίλο του τον Ανδρέα 
τον Λοχία….. 

του Βασίλη  
Καπετάνιου Η απέναντι όχθη

Στην κοινοτική 
συνείδηση της 

εποχής, η χαρά 
της θέασης ήταν 

ομαδική αλλά 
και η ποινή που 

προέκυψε και 
αυτή ομαδική θα 

ήταν, ας αφορούσε 
ένα μόνο άτομο. 

Ο Χαμπής με 
τον τρόπο που 

ανακοίνωσε το 
ποσό έδωσε την 
εξιλεωτική λύση 

στον Λοχία.
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Στων Πρεσπών 
την ολόμαυρη 

ράχη…
Κι όσο μιλάω ακούγοντας μιά 

γλώσσα ξένη
όλο γυαλιά θρυμματισμένα

σκέφτομαι ποιό μπορεί να’ταν το 
κρυμμένο νόημα

του ακέραιου πυρήνα
Αντώνης Φωστιέρης, Ο πυρήνας 

του νοήματος

Το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών έχει τρεις του-
λάχιστον διαστάσεις:
-τη διεθνή/ευρωπαϊκή γεωστρατηγική
-την εθνική/ιστορική διαμάχη
-την ενδοπολιτική αναδιάταξη κομματικών δυνάμε-
ων
Για την πρώτη η οποιαδήποτε πρόβλεψη είναι πα-
ρακινδυνευμένη λόγω της αστάθειας της παγκοσμι-
οποίησης. Πολλώ μάλλον η βεβαιότητα μερικών ότι 
η Συμφωνία θα μας οδηγήσει σε νέες ‘βαλκανικές’ 
περιπέτειες.
Για τη δεύτερη το ‘’ποιός είναι με τη σωστή πλευρά 
της Ιστορίας’’ μόνον η ίδια η Ιστορία μπορεί να το 
απαντήσει αυθεντικά και νομοτελειακά. Άρα οι ένθεν/
κακείθεν μεγαλοστομίες για ‘προδοσία’ ή για ‘εθνικι-
σμό’ στερούνται πατριδο-ιστορικού νοήματος.
Το ενδιαφέρον στρέφεται στην τρίτη παράμετρο, 
όπου απ’ ότι φαίνεται ‘χάνει η μάνα το παιδί και το παι-
δί τη μάνα’. Αριστεροί που εν μιά νυκτί βαπτίζονται 
δεξιοί, δεξιοί που είδαν το φως τους κι ασπάστηκαν 
την αριστερά, και πάει λέγοντας.
Αυτή η βίαιη ανατροπή/αναδιάταξη του πολιτικού 
σκηνικού/προσωπικού της χώρας, αν κι ενδημούσε 
από το 2012-2015 [όπου η ένταξη ορισμένων βου-
λευτών σε κάποια κόμματα ήταν εντελώς τυχαία ή 
καιροσκοπική], δεν μπορεί να χρεωθεί στο ΣΥΡΙΖΑ ή 
στον Πρωθυπουργό. Άλλωστε οι Ρισελιέ και Ρασπού-
τιν δεν ήσαν εκλεγμένοι Πρωθυπουργοί αριστερής 
-έστω υπό κρίσιν- κυβέρνησης. Συνεπώς η όλη ανα-
διάρθρωση, παρά τις ατομικές αχαρακτήριστες κι-
νήσεις/δηλώσεις κάποιων πρωταγωνιστών της μιάς 
ψηφοφορίας, προς όφελος της Δημοκρατίας εντέλει 
θα λειτουργήσει, καθώς θα ξεκαθαρίσει  ιδεολογικο-
πολιτικά ένα θολό τοπίο συμμαχιών, το οποίο προκα-
λούσε σύγχυση στους πολίτες.
Αυτό στο οποίο πρέπει να ρίξει το βάρος η Κυβερνώ-
σα είναι το ήθος των δικών της πολιτικών, συμπερι-
λαμβανομένης και της ακραίας ρητορικής ορισμέ-
νων, ώστε να μην πληγεί και η ίδια από το άρρωστο 
κλίμα που θα επικρατήσει τους επόμενους 6-8 μήνες.
Ανεξάρτητα από τις όποιες αντιρρήσεις/επιφυλάξεις 
για τους χειρισμούς της ελληνικής διπλωματίας, τα 
ιστορικού χαρακτήρα επιχειρήματα ή και τα τραυμα-
τικά βιώματα πολλών ελλήνων [ιδίως μακεδόνων], ο 
Πρωθυπουργός οφείλει –την επόμενη μέρα- να ξανα-
ενώσει το λαό και να μην [απο]κλειστεί στο φρούριο 
των φανατικών, περικυκλωμένος και πολιορκούμε-
νος από βαρβάρους και μη, αλλά και κινδυνεύων από 
τις προδοσίες των δικών του.
Ο Αννίβας κι ο Βρούτος δεν είναι μόνον ιστορικά πρό-
σωπα.

ΥΓ. ’’Αβάσταχτο φορτίο η διαχείριση της φήμης
Αβάσταχτο φορτίο η διαχείριση της μνήμης
Αβάσταχτο φορτίο η διαχείριση της λύπης’’ 
[Νικ.Φωτόπουλος, Δάνειος χρόνος]

Του Γιάννη 
Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογίας 
στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

Πόσα κερδίζει ο Δήμος Άργους- 
Μυκηνών από τις ανεμογεννήτριες

Διεκδικούν πάνω 
από 85 εκ. από 

την Περιφέρεια

Η Δημοτική Κίνηση Άργους-Μυκηνών 
ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ σε δημόσια επιστο-
λή που υπογράφεται από τον συντονι-
στή της κίνησης Χρήστο Καραργύρη, 
ζητά να πληροφορηθεί τα έσοδα του 
δήμου Άργους- Μυκηνών από τις ανε-
μογεννήτριες στο Αχλαδόκαμπο.
 Όπως αναφέρεται στην επιστολή «μετά 
από προφορικές   καταγγελίες –παρά-
πονα  που έχουμε λάβει, από πολλούς 
κατοίκους της κοινότητας Αχλαδοκά-
μπου απευθύνουμε δημόσια τις παρα-
κάτω ερωτήσεις στη δημοτική πλειο-
ψηφία και ειδικά στο κ. Καμπόσο:
 1. Ποια είναι τα ακριβώς τα  έσοδα από 
1/1/2011 έως 31/12/2018 από τις ανε-
μογεννήτριες που έχουν εγκατασταθεί 
στην κοινότητα Αχλαδοκάμπου και τα 
οποία σύμφωνα με υπολογισμούς  μας 
ανέρχονται πάνω από  ένα εκατομμύ-
ριο ευρώ,
 2. Ποιος είναι ο ΚΑΕ για τα έσοδα αυ-
τά,τα οποία σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία κάθε έτος θα πρέπει να εγ-
γράφονται σε ειδικό ΚΑΕ, των οποίων 
ζητάμε τη δημοσιοποίηση τους και τα  

ανάλογα ποσά που εισπράχθηκαν κατ’ 
έτος και το σύνολο τους από το 2011 
έως σήμερα.
3. Πόσα χρήματα από τα έσοδα των 
ανεμογεννητριών έχουν επιστραφεί ως 
έργα στην κοινότητα Αχλαδοκάμπου, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία;
 Αναμένουμε τις απαντήσεις από τον κ. 
Καμπόσο. 

Κάνουμε τις ερωτήσεις καλόπιστα για 
αυτό και τις κάνουμε δημόσια».
Σύμφωνα με παλαιότερους υπολογι-
σμούς, όταν ο Αχλαδόκαμπος ήταν 
χειμάζουσα κοινότητα τα έσοδα ξεπερ-
νούσαν τότε τις 960.000 ευρω, μάλι-
στα είχε χαρακτηριστεί το ποσό αυτό 
και ως προίκα στον Δήμο Άργους-Μυ-
κηνών.

Λεφτά με το τσουβάλι σε εργολαβίες φέρεται να 
χρωστά η Περιφέρεια Πελοποννήσου με απο-
τέλεσμα να ετοιμάζονται οι επιχειρηματίες να 
καταφύγουν νομικά για να εισπράξουν τα χρή-
ματά τουςΣύμφωνα με την Λαϊκή Συσπείρωση 
ο πίνακας με τις 22 περιπτώσεις διεκδικήσεων 
μεγαλοεργολάβων από την Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου.

Τίτλος έργου Περιφερειακή 
Ενότητα Ποσό

Α

1 Γαργαλιάνοι‐Ρωμανός.                                            
(Μια από τις τέσσερες προσφυγές) Μεσσηνία 44.092.654 €

2 Σκούρα ‐Πυρί και Μακρυνάρα.                              
(Διεκδικήσεις τραπεζών) Λακωνία 5.500.000 €

3 Φωκιανός‐Κυπαρισσι Αρκαδία 3.000.000 €
4 Ελαιοχώρι‐Κουμπίλα Αρκαδία 3.000.000 €
5 Παράκαμψη Βουτιάνων Λακωνία 3.000.000 €
6 Ναύπλιο‐Λυγουριό Αργολίδα 2.300.000 €

7
Καζάρμα‐Τουλούμπα‐Χάνι,                                   
Ραυτόπουλο‐Κεφαλόβρυσο                                  
(εχει βγεί απόφαση)

Μεσσηνία 1.000.000 €

8 Τρόπαια‐Κοντοβάζαινα‐Τριπόταμο Αρκαδία 853.596 €
9 Κουμπίλα‐Λουλούδι Αρκαδία 100.000 €
Β
1 Για δρόμο Ρυζόμυλος‐Κορώνη Μεσσηνία 1.189.547 €
2 Τριών γραφείων μελετών Μεσσηνία 1.094.090 €

3 Για διαχείριση αποβλήτων                                      
(τα έχει πάρει ήδη με κατάσχεση) Αρκαδία 172.000 €

Γ
1 Ανέγερση Λυκείου Γυθείου Λακωνία 1.854.488 €

2 Αποχετευτικό Γυθείου.                                          
(Μια από τις οκτώ αγωγές)  Λακωνία 3.875.124 €

3 Αλλιευτικό Βραχατίου                                              
(Για μια από τις τρείς διακοπές) Κορινθία 1.247.000 €

4 Αποχετευτικό Κρανιδίου Αργολίδα 758.000 €
5 Αρδευτικό Κεφαλόβρυσου Αργολίδα 503.497 €
6 Ιδιώτης για εκμετάλλευση λατομείου Αρκαδία 2.810.192 €
7 Ξενοδοχειακή ΑΕ Μεσσηνία 3.584.400 €
8 Εξαγωγική ΑΕ Αργολίδα 3.457.548 €

9 Αμοιβές σε δικηγόρο                                      
(Εκλεκτό της Περιφέρειας) 375.540 €

10 Αποζημείωση για επισόδεια σε συνεδρίαση 
Περιφερειακού Συμβουλίου το 2012. 1.500.000 €

85.000.000 €
85.267.676 €

Πίνακας Διεκδικήσεων σε βάρος της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Για δρόμους

Για Μελέτες

Διάφορα

Για 22 περιπτώσεις διεκδικούνται
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Η φωτογραφία του Δημήτρη 
Μπέκα, που αποτυπώνει την τυ-
πογραφική μηχανή, η οποία βρί-
εται σκονισμένη και ξεχασμένη 
στο υπόγειο του εγκαταλειμμένου 
κτηρίου Βίγκα στην πλατεία Συ-
ντάγματος του Ναυπλίου, είναι 
η αφορμή να ξαναθυμηθούμε τι 
θησαυρούς διαθέτει το Ναύπλιο οι 
οποίοι είναι ανεκμετάλλευτοι.
Το τυπογραφείο αυτό είναι ένα 
από τα πρώτα τυπογραφεία του 
σύγχρονου Ελληνικού κράτους 
και όμως βρίσκεται στα …τάρταρα 
και λίγοι γνωρίζουν ότι υπάρχει. 
Ένας ακόμα χώρος που θα μπο-
ρούσε να είναι επισκέψιμος στο 
Ναύπλιο, αλλά δυστυχώς παραμέ-
νει αναξιοποίητος.
Όπως σημειώνει ο Μπάμπης 
Αντωνιάδης, την βοήθεια του 
οποίου αναζητήσαμε προκειμένου 
να εντοπίσουμε κάποια στοιχεία 
για το τυπογραφείο αυτό, σημει-
ώνει:
Οι τυπογραφικές μηχανές έχουν 

κατασκευαστεί στο Λονδίνο το 
1862 όπως γραφεί επάνω η μη-
χανή. Ήταν για το τυπογραφείο 
του Σωτηρίου  Βίγγα που  έβαζε 
την εφημερίδα ΑΡΓΟΛΙΣ. Η εφη-
μερίδα εκδιδόταν στο Ναύπλιο 
από το 1865 μέχρι τα τέλη του 
1890. Στην αρχή της έκδοσης Φε-
βρουάριος 1865 τυπωνόταν στο 
τυπογραφείο Σ.Ε. Αθανασιάδου 
και από το Νοέμβριο του 1865 στο 
τυπογραφείο Σ. Βίγγα. 
Σήμερα οι τυπογραφικές μηχα-
νές είναι στο υπόγειο του κτηρίου 
Βίγγα στην Πλατεία Συντάγματος. 
Σύμφωνα με την επιγραφή στην 
είσοδο το κτήριο έχει κατασκευα-
στεί το 1878 σε οικόπεδο ιδιοκτη-
σίας Γενναίου Κολοκοτρώνη. 
Το κτήριο έχει απαλλοτριωθεί με 
τη διαδικασία της αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης από το Υπουργείο  
Πολιτισμού για να στεγαστούν τα 
γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτή-
των Αργολίδας.  

Μια τυπογραφική μηχανή –  
μουσείο στα …τάρταρα

Το τυπογραφείο του 
Σωτηρίου  Βίγγα τύπωνε 

την εφημερίδα ΑΡΓΟΛΙΣ. 
Οι τυπογραφικές 

αυτές μηχανές έχουν 
κατασκευαστεί στο 

Λονδίνο το 1862

Το κτήριο Βίγγα στην πλατεία Συντάγματος κρύβει ένα θησαυρό

Ο Δημήτρης Μπέκας μπήκε στο υπόγειο του Κτηρίου Βίγγα και φωτογράφησε την τυπογραφική μηχανή

Σε αντίθεση με το Ναύπλιο, το 
Μεσολόγγι έχει αξιοποιήσει και 
εκθέτει στο Μουσείο Ιστορίας και 
Τέχνης, τμήμα του χειροκίνητου 
πιεστηρίου με το οποίο τυπώνονταν 
τα «Ελληνικά Χρονικά» του Ελβετού 
φιλέλληνα Μάγερ κατά τη διάρκεια 
της επανάστασης 1821
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ανθρώπων έργα
Βιβλιοπαρουσίαση «Παλιές Ιστορίες (που βγάζουν 
γέλιο) - από Αργοναυπλία, Λυγουριό & Ερμιονίδα

Το βιβλίο θα προλογίσει ο πανεπιστημιακός & συγγραφέας 
ιστορικών & λαογραφικών βιβλίων Γιώργης Έξαρχος.
Γράφει, χαρακτηριστικά, ο συγγραφέας γι’ αυτή τη συλλογή 
ιστοριών: 
«Οι παλιές ιστορίες έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα: Είναι 
παλιές! Αναφέρονται, δηλαδή, σε άλλες εποχές, περασμέ-
νες λίγο ή πολύ, όπου οι άνθρωποι επικοινωνούσαν ακόμη 
πρόσωπο με πρόσωπο και όχι μέσω κοινωνικών δικτύων 
και οι πλάκες ήσαν συστατικό της καθημερινότητας, είτε 
σε κουρεία γίνονταν αυτές, είτε σε χωράφια, είτε σε οίκους 
ανοχής, είτε στην οποιαδήποτε κοινωνική ή επαγγελματική 
συναναστροφή.
Πέραν αυτού, μέσα από αυτές τις ιστορίες ξαναζούν άνθρω-
ποι, τόποι και χώροι, συνήθειες και καταστάσεις, που τις 
σκέπαζε, άδικα, η σκόνη της λήθης.
Μ’ αυτή, λοιπόν, την συλλογή παλιών ιστοριών δεν ζηλώνω 
τον τίτλο του συγγραφέα αλλά αυτού που έχει πιάσει ένα ξε-
σκονόπανο και προσπαθεί να διώξει, χωρίς να κάνει μεγάλη 
ζημιά, τη σκόνη του παρελθόντος και να δώσει ξανά ζωή σε 
πράγματα που έχουν χαθεί και ξεχαστεί ή έχουν αλλάξει με 
το πέρασμα του πανδαμάτορα χρόνου.»
Η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει το Σάββατο 2 
Φεβρουαρίου 2019, στις 6 μ.μ., στην Αίθουσα Τέχνης και 
Πολιτισμού «Μέγας Αλέξανδρος», στο Άργος (Αγίου Κων-
σταντίνου 29). 
Συντονιστής της βιβλιοπαρουσίασης θα είναι ο Πρόεδρος 
της Αργολικής Αρχειακής Βιβλιοθήκης Ιστορίας & Πολι-
τισμού Γιώργος Γιαννούσης, Οικονομολόγος & Ιστορικός 
ερευνητής, την παρουσίαση θα κάνει ο Γιώργος Κόνδης, 

συγγραφέας & εκπαιδευτικός, Διδάκτωρ Κοινωνικών Επι-
στημών και θα διαβάσει επιλεγμένα αποσπάσματα η Νάντια 
Δανιήλ, ειδική εκπαιδευτικός, ποιήτρια & συγγραφέας.
Παράλληλα με την παρουσίαση, ο συγγραφέας, παρέα με 
τον Αργείο δεξιοτέχνη του μπουζουκιού Θεόφιλο Μετασίδη, 
ετοιμάζει και μια μουσική εκδήλωση με αγαπημένα λαΐκά & 
ρεμπέτικα τραγούδια.
Το βιβλίο διατίθεται, κατ’ αρχάς, από το Βιβλιοπωλείο ΕΚ 
ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ του Παναγιώτη Ουλή, Νικηταρά 15, στο Άρ-
γος. Και μπορεί να το προμηθευθεί και όποιο άλλο βιβλιο-
πωλείο το ζητήσει, με ένα τηλεφώνημα στο 6998208172.
Ενδεικτικά κάποιες από τις 43 ιστορίες του βιβλίου:
Στο Σχολαρχείο του Άργους, Ξύλο και κουμπούρα στα δι-
καστήρια, Εκάθισε εις την τέφραν!, Οι «κουμπάροι» από τ’ 
Ανάπλι, Ο παπα-Νικόδημος, Βασιλιάς Παύλος στο Κρανί-
δι, Καντάδα στ’ Ανάπλι, Η αλανιάρα γαϊδούρα, Παναγιώτης 
Τράμπας ο αυτοκινητιστής και το συμβάν στη Νέα Κίο, Η 
νύφη ήτανε… μανάβης!, Κάνοντας… μπανιστήρι στο Λυγου-
ριό, Η κηδεία της… γουρουνίτσας και ο Δεσπότης, Τα Καμά-
κια του Ναυπλίου, Ο μαστρο-Σπύρος Δεκαβάλας, Ο Βασιλά-
κης από τη Φορωνέως, Χελιώτικες ιστορίες, Η Ροζάννα και 
ο… Χατζηπαναγής, Το καλσόν ως μέθοδος… αντισύλληψης, 
Στην «Ταβέρνα του Νικόλα», κάτω απ’ τη συκιά…, Προϊόν 
Παναριτίου, Εκδρομή με… νεκροφόρα!, Πλάκες κουρείων 
και κουρέων, Το ξενύχτι της αμαρτίας και η… κοιμωμένη 
συμβία, Ένα αργείτικο γαϊδούρι φορτωμένο… πράσα, Τραίνο 
στο Κουτσοπόδι και… ρέγγα στα Φίχτια … κ.ά, κ.ά…

«Ποδαράτη» Νυχτερινή Παρέλαση των Καρναβαλιστών 
στο Άργος, με χορούς και πειράγματα

Το νέο του λαογραφικό βιβλίο θα παρουσιάσει το Σάββατο στην αίθουσα M. Αλέξανδρος στις 6 μμ ο συνάδελφος Γιώργος Μουσταΐρας

Μια νυχτερινή γιορτή στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος «Απόκριες 2019 στο Δήμο Άργους Μυκηνών» 
που διοργανώνει η ΚΕΔΑΜ, θα πραγματοποιηθεί 
το Σάββατο 9 Μαρτίου. Στους δρόμους της πόλης 
μας θα γίνει η «Ποδαράτη» Νυχτερινή Παρέλαση 
των Καρναβαλιστών που θα συμμετέχουν στη Με-
γάλη Καρναβαλική Παρέλαση της 10ης Μαρτίου. 
Η μπάντα κρουστών Quilombo θα παίζει Βραζι-
λιάνικους ρυθμούς και χορεύοντας θα κάνει την 
έναρξη της  «Ποδαράτης» Νυχτερινής Παρέλασης 
των Καρναβαλιστών. Θα ακολουθούν οι Καρναβα-
λιστές και όλοι μαζί θα καταλήξουν στην εξέδρα 
της κεντρικής πλατείας, όπου θα γίνει μια μεγάλη 
γιορτή με τραγούδια και χορό, πυροτεχνήματα, ένα 
εντυπωσιακό Fire Show και την παρουσίαση των 
καρναβαλικών ομάδων!  Πληροφορίες για τη συμ-
μετοχή των Καρναβαλιστών : 
-Η Νυχτερινή Παρέλαση θα γίνει με τα πόδια. 

-Η κάθε ομάδα έχει τη δυνατότητα να συμμε-
τέχει με όσα άτομα θέλει.
-Η Νυχτερινή Παρέλαση θα  γίνει χωρίς τα 
άρματα. 
-Η τελική αναλυτική διαδρομή θα γνωστο-
ποιηθεί άμεσα. 
-Στο τέλος της Νυχτερινής Παρέλασης, στην 
εξέδρα, η κάθε ομάδα μπορεί να παρουσιά-
σει τη στολή, το θέμα και το χορευτικό που 
επιθυμεί. Η διάρκεια της παρουσίασης είναι 
3λεπτά.
-Όποιες ομάδες επιθυμούν να Δηλώσουν τη 
συμμετοχή τους, να επικοινωνήσουν στο τη-
λέφωνο της ΚΕΔΑΜ 2751062143.
Σε κάθε περίπτωση ακόμα και η βόλτα στις 
γειτονιές και τα πειράγματα στους διερχόμε-
νους θα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον
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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.

Ο Μπούφος και η Κάργια  //  Θάνος Κομνηνός

πολιτισμός

Ποτέ δεν ξέρεις
Ποτέ δεν ξέρεις

κάποτε η μοίρα θα αλλάξει και θα μπαρκάρεις

έτσι θα γίνεις ποιητής

Ποτέ δεν ξέρεις

κάποτε θα μπεις με ένα μαύρο άλογο

σε ένα πολιτικό γραφείο

και θα σε φοβηθούν όλοι

Ποτέ δεν ξέρεις

ίσως το αστέρι που αγάπησες μικρός

έρθει και σου μιλήσει

θα σου πει τραγούδια

θα ντραπείς

πριν φύγει θα σου πει

νιώθεις λεύτερος?

ήρθε η ώρα σου για εκδίκηση
Γιώργος Μώρος

Να μάθεις να σέβεσαι…
Τους ξένους ανθρώπους που μέσα σε ένα βράδυ 
έγιναν κάτι δικό σου… δίπλα σου, για σένα.
Να μάθεις να σέβεσαι..
Τους ανθρώπους που έχουν ένα «είμαι εδώ», για 
σένα.
Να μάθεις να σέβεσαι..
Όλους τους σωστούς ανθρώπους που ήρθαν την 
λάθος στιγμή στην ζωή σου ,για σένα.
Να μάθεις να σέβεσαι..
Όλους αυτούς που σου θύμισαν στο σκοτάδι σου,  
το φως, για σένα. 
Να μάθεις να σέβεσαι..
Όλους όσους μαζί σου ταξίδευαν, δίπλα στους 
φόβους σου, για σένα.
Να μάθεις να σέβεσαι..
Όλους όσους έγιναν αγκαλιά στο δάκρυ σου, για 
σένα.
Να μάθεις να σέβεσαι..
Όλους όσους στους δαίμονες σου, έγιναν 
προσευχή, για σένα.
Να μάθεις να σέβεσαι..
Όλους όσους στην μοναξιά σου, γίνονται νοερά ο 
φύλακας Άγγελος σου, για σένα.
Να μάθεις να σέβεσαι..
Όλους αυτούς που ξέχασαν στην ζωή ,το χέρι τους 
απλωμένο, για σένα, 
Σε εσένα, 
Γιατί αν δεν σέβεσαι όλα αυτά..
Δεν σέβεσαι τον πιο δικό σου άνθρωπο στην ζωή,
ΕΣΈΝΑ  !!!

Σπύρος Δ Κατσίγιαννης

35 χρόνια ο Σύνδεσμος Φιλολόγων 
Την επέτειο των 35 ετών από 
την ίδρυση του Συνδέσμου Φι-
λολόγων κλείνουν εφέτος και 
γιορτάζονται στις 15 Φεβρουα-
ρίου στο Άργος, στο Εστιατόριο 
Ernesto στο Άργος (είσοδος εί-
ναι 20€ και σε αυτήν περιλαμ-
βάνονται πλήρες μενού, ποτό 
και μουσική)
Θα τιμηθούν οι διατελέσαντες 
και διατελέσασες Πρόεδροι 
του Συνδέσμου, αλλά και όλοι 
οι Φιλόλογοι που ίδρυσαν τον 
Σύνδεσμο, υπηρέτησαν και 
υπηρετούν στον νομό δίνοντας 
τη μάχη για να διαπλάσουν οι 
μαθήτριες και οι μαθητές ηθι-

κά και γνωστικά άρτιες προ-
σωπικότητες. Παρούσα στην 
εκδήλωση θα είναι και η Ανα-
πληρώτρια Καθηγήτρια Ιστο-
ρίας του Νεότερου Ελληνισμού 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
Επίτιμο Μέλος του ΣΦΑ κ. Μα-
ρία Δ. Ευθυμίου.
Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων έχει 
παρουσιάσει πάνω από 100 
δημοσιευμένα βίντεο από Συ-
νέδρια, Μαθήματα Ελληνικής 
Ιστορίας και Επανάστασης, 
βιβλιοπαρουσιάσεις, διαλέξεις 
και άλλες εκδηλώσεις.

Συνομιλώντας με την ιστορία 
στους δρόμους του Άργους

Η Παιδική – Νεανική Βιβλιοθήκη του Δήμου Άργους – Μυκηνών 
διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο οι μαθητές του 
προγράμματος: 
*να κατανοήσουν την εξέλιξη της πόλης του Άργους στον χρόνο, 
εστιάζοντας σε σταθμούς της νεότερης ιστορίας  
*να μάθουν να αναγνωρίζουν τα σημάδια της εξέλιξης αυτής, 
όπως αποτυπώνονται σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης
*να δημιουργήσουν μια βιωματική σχέση με την πόλη 
*να συνειδητοποιήσουν την αξία προστασίας των μνημείων τοπι-
κής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Γ΄ Γυμνασίου. 
Διάρκεια προγράμματος : 1 ώρα
Αριθμός μαθητών : έως 25
Υλοποίηση προγράμματος : Χριστίνα Τσεκούρα (ιστορικός, θεα-
τρολόγος)
 Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος : 4-2-2019 έως 19-4-2019.

Η Πικρή Γοργόνα

Μια νέα εβδομαδιαία στήλη χωρίς ταμπού και προκα-

ταλήψεις ξεκίνησε στο anagnostis πού θα ξαφνιάσει, θα 

προκαλέσει, θα προβληματίσει...

«Η Πικρή Γοργόνα» μέσα από ταπεινά στιχάκια περιγρά-

φει με καλή πρόθεση, σαρκασμό, χιούμορ και χωρίς κα-

νένα περιτύλιγμα, φάσεις βγαλμένες μέσα απ’ τη ριμάδα 

τη ζωή, θυμίζοντας λίγο Σουρή κι ελπίζοντας να πλησι-

άσει τις ψυχές μας...

Την Πικρή Γοργόνα, μπορείτε να την διαβάζετε στη διεύ-

θυνση anagnostis.org/gorgona
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Του 
Γιώργου 
Στείρη*

Στο βιβλίο «Πώς πεθαίνουν οι 
δημοκρατίες» οι Levitsky και 
Ziblatt διακρίνουν τέσσερα 
σημάδια απειλής της δημο-
κρατίας: 1. Η απόρριψη/συ-
στηματική υπονόμευση των 
κανόνων της δημοκρατίας, 
2. Η απονομιμοποίηση των 
πολιτικών αντιπάλων, 3. Η 
ανοχή και ενθάρρυνση της 
βίας, 4. Η προσπάθεια περι-
ορισμού των ελευθεριών των 
αντιπάλων.
Τα όσα έγιναν, με αφορμή την 
επικύρωση της συνθήκης 
των Πρεσπών, αποτελούν την 
πειστικότερη απόδειξη του 
ότι υπάρχει πια σοβαρότατος 
κίνδυνος για τη δημοκρατία 
μας.
Αρχικά, η επικύρωση της 
συνθήκης των Πρεσπών 
έγινε πρωτίστως ζήτημα δη-
μοκρατίας. Η συμφωνία δεν 
προέκυψε ως αποτέλεσμα 
διακομματικού διαλόγου, 
δεν ενέπλεξε την πολιτική 
κοινότητα και δεν επέτυχε 
μια πλατιά στήριξη, κοινο-
βουλευτική ή κοινωνική. 
Επιπλέον, οι πολίτες ένιωσαν 
βαθιά απογοήτευση από την 
κοινοβουλευτική διαδικασία. 
Οι περισσότεροι βουλευτές 
εμφανίστηκαν αδύναμοι να 

αρθρώσουν επιχείρημα και 
να προβούν σε  μια πολιτική 
ανάλυση. Αντιθέτως, είδαμε 
βουλευτές να αναλίσκονται 
σε ιστορικές αναλύσεις –αντί 
για πολιτικές- και καθηγητές 
ιστορίας να παράγουν πολιτι-
κή αντί για ιστορία. Κεντρικό 
θέμα της συζήτησης κατέστη-
σαν το ΕΑΜ και τον εμφύλιο, 
ξύνοντας πληγές που είδαμε 
και πάθαμε να κλείσουμε. 
Τέλος, ακούσαμε αρκετούς 
θεσμικούς παράγοντες να 
περιφρονούν τη δημοκρατι-
κή νομιμότητα και να επιδει-
κνύουν ανεπίτρεπτη άγνοια 
του Συντάγματος, ζητώντας 
παραίτηση του ΠτΔ ή των 
βουλευτών της αντιπολίτευ-
σης και άλλα παρόμοια. Όλα 
αυτά συνιστούν υπονόμευση 
της δημοκρατίας.
Όσον αφορά στην απονομι-
μοποίηση των αντιπάλων, 
δεν υπάρχει τελειωμός. Η μια 
πλευρά προσπαθεί να πείσει 
ότι η Θεσσαλονίκη παραδό-
θηκε με πρωτόκολλο στον 
εχθρό και η άλλη ότι κάθε 
διαφωνών με τη συνθήκη 
είναι οργανωμένος εθνικοσο-
σιαλιστής. Όποιος επιχειρήσει 
να αρθρώσει μια τρίτη φωνή, 
εκτός του δογματικού μανι-
χαϊσμού κατηγορείται σκαιά. 

Οι ψύχραιμοι χλευάζονται 
ως ισαποστάκηδες. Δεν είμαι 
οπαδός της ουδετερότητας, 
αλλά η κατάσταση είναι νο-
σηρή. Στις δημοκρατίες, αν 
διαφωνείς με τον λαό, δεν 
τον χλευάζεις. Δεν του κου-
νάς το δάχτυλο. Ακούς και 
διαλέγεσαι μαζί του. Οι δημο-
κράτες πολιτικοί προσπαθούν 
με σεβασμό να μεταπείσουν 
την κοινή γνώμη, ακόμα και 
μπροστά στο παράλογο, το 
εξόφθαλμα γραφικό.
Συνιστά απόδειξη πνευματι-
κής και πολιτικής φτώχειας 
το να χρησιμοποιούνται σή-
μερα, από τους υπερασπιστές 
της συνθήκης των Πρεσπών, 
τα επιχειρήματα της μερί-
δας του ΝΑΙ το 2015. Τότε, 
δεν διαβάσατε το μνημόνιο· 
τώρα, δεν διαβάσατε τη συμ-
φωνία. Τότε, είστε εθνολαϊκι-
στές, καταστρέφετε τη χώρα· 
τώρα, είστε εθνολαϊκιστές, 
καταστρέφετε τη χώρα. Τότε, 
μας απομονώνετε από τους 
συμμάχους μας· τώρα, μας 
απομονώνετε από τους συμ-
μάχους μας. Τότε, θέλετε την 
Ελλάδα του παρελθόντος· 
τώρα, θέλετε την Ελλάδα του 
παρελθόντος.
Μέσα στον παροξυσμό, οι 
φιλελεύθεροι έχουν ξεχάσει 

την παρακαταθήκη του B. 
Russell:”Η ουσία της φιλε-
λεύθερης στάσης ζωής δεν 
βρίσκεται στο ποιες απόψεις 
υποστηρίζουμε, αλλά στο πώς 
τις υποστηρίζουμε. Αντί να 
τις υπερασπιζόμαστε δογμα-
τικά, χρειάζεται να τις διατυ-
πώνουμε δοκιμαστικά, με την 
επίγνωση ότι νέα δεδομένα 
μπορούν ανά πάσα στιγμή να 
μας οδηγήσουν στην εγκατά-
λειψή τους”.Και οι αριστεροί 
είναι ανεπίτρεπτο να ποντά-
ρουν στην έκρηξη της ακρο-
δεξιάς για να συγκροτήσουν 
αντιεθνικιστικό μέτωπο, που 
θα περιχαρακώσει το χώρο 
τους και θα ενισχύσει την 
εκλογική τους απήχηση. Στην 
προσπάθεια απονομιμοποί-
ησης των αντιπάλων στρα-
τεύθηκαν και πανεπιστημι-
ακοί, που δεν έχουν κανένα 
ερευνητικό έργο και καμιά 
εξειδίκευση στο Μακεδονικό, 
προσπαθώντας να επιβάλ-
λουν απόψεις-διαβατήριο για 
πολιτική καριέρα. Οι διανο-
ούμενοι έπαψαν να ρίχνουν 
φως στο σκοτάδι.
Όσον αφορά την ανοχή και 
ενθάρρυνση της βίας, έχει 
γίνει πολλή δουλειά. Ξύλο, 
προπηλακισμοί, ύβρεις. Η 
κάθε ακρότητα θριαμβεύει: 

μολότοφ στα σπίτια βουλευ-
τών, αφίσες στις κολώνες, 
απειλητικά τηλεφωνήματα, 
ομάδες εφόδου ακροδεξιών 
και ακροαριστερών, δημό-
σιοι καβγάδες, ξυλοδαρμοί, 
εξυβρίσεις, κατακλυσμός συ-
νωμοσιολογίας. Ένα μεγάλο 
συλλαλητήριο, στο οποίο η 
πλειοψηφία των ομιλητών 
δεν μπορούσε να συντάξει μια 
ολοκληρωμένη πρόταση και 
εκτόξευε μίσος. Η δυναμική 
επανάκαμψη της ακροδεξιάς, 
η κοινωνικοπολιτική νομιμο-
ποίησή της, αποδεικνύει το 
επίκαιρο του Μπρεχτ: ”Μη 
χαίρεστε που σκοτώσατε το 
κτήνος. H σκύλα που το γέν-
νησε ζει και είναι πάλι σε ορ-
γασμό”.
Τέλος, ορισμένοι αποπειρώ-
νται και τον περιορισμό των 
ελευθεριών των αντιπάλων. 
Με την έμπρακτη βία, τις 
απειλές, τη δημόσια διαπό-
μπευση, τη στοχοποίηση 
μέσων ενημέρωσης και δη-
μοσιογράφων, επιχειρείται η 
δέσμευση της ελεύθερης έκ-
φρασης.
Η πορεία της Ελλάδας, τα τε-
λευταία δέκα χρόνια, είναι μια 
πορεία από τη μεταπολιτική 
στην προπολιτική. Από το με-
ταπολιτικό όραμα της υπέρ-

βασης δεξιάς και αριστεράς, 
στην επιστροφή στην προπο-
λιτική βαρβαρότητα. Ας μην 
ξεχνάμε ότι το πέρασμα από 
την προπολιτική στην πολι-
τική κατάσταση έγινε για τον 
περιορισμό της βίας, την επι-
βολή της νομιμότητας και την 
προαγωγή του πολιτισμού. 
Δυστυχώς, οι πολιτικοί μας 
δεν κατανοούν τον παιδαγω-
γικό τους ρόλο: ότι δεν είναι 
αποστολή τους να κάνουν 
ό,τι θέλει ο πελάτης, αλλά να 
φρονηματίζουν το λαό. Όταν 
ο Ελευθέριος Βενιζέλος μίλη-
σε στην πλατεία Συντάγματος 
(5/9/1910), βρέθηκε αντιμέ-
τωπος με το αίτημα του λαού 
να προχωρήσει σε συντακτι-
κή συνέλευση, ώστε να αλλά-
ξει το Σύνταγμα και να φύγει 
ο Βασιλιάς. Ο Βενιζέλος, που 
κατανοούσε ότι έτσι θα έθρε-
φε τον εθνικό διχασμό, αντι-
στάθηκε με παρρησία. Και 
στα επαναλαμβανόμενα συν-
θήματα «Συντακτική, Συντα-
κτική!» απάντησε «σύγκλησιν 
Αναθεωρητικής Βουλής». 
Και το επανέλαβε με πάθος 
και πυγμή, πείθοντας το λαό. 
Αντιτάχθηκε στην ακρότητα 
και την ευκολία, υπηρετώ-
ντας το δημόσιο συμφέρον. 
Όσοι δεν το κατανοούν αυτό, 
ας διαχειριστούν τώρα τα τέ-
ρατα που βγήκαν από το κου-
τί της Πανδώρας.

*Ο Γιώργος Στείρης είναι 
Αναπληρωτής καθηγητής 

Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ

Ένα βήμα από τη βαρβαρότητα
Ή πως πεθαίνουν οι δημοκρατίες

Έκθεση Πινάκων με θέμα: «Η Ευ-
ζωνική Στολή – Δωρεά κ. Αλ. Χα-
ΐτογλου»), παρουσιάζεται στο Βου-
λευτικό, μέχρι αύριο Παρασκευή.
Η έκθεση παρουσιάζεται με αφορ-
μή τη συμπλήρωση των 150 ετών 
από την ίδρυση της Προεδρι-
κής Φρουράς και τον εορτασμό 
του Πολιούχου Ναυπλίου Αγίου 
Αναστασίου, από το Στρατιωτικό 
Γραφείο της Προεδρίας της Δημο-
κρατίας σε συνεργασία με το Δήμο 
Ναυπλιέων.
Οι επισκέπτες έχουν τη μοναδι-
κή ευκαιρία να περιηγηθούν σε 
αυτήν, ακολουθώντας την πορεία 
που διένυσε στο χρόνο, το περίφη-
μο εθνικό ένδυμα των Ευζώνων 
και ταξιδεύοντας νοερά στη ιστο-
ρική διαδρομή της ένδοξης Ευζω-
νικής στολής, από το 1821 έως τις 
ημέρες μας.
Η τυπική δομή της Έκθεσης, συ-

γκροτείται από 40 περίφημα έργα 
του ζωγράφου κ. Μυλωνά, ενώ 
επιπρόσθετα. κοσμείται από τη 
στατική παρουσία άοπλων Ευζώ-
νων της Προεδρικής Φρουράς. 
Η παρούσα έκθεση μεταλλάσσει 
τον ταχυκίνητο Alte Praecinctus 
του Ορατίου σε πελώριο μαχητή, 
σε ωραίο και γενναίο φουστανε-
λά, σε απρόσιτο φρουρό, σε ήρωα. 
Έναν ήρωα -λαού ελεύθερου-, με 
παράδοση αιώνων σε πολιτισμό 
που ξέρει να αντιστέκεται, φυλάτ-
τοντας αγρύπνως τον Άγνωστο 
Στρατιώτη, όχι κατ’ επιβολή διατα-
γής, αλλά ενσυνειδήτως υπεράνω 
κάθε μέτρου ευθύνης και χρέους. 
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγ-
ματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη 
στις 18:00 και οι ώρες λειτουργίας 
της θα είναι από τις 9:00 έως τις 
14:00 και από τις 17.00 έως τις 
20:00. 

Έκθεση πινάκων για την ευζωνική στολή από 
το 1821 έως τις ημέρες μας στο Βουλευτικό
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Γιώργος Γαβρήλος: 
Δίκαιο και αναπτυξιακό 
το μέτρο της αύξησης 
των μισθών

Η αύξηση των μισθών και η επανα-
φορά των συλλογικών διαπραγμα-
τεύσεων αλλάζουν  το τοπίο στην 
αγορά εργασίας. Δύο πολύ σημαντι-
κές πολιτικές στοχεύσεις  της κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ για τη στήριξη του 
κόσμου της εργασίας. Πολιτικές με 
κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόση-
μο, μετά την έξοδο της χώρας από τα 
μνημόνια και τις ασφυκτικές δημο-

σιονομικές πολιτικές των τελευταίων ετών.
Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ/μήνα και 
η επέκταση ήδη επτά κλαδικών συμβάσεων που καλύ-
πτουν 200.000 μισθωτούς σε όλη τη χώρα, ενισχύουν το 
διαθέσιμο εισόδημα των μισθωτών και την κατανάλωση, 
που έχει ανάγκη ο εμπορικός κόσμος και η οικονομία μας. 
Με τις νέες ρυθμίσεις επέρχεται μία αύξηση του κατώτα-
του μισθού σε ποσοστό 11% και με την κατάργηση του 
υποκατώτατου μισθού πριμοδοτούνται οι ηλικιακά νέοι 
μισθωτοί με αύξηση του μισθού τους σε ποσοστό 27%. Η 
ρύθμιση για την αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει 
600.000 μισθωτούς και 280.000 δικαιούχους επιδομάτων.
Ένα καλύτερα αμειβόμενο εργατικό δυναμικό θα συμβάλ-
λει στην αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και στην τό-
νωση της αγοράς.
Οι πολιτικές για τη στήριξη όλων όσων επλήγησαν από 
τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές των μνημονίων πρέπει να 
συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες, για να δημιουρ-
γήσουν μια νέα κοινωνική και πολιτική συμμαχία για την 
ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας.   

Σύγκρουση Νομαρχιακής Επιτροπής του 
ΣΥΡΙΖΑ Αργολίδας με τον Δημήτρη Καμπόσο

Από την Δημοκρατία στην πόλη κράτος
Με ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή Αργολίδας 
του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετείται στο θέμα της αποχώρησης του 
Δημήτρη Καμπόσου από την εκδήλωση της κοπής της πί-
τας της Πολιτιστικής Αργολικής Πρότασης λόγω της πα-
ρουσίας του κ. Γκιόλα
Συγκεκριμένα αναφέρει:
«Δε θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει ως έκπληξη το 
νέο δείγμα αυθαιρεσίας του κ. Καμπόσου, που κήρυξε ανε-
πιθύμητους στη πόλη τον Γ. Γκιόλα και όλους τους βουλευ-
τές που ψήφισαν τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Και απειλεί επιπλέον να...επιβάλλει αυτήν την "απόφασή" 
του - ΠΩΣ ΑΡΑΓΕ;  Φαίνεται ότι δεν υπάρχει τέρμα στον 
κωμικο-τραγικό πολιτικό του κατήφορο. Νομίζει ότι μπο-
ρεί να κάνει τις αρλούμπες του..."εξωτερική πολιτική" της 
χώρας και ότι ο ίδιος είναι κάποιο είδος "γκαουλάιτερ" που 
μπορεί
να  επιβάλλει στη πόλη "του" ειδικό καθεστώς κατά των 
"αντιφρονούντων".
Δυστυχώς όμως γι'αυτόν, θα πρέπει να προσαρμοστεί στο 
γεγονός ότι ζει στην Ελληνική Δημοκρατία, στην οποία η 
Βουλή χαράσσει την εξωτερική πολιτική και ο ίδιος είναι 
απλά ένας δήμαρχος που ενεργεί μέσα στο συντεταγμένο 
νομικό πλαίσιο της χώρας.
Δυστυχώς για την πόλη, δεν ελπίζουμε ότι θα αντιληφθεί 
την πραγματικότητα.
Αλλωστε του μένει πολύ λίγος χρόνος.
Οι εκλογές είναι κοντά».

Είστε μειοψηφία 
Σήκωσε το γάντι ο δήμαρχος Άργους- Μυκηνών τονίζο-
ντας πως κανείς δεν μπορει να κουνάει το δάκτυλο στον 
Δήμαρχο Δημήτρη Καμπόσο:
«Η σημερινή ανακοίνωση της Νομαρχιακής Αργολίδας 
του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως το κυβερ-
νών κόμμα δεν έχει καμία αίσθηση της πραγματικότητας. 

Δυστυχώς ζουν σε μια άλλη πραγματικότητα μακριά από 
εκείνη του λαού. Εκεί που οι πολίτες βλέπουν αποτυχία και 
εθνική υποχώρηση εκείνοι πανηγυρίζουν ενώ βαφτίζουν 
την ισοπεδωτική πολιτική τους προοδευτισμό. Δεν μας κά-
νει λοιπόν εντύπωση που βλέπει αποτυχία στις επερχόμε-
νες εκλογές για τον Δήμαρχο των έργων! Ευσεβείς πόθοι 
τους και αυταπάτες...Αν αντιλαμβάνονταν την πραγματικό-
τητα θα είχαν παραιτηθεί πριν φτάσουν την χώρα σε αυτό 
το επίπεδο να προσφέρει αμαχητί ιερά και όσια. Έχουν το 
θράσος να επικαλούνται την δημοκρατία και να κουνάνε 
το δάχτυλο στον Δήμαρχο Δημήτρη Καμπόσο, όταν αγνο-
ούν επιδεικτικά ότι άνω του 70% των Ελλήνων ήταν και 
είναι κατά της εθνικά επιζήμιας Συμφωνίας των Πρεσπών.
Οι κατηγορίες για καθεστωτικές πρακτικές λοιπόν σας 
ανήκουν διότι δημοκρατία με ολίγους δεν υφίσταται! Κρα-
τηθείτε γερά στις καρέκλες σας έως τις επόμενες εθνικές 
εκλογές όπου με κανέναν τρόπο δεν θα μπορέσετε να φι-
μώσετε  την θέληση του ελληνικού λαού».



Της Αθηνάς
Νάσσου, 

Ψυχολόγος,
Ψυχοθεραπεύτρια

 Το παιχνίδι δεν είναι  ένα ανώριμο στά-

διο πριν τη «σοβαρότητα», αλλά ο τρό-

πος με τον οποίο τα μικρά μαθαίνουν 

τον κόσμο, αναπτύσσουν  δεξιότητες και 

προετοιμάζονται για δημιουργική ζωή 

ως ενήλικες. To παιχνίδι, επομένως, δεν 

αποτελεί χάσιμο χρόνου, που πρέπει να 

αντικατασταθεί με συστηματική μάθηση 

υπολογιστή, ξένων γλωσσών, μαθηματι-

κών κ.τ.λ. Ποια πρέπει να είναι η στάση 

των γονέων απέναντι στο παιχνίδι; Να 

συμμετέχει στο παιχνίδι. 

Να κάθεται δίπλα τους και να τα παρακι-

νεί με την προσοχή του, να τα συμπλη-

ρώνει, να  εμπλουτίζει το παιχνίδι τους, 

να προσθέτει άλλοτε φαντασία κι άλλο-

τε λογικό ειρμό. Αν του αφιερώσετε το 

χρόνο, σας έστω και για λίγο, το μικρό θα 

παίξει ακολούθως χαρούμενα μόνο του, 

έχοντας απολαύσει την προσοχή σας και 

παρακινηθεί από τα ερεθίσματα σας. Να 

κάνει «πίσω» όταν παίζει με το παιδί. Ο 

ρόλος του γονέα είναι να παρέχει το πε-

ριβάλλον όπου η έμφυτη πρωτοβουλία 

του παιδιού θα ανθίσει, οχι να κυριαρχη-

σει ο ιδιος πάνω στη βούληση και το κί-

νητρο του παιδιού. Μη φοβάται να κάνει 

λάθη. Ο φοβος μηπως ειστε ανεπαρκης 

ως γονιος δεν επιτρεπεται να σας κρατα-

ει σε αποσταση από το παιδι. Εξάλλου, η 

ωριμανση των παιδιων εξελισσεται πα-

ραλληλα με την ωριμανση των γονιων 

στους ρολους τους.Μην ανταγωνίζεται 

το παιδί. 

Ενας πατέρας παιρνει δωρο στο παιδι του 

μια κατασκευη, ένα αεροπλανο για πα-

ραδειγμα. Μετα από μιση ωρα, το μικρο 

φυσιολογικα θελει να κανει κατι άλλο, ο 

πατερας συνεχιζει με ζηλο την συναρμο-

λογηση μεχρι τη νυχτα. Μια μαμα θελει 

να διδαξει την κορη της πώς να φτιαξει 

ένα παζλ, μονο που δεν της αφηνει καμια 

πρωτοβουλια και το τελειωνει μονη της. 

Αυτά είναι μερικα παραδειγματα προς 

αποφυγη. Το παιχνιδι ανηκει στα παιδια, 

με τους γονείς να προσφερουν σκιωδη, 

σιωπηλη συμπαρασταση. Γενικότερα, η 

συμμετοχή των γονιών στο παιχνίδι του 

παιδιού, όταν γίνεται σωστά, μπορεί να 

χαρίσει στα παιδιά ευτυχισμένες στιγμές 

και όμορφα συναισθήματα που δύσκολα 

αντικαθίστανται από το παιχνίδι με μια 

πανάκριβη κούκλα ή ένα αυτοκινητάκι.
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Οι γονείς και  
το παιδικό παιχνίδι

αθλητικά
O  Α.Σ. «Πυγμή» έκοψε την πίτα του

Την Κυριακή το βράδυ 20 
Γενάρη έγινε η κοπή της 
βασιλόπιτας του Αθλητικού 
Συλλόγου «Πυγμή» Άργους 
σε ένα εορταστικό περιβάλ-
λον αφού αθλητές, μέλη, 
συγγενείς, φίλοι καθώς και 
παλιοί αθλητές του συλλό-
γου κατέκλυσαν τις εγκα-
ταστάσεις του Συλλόγου για 
να γιορτάσουν τα 40 χρόνια 
δυναμικής πορείας.
Η γιορτή ξεκίνησε με δυνα-
μικές επιδείξεις και αγώνες 
από μικρούς και μεγάλους 
αθλητές καθώς και από εκ-
παιδευτές του συλλόγου. 
Την επίδειξη συντόνισε ο 
αρχιεκπαιδευτής  του συλ-
λόγου Μaster Γιώργος Αν-
δρονικίδης δάσκαλος των 
περισσότερων δασκάλων 

της Αργολίδας.
Ακολούθησε η κοπή της βα-
σιλόπιτας με ευχές για την 
καινούργια χρονιά από τον 
Πρόεδρο του αθλητικού συλ-
λόγου κ. Αλέξανδρο Μου-
σούρο (ψυχολόγο ψυχοθε-
ραπευτή). Αμέσως μετά έγινε 
η βράβευση του αθλητή της 
χρονιάς που πέρασε 2018 
μικρού Νικόλα Ντόκου για 
τη δυναμική του πορεία 
αφού συμμετείχε επιτυχώς 
σε τέσσερα πρωταθλήματα 
σε διάστημα 50 ημερών.
Ακολούθησε η απονομή του 
2ου βαθμού κόκκινο Sash 
στην τέχνη του Kung-fu και 
του 2ου dan στο Kickboxing 
στον εκπαιδευτή και δεύ-
τερο πανελληνιονίκη στο 
semicontact Kickboxing 

Ανδρέα Χαντζή από τον 
Maser Γιώργο Ανδρονικίδη.
Μετά από όλα αυτά και 
ενώ όλοι απολάμβαναν τη 
γευστικότατη βασιλόπιτα 
παρασκευασμένη από τον 
φούρνο του κυρίου Κων-
σταντίνο Κλειάσου και τους 
πολυβιταμινούχους χυμούς 
προσφορά το σύλλογο ακο-
λούθησε κλήρωση από 
δώρα προσφορά των τοπι-
κών επιχειρήσεων και τους 
ευχαριστούμε γι’ αυτό. Τέλος 
«Ό χαμός» για το μεγάλο 
δώρο που ήταν ένα αφυγρα-
ντήρας αξίας 200 €.
Κάπως έτσι έκλεισε η με-
γάλη αυτή γιορτή των 40 
χρονών δυναμικής πορείας 
με πολλές καλές ευχές από 
όλους για το μέλλον.

Λειτουργία σχολής προπονητών UEFA-D
Η Ε.Π.Σ. Αργολίδας ανακοίνωσε τη λειτουργίας της Σχολής Προπονητών UEFA- D το χρονι-
κό διάστημα 23-24/2/2019.Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν το σύνολο των δι-
καιολογητικών στην τοπική Ε.Π.Σ. (Πληροφορίες στην ΕΠΣ Αργολίδας ,τηλ. 2752028744,fax 
2752025002,e-mail epsargolidas@gmail.com). 



Γονείς και  
Διατροφικές Διαταραχές

Της Δήμητρας
Τούντα, 

Διαιτολόγος,
Διατροφολόγος,
www.tountadiet.gr

Τις περισσότερες φορές οι 
ίδιοι οι γονείς συμπαρασύρο-
νται από την εμμονή του παι-

διού τους για τη μείωση του βάρους του, τον έλεγχο 
των θερμίδων, το καθημερινό ζύγισμα. 
Δυστυχώς οι γονείς δεν αντιλαμβάνονται τη δύναμη 
και την επιρροή που ασκεί το σύμπτωμα στο παιδί 
τους. Πολλές φορές οι ακραίες συμπεριφορές που 
αναπτύσσονται εξαιτίας των διατροφικών διαταρα-
χών ενοχοποιούν του γονείς προς όφελος του φαντά-
σματος της νευρικής βουλιμίας ή νευρικής ανορεξίας. 
Πόσες φορές δεν σας έχει πει η κόρη σας ότι δεν την 
φροντίζετε και δεν την καταλαβαίνετε που θέλει να 
χάσει βάρος και να ελέγξει το φαγητό; Ότι θα ήταν πιο 
όμορφη αν είχε λιγότερο βάρος, που θέλει να χωρέ-
σει στο τάδε φόρεμα για το χορό του σχολείου και ότι 
αν δεν χάσει 3-4 κιλά βάρος δεν θα μπορέσει να πάει 
και θα φταίτε εσείς που δεν τη βοηθάτε να χάσει αυτά 
τα καταραμένα κιλά; Καλός γονιός θεωρείται εκείνος 
που ακούει τις ανάγκες του παιδιού του, που προ-
σπαθεί να το στηρίξει στις επιλογές του. Όταν όμως 
θεωρείτε ότι σας μιλάει το παιδί σας αλλά στην ουσία 
σας μιλάει το σύμπτωμα της νευρικής ανορεξίας ή 
βουλιμίας τότε οι συνέπειες είναι καταστροφικές. Η 
αλήθεια είναι ότι ενδίδετε στη φωνή του συμπτώμα-
τος και όχι στη πραγματική φωνή του παιδιού σας. 
Πιστεύετε ότι βοηθάτε το παιδί σας να ανακτήσει τον 
έλεγχο πάνω στο φαγητό αλλά στην ουσία βοηθάτε το 
σύμπτωμα να ισχυροποιηθεί.
Για να αποφύγετε τις παγίδες που στήνει το σύμπτω-
μα στο παιδί σας αποφύγετε τις παρακάτω συμπερι-
φορές:
Μη βοηθάτε το παιδί σας να κάνει στερητική δίαιτα. 
Μη προσπαθείτε να το βοηθήσετε να αποφύγει το 
βουλιμικό επεισόδιο. 
Μην ενισχύετε στο παιδί σας συμπεριφορές όπως να 
του αγοράζετε διαιτητικά τρόφιμα ή να είστε δίπλα 
του όταν ζυγίζεται.
Μη μιλάτε για φαγητό και κιλά. Αν κάνετε δίαιτα 
εσείς οι ίδιοι σταματήστε την. 
Μη προτείνετε διαιτολόγους που δεν γνωρίζουν την 
αντιμετώπιση των διατροφικών διαταραχών. 
Μην αγοράζετε χάπια διαίτης, καθαρτικά, διουρητικά 
ή σκευάσματα που προκαλούν εμετό για λογαριασμό 
του παιδιού σας. 
Αποφύγετε να είστε στον ίδιο χώρο όταν το παιδί σας 

ξεσπάει στο φαγητό. 
Μη σχολιάζετε αρνητικά τη συμπεριφορά του μετά 
από την οποιαδήποτε κατανάλωση τροφής. 
Μη κρύβετε φαγητά που θεωρείτε ότι είναι στόχος 
βουλιμικού επεισοδίου, καλύτερα να μη τα μαγειρέ-
ψετε. 
Εμπλουτίστε το εβδομαδιαίο μενού της οικογένειας, 
μην επαναλαμβάνετε τροφές με τις οποίες αισθάνεται 
ασφαλές το σύμπτωμα. 
Αποφύγετε εκφράσεις όπως «φάε» ή «μη τρως» και 
μη σχολιάζετε τα βάρος του παιδιού σας. 
Μη κατηγορείτε το παιδί σας για το πρόβλημά του, 
κανένα παιδί δεν θέλει να πάθει διατροφική διατα-
ραχή. 
Μη το χρεώνετε στο παιδί σας ότι σας κάνει δυστυχι-
σμένους, το σύμπτωμα το προκαλεί. 
Μην ισχυροποιείτε συμπεριφορές τελειομανίας όπως 
υψηλές επιδόσεις στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο. 
Μην μένετε μακριά από το παιδί σας, φροντίστε να 
είστε κοντά του και να το παρατηρείτε. 
Μη το σπρώχνετε να επιστρέψει στη σχολή του που 
είναι στην επαρχία ή το εξωτερικό αν τα συμπτώματα 
είναι σε μεγάλη έξαρση. 
Μη του λέτε μόνο αυτό να πάρει βοήθεια από ειδικό. 
Η διατροφική διαταραχή του παιδιού σας, σας αφορά. 
Χωρίς τη δική σας συμμαχία η άρση του συμπτώμα-
τος γίνεται ανέφικτη. 
Αν το παιδί σας προκαλεί εμετούς ή παίρνει καθαρτι-
κά αναζητείστε άμεσα βοήθεια. 
Μην του λέτε να μη προκαλέσει εμετό, είναι ανώφελο 
αφού έτσι και αλλιώς θα το κάνει. Δώστε του μπα-
νάνα και ισοτονικά υγρά για την αποκατάσταση των 
ηλεκτρολυτών του. 
Αγνοήστε το θυμό που σας εκφράζει, είναι το σύμπτω-
μα που είναι θυμωμένο μαζί σας γιατί δεν συντονίζε-
στε πλέον μαζί του. 
Όσο πιο έγκαιρα αντιληφθείτε τα συμπτώματα της δι-
ατροφικής διαταραχής του και αναζητήσετε βοήθεια, 
τόσο πιο αποτελεσματικά θα βοηθήσετε το παιδί σας.

ΣΥΝΟΨΗ
Προκειμένου το πρόβλημα των διατροφικών διατα-
ραχών να αντιμετωπιστεί έγκαιρα και να αποφευ-
χθούν οι δυσάρεστες συνέπειες, είναι απαραίτητο ο 
ασθενής να απευθυνθεί σε ειδικούς. Βέβαια, επειδή 
πρόκειται για ασθένεια που συχνά ο παθών αρνείται 
να παραδεχθεί, αυτοί που πρέπει να εντοπίσουν την 
κατάσταση είναι το οικογενειακό περιβάλλον και οι 
φίλοι. Αν θέλετε να ενημερωθείτε σχετικά με τις δια-
τροφικές διαταραχές, την πρόληψη και την υποστήρι-
ξη των ανθρώπων που πάσχουν από αυτές, απευθυν-
θείτε στην «ΑΝΑΣΑ» (Λ. Συγγρού 36-38, Τηλ. & Fax: 
210/9234904, anasa2007 mail.gr), μία μη κερδοσκο-
πική εταιρία που λειτουργεί στην Αθήνα.

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

Α)ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙ-
ΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο λόγος 
είναι μια σύνθετη διαδικασία, που εξαρτά-
ται από τη μια μεριά από τη νευρολογική 
ωρίμανση, την κατάσταση των αισθητηρί-
ων οργάνων και από την άλλη από το περι-
βάλλον και τη συναισθηματική κατάσταση. 
Γίνεται λοιπόν φανερό ότι προβλήματα από 
τους παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν  
και την ανάπτυξή του. Αν εξαιρέσουμε τυ-
χόν προβλήματα των αισθητηρίων οργά-
νων υπάρχουν και περιπτώσεις που εμφα-
νίζονται και διαταραχές στο λόγο χωρίς να 
υπάρχουν εμφανή άλλα προβλήματα. Στην 
περίπτωση αυτή μιλάμε για εξελικτικές 
γλωσσικές διαταραχές. 
Με τον όρο αυτό περιγράφουμε τα προ-
βλήματα εκείνα , τα οποία σχετίζονται με 
την ανάπτυξη της γλώσσας. Τα άτομα αυτά 
παρουσιάζουν μια μορφή καθυστέρησης 
στην ανάπτυξη της γλώσσας η οποία διατη-
ρείται σε όλη τη παιδική ηλικία και εξακο-
λουθεί να υφίσταται και στην ενήλικη ζωή, 
με τη μορφή περιορισμένης ευχέρειας στη 
χρήση της γλώσσας.
Στην περίπτωση των γλωσσικών διαταρα-
χών του λόγου τα παιδιά παρουσιάζουν 
αρχικά επιβράδυνση στην ανάπτυξη του 
προφορικού και αργότερα και του γραπτού 
λόγου.
Οι Εξελικτικές γλωσσικές διαταραχές είναι 
μία από τις δύο βασικές υπο-κατηγορίες 
«γλωσσικών διαταραχών», ενώ η δεύτερη 
υπο-κατηγορία είναι οι επίκτητες γλωσσι-
κές διαταραχές όπου θα προσπαθήσω να 

περιγράψω τί εννοούμε με τον όρο αυτό 
και ποιες δυσκολίες εμφανίζουν τα άτομα 
με επίκτητες γλωσσικές διαταραχές.

Β) ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Αντίθετα με τις εξελικτικές γλωσσικές διατα-
ραχές, οι επίκτητες γλωσσικές διαταραχές 
χαρακτηρίζονται από μία καθαρή πτώση 
στις γλωσσικές ικανότητες, που διέθετε ένα 
άτομο σε προγενέστερο στάδιο και επομέ-
νως, αντιμετωπίζονται ως διαταραχές ενός 
προηγούμενα επιτυχώς αναπτυσσόμενου 
συστήματος. Στις περισσότερες περιπτώ-
σεις, το άτομα είχε φυσιολογική γλωσσική 
ανάπτυξη, αλλά, ως αποτέλεσμα τραύμα-
τος του εγκεφάλου ή κάποιας ασθένειας 
που επηρέασε τη λειτουργία του εγκεφά-
λου, χάνει κάποιο βαθμό της γλωσσικής 
ικανότητάς του.
Άτομα με επίκτητες γλωσσικές διαταραχές 
μπορεί να εμφανίζουν δυσκολίες, οι οποίες 
ποικίλουν ως προς τη σοβαρότητα. Πολλές 
από αυτές τις δυσκολίες-διαφορές σχετί-
ζονται με τη πλευρά και τις περιοχές του 
εγκεφάλου, στις οποίες εντοπίζεται η βλά-
βη, καθώς και με τη συγκεκριμένη αιτία που 
προκάλεσε την εγκεφαλική βλάβη αυτή 
καθαυτή.
Αντίθετα με τις εξελικτικές γλωσσικές δι-
αταραχές τα άτομα που έχουν επίκτητες 
γλωσσικές διαταραχές είναι πιθανόν να μην 
εμφανίζουν γλωσσικές δεξιότητες, οι οποί-
ες να μπορούν να συγκριθούν με αυτές των 
ατόμων που χρησιμοποιούν φυσιολογικά 
τη γλώσσα σ’ένα νεότερο ηλικιακά στάδιο. 
Έτσι λοιπόν παρατηρούνται πολλά λάθη 
στη χρήση της γλώσσας, λάθη τα οποία 
είναι συνδεδεμένα με τις αυξημένες απαι-
τήσεις ανάλυσης των πληροφοριών στη 
συγκεκριμένη γλωσσική δραστηριότητα. 
Κατά συνέπεια μακροσκελής προτάσεις δυ-
σκολεύουν τη λειτουργία μνήμης του ατό-
μου κι οδηγούν σε αδυναμία κατανόησης, 
ενώ μικρές προτάσεις είναι ευκολότερο για 
το άτομα να τις καταλάβει.

Γλωσσικές 
Διαταραχές
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Τα Δίδυμα γίνονται εναλλακτικός προορισμός ήπιας τουριστικής 
ανάπτυξης με οικονομικά οφέλη στην τοπική οικονομία 

Γεωργικά εργαλεία, οικιακά χρηστικά αντικείμενα και συσκευές, αργαλειός, ενδύματα, στρατι-
ωτικές στολές, νυφικά, παιχνίδια, μεγάλη έκθεση φωτογραφίας αλλοτινών εποχών, δίνουν την 
ευκαιρία στους Διδυμιώτες αλλά και στους ξένους επισκέπτες, να ταξιδέψουν νοητά σε εποχές 
περασμένες. Η ύπαρξη του Λαογραφικού κέντρου Διδύμων στηρίζεται στον εθελοντισμό των Δι-
δυμιωτών που άνοιξαν τα σεντούκια τους και εμπιστεύτηκαν στους εθελοντές ό,τι πολυτιμότερο 
είχαν. Το κέντρο λειτουργεί και είναι επισκέψιμο σε όλους τους επισκέπτες ανά πάσα στιγμή, μόνο 
με τις προσπάθειες των εθελοντών.
Το Λαογραφικό Κέντρο Διδύμων καθώς και η γυναικεία χορωδία, έχουν την τύχη να στεγάζονται 
στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Διδύμων, ιστορικό κτίριο του 1900. Στις αίθουσες του βρήκαν τον 
χώρο τους αντικείμενα που σηματοδότησαν τις ασχολίες των κατοίκων, τα ήθη και τα έθιμα τους, 
τις γιορτές και τις παραδόσεις τους στο πέρασμα των χρόνων.
Στις ίδιες αίθουσες κάνει τις πρόβες της το καλοκαίρι, η Χορωδία των ηλικιωμένων κυρίως και 
σεβάσμιων Γυναικών «ΦΑΝΤΑ ΑΡΙΣΤΟΜΗΔΑ» που τραγουδάει παραδοσιακά δημοτικά τραγού-
δια ελληνικά και αρβανίτικα. Όλα ξεκίνησαν το 2015 στο Παλαιό Σχολείο, στο Λαογραφικό κέντρο 
Διδύμων, όπου κοβόταν η καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη πίτα, όταν μετά την εκδήλωση μια 

ομάδα γυναικών άρχισε να τραγουδά παράλληλα ελληνικά και αρβανίτικα δημοτικά τραγούδια, 
όλοι έγιναν μια παρέα και τους μπήκε η ιδέα της δημιουργίας μιας χορωδίας που θα τραγουδάει 
και θα καταγράφει τον έντεχνο λόγο του τόπου, πριν αυτός λησμονηθεί. Η παρέα όλο μεγάλωνε 
και έτσι δημιουργήθηκε Η ΦΑΝΤΑ ΑΡΙΣΤΟΜΗΔΑ. Σε αυτό συνετέλεσαν αναμφίβολα και κάποιοι 
άνθρωποι που αγαπάνε τον τόπο τους και τον πολιτισμό και κατέγραψαν μαζί με τις σεβάσμι-
ες γερόντισσες όλα τα παλιά δημοτικά τραγούδια, λίγο πριν χαθούν και λησμονηθούν. Οι ίδιες 
σχημάτισαν τη χορωδία και τα τραγούδησαν  στο 7 ο Φεστιβάλ φωνητικών συνόλων, λαϊκής και 
παραδοσιακής μουσικής.
Το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα άλλωστε και η ιστορία του χωριού αποτελούν ελκυστικό παρά-
γοντα ανάπτυξης του Τουρισμού των Διδύμων και της Ερμιονίδας ολόκληρης. Οι Λαογραφικές 
παραδόσεις και τα πολυάριθμα δρώμενα, όπως για παράδειγμα μαθήματα αργαλειού, παρασκευή 
σαπουνιού από αγνό ελαιόλαδα, μαγειρική με πατάτες της περιοχής, και πολλές παρόμοιες δρα-
στηριότητες μπορούν να αποτελέσουν δυναμικό παράγοντα έλξης επισκεπτών, καθιέρωσης του 
ονόματος των Διδύμων στον τουριστικό χάρτη της Αργολίδας, σαν εναλλακτικό προορισμό ήπιας 
τουριστικής ανάπτυξης, προσφέροντας αρκετά οικονομικά οφέλη στην τοπική οικονομία.

Πολιτισμός

Το απόγευμα  του Σαββάτου 26 Ιανουαρίου, το Λαογραφικό Κέντρο Διδύμων  
και η Ερασιτεχνική Χορωδία Γυναικών Διδύμων «ΦΑΝΤΑ ΑΡΙΣΤΟΜΗΔΑ»,  

έκοψαν την πίτα τους στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Διδύμων.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
Άγιος Αναστάσιος ο Ναυπλιεύς

Το Μνημείο του Αγίου Αναστάσιου, στο Ναύπλιο
Ο Άγιος Άναστάσιος ο Ναυπλιεύς ήταν 
Χριστιανός Νεομάρτυρας της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας. Έζησε στο Ναύπλιο όπου και 
μαρτύρησε για την Χριστιανική πίστη του, 
στις 1 Φεβρουαρίου του 1655. Την ίδια ημε-
ρομηνία τιμάται κάθε χρόνο η μνήμη του, 
έπειτα από Βασιλικό Διάταγμα της 14 Νο-
εμβρίου 1935.

Ο Αναστάσιος εργαζόταν σαν ζωγράφος στην 
πόλη του Ναυπλίου. Σύμφωνα με την παράδοση, 
όταν αναγκάστηκε για ηθικούς λόγους να διαλύ-
σει τον αρραβώνα του με μια κοπέλα, οι συγγε-
νείς της για να τον εκδικηθούν του έκαναν μάγια. 
Κατά τη διάρκεια της επίρροιάς τους, ο Αναστά-
σιος απώλεσε τη λογική του, γυρνώντας εδώ κι 
εκεί, οπότε κάποιοι τούρκοι επωφελήθηκαν και 
τον υποχρέωσαν να αλλαξοπιστήσει. Ωστόσο, 
όταν μετά από λίγες ημέρες συνήλθε, πέταξε 
από το κεφάλι του το λευκό σαρίκι που φορούσε 
και παρουσία πλήθους στην Αγορά, αναφώνησε: 
«Εγώ χριστιανός ήμουν, και χριστιανός είμαι, και 
χριστιανός θέλω να είμαι». Αμέσως, οδηγήθηκε 
στον δικαστή που επιχείρησε να τον μεταπείσει, 
αλλά ο Αναστάσιος διεκήρυξε με περισσότερη 
θέρμη την πίστη του, λέγοντας: «Δεν αρνούμαι 
εγώ τον κύριόν μου, Ιησούν Χριστόν, τον αληθι-
νόν Θεόν, αλλά πιστεύω και προσκυνώ αυτόν, ως 
ποιητήν, και σωτήρα μου, την δε ειδικήν σας πί-
στιν, ουδέ ποσώς χρειάζομαι, αλλ’ αποστρέφομαι, 
και εσάς, και τον προφήτην σας» Κατόπιν αυτού, 
ο δικαστής διέταξε τη θανάτωσή του. Ο Αναστά-
σιος οδηγήθηκε στον τόπο του μαρτυρίου του, δί-
πλα σε μια εληά, όπου οι δήμιοί του τον κατακρε-
ούργησαν. Σήμερα, στο σημείο υπάρχειο μνημείο 
του, δίπλα στον Ιερό Ναό που είναι αφιερωμένος 
στον ίδιο τον Άγιο αλλά και στο Γεννέσιο της Θε-
οτόκου..Ομως η αφήγηση του Μαρτυρικού θανά-
του του Αγίου Αναστασίου έρχεται να κουμπώσει 
πάνω στον Αγγελή τον Αργείο.

Άγιος Άγγελής 
ο Νεομάρτυρας, ο Άργείος
Κάποια μέρα σε μια συνάντηση έτυχε να βρί-
σκεται ένας Γάλλος άθεος, ο οποίος χλεύαζε τη 
χριστιανική πίστη. Ο Αγγελής με παρρησία αντέ-
κρουσε τα επιχειρήματα του Φράγκου. Του πρό-
τεινε μάλιστα να μονομαχήσουν, εκείνος πάνο-
πλος και ο άγιος μόνο με ένα ξύλο, πιστεύοντας 
πως θα τον νικήσει με τη δύναμη της πίστης. Ο 
Γάλλος δέχτηκε. Έκαναν μάλιστα και έγγραφη 
συμφωνία στην πρεσβεία. Ο Αγγελής έτρεξε στον 
πνευματικό του, εξομολογήθηκε και ζήτησε την 
ευχή του. Ο πνευματικός πάσχισε να τον αποτρέ-
ψει, αλλά ο Αγγελής επέμενε. Έτσι, ο ιερέας του 
έδωσε τελικά ευλογία.

Ο Αγγελής έμεινε άγρυπνος όλη τη νύχτα προ-
σευχόμενος και ζητώντας από το Θεό να τον ενι-
σχύσει εναντίον του βλάσφημου Γάλλου. Μ’ αυτό 
τον τρόπο προετοιμάστηκε πνευματικά για τη 
μονομαχία. Όμως, ο Θεός δεν επέτρεψε να γίνει 
τελικά ανθρωποκτονία. Αφού κοινώνησε ο Αγ-
γελής των αχράντων Μυστηρίων, εμφανίστηκε 
μπροστά στο Γάλλο. Τότε τρόμος και δειλία κυ-
ρίευσε τον Φράγκο και μπροστά σε όλους εγκα-
τέλειψε καταντροπιασμένος τη μονομαχία. Έτσι, 
νικητής ανακηρύχθηκε ο άγιος.
Μετά το γεγονός αυτό, ο Αγγελής κλείστηκε στον 
εαυτό του. Έμενε διαρκώς στο σπίτι του. Μόνο 
δύο φίλοι του τον επισκέπτονταν, του έφερναν 
τροφή και προσπαθούσαν να του διώξουν τη 
μελαγχολία και την υποχονδρία, όπως νόμιζαν. 
Αυτός όμως, τους έλεγε να μην κοπιάζουν μά-
ταια, διότι είχε αποφασίσει να μαρτυρήσει για το 
Χριστό. Νυχθημερόν φανταζόταν τα στίγματα του 
Χριστού στο σώμα του. Τον κατέτρωγε δυστυχώς 
η υπερηφάνεια, ότι τάχα νίκησε τον αντίπαλο 
λόγω της μεγάλης πίστης του. Βρίσκοντας τότε 
ευκαιρία ο ανθρωποκτόνος διάβολος, του υπέβα-
λε την ιδέα να τουρκέψει για να μαρτυρήσει στη 
συνέχεια.
Έτσι, το Σάββατο του Λαζάρου του έτους 1813, 
πήγε ζητώντας να γίνει μουσουλμάνος. Οι Τούρ-
κοι αρχικά τον έδιωχναν με βρισιές, ύστερα όμως, 
μπροστά στην επιμονή του, τον δέχθηκαν. Αμέ-
σως μετά την εξώμοσή του, άρχισε να κάνει δι-
άφορες παράλογες πράξεις, ώστε να τον οδηγή-
σουν στο δικαστήριο, να ομολογήσει τον Χριστό 
και να μαρτυρήσει. Όμως, δεν έγινε έτσι, αλλά τον 
έδιωξαν ως τρελό και τον έστειλαν στη Χίο.
Στη Χίο συνέχισε την παράξενη συμπεριφορά. Σε 

κάθε εκκλησία που συναντούσε έμπαινε μέσα και 
με λυγμούς έκανε μετάνοιες, χτυπούσε αλύπητα 
το κεφάλι του στο δάπεδο, τόσο που ο χτύπος 
ακουγόταν μακριά και ύστερα ασπαζόταν με πολ-
λή ευλάβεια τις εικόνες.
Συμμετείχε στις ακολουθίες λέγοντας τόσο κατα-
νυκτικές προσευχές στον Χριστό, την Παναγία και 
τους αγίους, ώστε όλοι θαύμαζαν, πώς είχε προ-
σαρμόσει τόσο ωραία και είχε αποστηθίσει όλες 
εκείνες τις ευχές, οι οποίες προκαλούσαν στους 
υπολοίπους δάκρυα και συμπάθεια προς τον 
μάρτυρα. Άλλοτε πάλι, έδινε λειτουργίες στους 
ιερείς και ελεημοσύνες στους φτωχούς, ώστε 
να δέονται στο Θεό γι’ αυτόν. Στους Χριστιανούς 
έλεγε, να προσεύχονται στο Θεό, για να φέρει εις 
πέρας τον αγώνα του. Αν τον επαινούσαν για την 
επιθυμία του αυτή, αγρίευε, έβριζε και γινόταν 
απειλητικός. Προκαλούσε και με άλλους τρόπους 
τους Τούρκους, για να τους ερεθίσει, ώστε να κα-
ταφέρει το σκοπό του.
Κάποτε, ενώ ήταν περίοδος ραμαζανιού, κάθισε 
κάτω από ένα τούρκικο σπίτι, έπινε νερό και κά-
πνιζε. Κατέβηκε λοιπόν κάτω ο σπιτονοικοκύρης 
και έδειρε τον Αγγελή. Άλλοτε πάλι, ενώ ήταν ρα-
μαζάνι, κάθισε μπροστά στην πόρτα του δικαστη-
ρίου, άπλωσε το μαντήλι του, έτρωγε και έπινε 
κρασί. Κανείς όμως, δεν ασχολήθηκε μαζί του.
Συχνά πήγαινε στον τάφο του αγίου Μακαρίου 
Νοταρά, καθοδηγητή πολλών νεομαρτύρων και 
προσευχόταν με δάκρυα αγκαλιάζοντας το μνη-
μείο, ώστε με τις πρεσβείες του αγίου, να αξιω-
θεί να μαρτυρήσει. Άλλοτε πήγαινε σε ένα εξω-
κλήσι, όπου συναντιόταν με έναν πνευματικό. 
Προσευχόταν με πολλή κατάνυξη και συντριβή, 
μένοντας για πολλή ώρα εκστατικός, λες και αρ-

παζόταν ο νους του σε θεία θεωρία. Όμως, δεν 
αποκάλυπτε τις πνευματικές του εμπειρίες αλλά 
προσποιούταν το σαλό.
Έχοντας πλέον συνειδητοποιήσει ότι ξεγελάστη-
κε από τον δόλιο δαίμονα, αναγνώρισε την αν-
θρώπινη αδυναμία του και μετενόησε ειλικρινώς 
αναθέτοντας όλη του την ελπίδα στον Θεό τότε 
λοιπόν, ο Θεός τον αξίωσε για εκείνο, που τόσο 
σφοδρά επιθυμούσε.
Αφού παρέμεινε έξι μήνες στη Χίο, προετοιμα-
ζόμενος πνευματικά, με συντετριμμένη πλέον 
καρδιά εισήλθε στο στάδιο του μαρτυρίου. Μια 
μέρα ξυρίζει τα γένια του και πηγαίνει στο τελω-
νείο. Μόλις τον είδαν οι Τούρκοι απορημένοι τον 
ρώτησαν γιατί ξύρισε τα γένια του. Εκείνος τους 
απάντησε, πως όσο ήταν Τούρκος τα άφηνε, επει-
δή οι Τούρκοι τα έχουν περί πολλού. Τώρα όμως 
που ξαναέγινε Χριστιανός, τα έκοψε ως περιττά 
και άχρηστα, επειδή εδώ οι Χριστιανοί συνήθιζαν 
να ξυρίζονται.
Προσπάθησαν να τον συνετίσουν. Βλέποντας 
όμως ότι δε γίνεται τίποτα, τον έκλεισαν σιδηρο-
δέσμιο στο κάστρο. Όλη τη νύχτα τον βασάνιζαν. 
Την άλλη μέρα τον οδήγησαν στον διοικητή του 
νησιού, όπου είχαν συγκεντρωθεί και οι αγάδες. 
Επεχείρησαν με υποσχέσεις και απειλές να τον 
μεταπείσουν. Θέλησαν να τον ανεβάσουν βιαί-
ως στο τζαμί σέρνοντάς τον και χτυπώντας τον 
άσπλαχνα. Όμως, ο μάρτυρας φώναζε πως ήταν 
καλύτερα γι’ αυτόν να τον θανατώσουν εκείνη τη 
στιγμή, παρά να ανέβει στο Τζαμί, διότι ήταν πλέ-
ον και πάλι Χριστιανός.
Επειδή ο Αγγελής έμενε σταθερός στο Χριστό, τον 
έκλεισαν και πάλι στη σκοτεινή φυλακή με τα πό-
δια στο τουμπρούκι. Την άλλη μέρα, 3 Δεκεμβρί-
ου του 1813 μη καταφέρνοντας να του αλλάξουν 
γνώμη, τον οδήγησαν στη θέση Βουνάκι, όπου 
τον απεκεφάλισαν .
Το μαρτυρικό του λείψανο τρία μερόνυχτα έμει-
νε στον τόπο της εκτέλεσης. Οι Χριστιανοί προ-
σπαθούσαν να πάρουν κάτι από τα ενδύματα του 
μάρτυρα ή από το αίμα του, δίνοντας χρήματα 
στους φρουρούς. Ένας Χριστιανός πρότεινε χι-
λιάδες γρόσια να πάρει το άγιο λείψανο για ταφή, 
αλλά οι Τούρκοι δε δέχτηκαν. Επειδή κάποιος 
ιερέας άρπαξε την τιμία κάρα του αγίου και την 
καταφιλούσε μπροστά στους Τούρκους, σκλήρυ-
ναν τη στάση τους και σήκωσαν το άγιο λείψανο 
μαζί με την κεφαλή και το χώμα, που είχε βραχεί 
από το αίμα και τα έριξαν στο πέλαγος σε 25 ορ-
γυιές βάθος. Τη νύχτα προσπάθησαν κάποιοι φι-
λομάρτυρες Χριστιανοί να τα βγάλουν αλλά δεν 
το κατόρθωσαν.



money

Σύμφωνα με την έρευνα, το 50% θεωρεί πως η παροχή προσωποποι-
ημένου περιεχομένου και εμπειριών θα είναι μια βασική πρόκληση. 
Τα brands στοχεύουν πλέον στη δημιουργία ποιοτικού περιεχομένου 
το οποίο θα τους φέρει υψηλό engagement και μια καλύτερη επαφή 
με το κοινό τους.
Βασικά tips: Δημιουργήσετε ένα hashtag που θα συνδέσει την κοι-
νότητα σας γύρω κάποιον κοινό σκοπό, τρέξτε ένα Twitter chat με 
κάποιο συγκεκριμένο hashtag, δημιουργήστε ένα Facebook Group 
για κάποιο κοινό ενδιαφέρον του κοινού σας.
Το 64% όσων συμμετείχαν στην έρευνα είτε έχει υιοθετήσει τα 
Instagram Stories στην στρατηγική του γύρω από τα social media 
είτε σκοπεύει να το κάνει μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Κάτι που 
δείχνει πως το format των «εφήμερων ιστοριών» όχι μόνο έχει έρθει 
για να μείνει αλλά και να παίξει και κυρίαρχο ρόλο.
Είναι πλέον γνωστό πως αυξάνονται τα budget για προώθηση πε-
ριεχομένου στα social media. Και το 64% των συμμετεχόντων της 
έρευνας που υποστηρίζει πως υπάρχει μείωση στο organic reach και 
πως απαιτούνται μεγαλύτερα budgets για διαφήμιση το επιβεβαιώνει 

αυτό. Ήδη, οι marketers έχουν αυξήσει κατά 32% τα σχετικά κεφά-
λαια μέσα στο 2018 και παράγουν πλέον περισσότερες διαφημίσεις 
από ποτέ.
Το 28% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα του Hootsuite 
απάντησε πως έχει ήδη υιοθετήσει το social commerce ή σκοπεύει 
να το πράξει μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες. Ολοένα και πε-
ρισσότερες τεχνολογικές καινοτομίες κάνουν την εμφάνιση τους για 
απευθείας αγορά περιεχομένου μέσα από πλατφόρμες κοινωνικής 
δικτύωσης και οι εταιρείες δείχνουν ολοένα και πιο έτοιμες να τις υι-
οθετήσουν.
Οι messaging πλατφόρμες με τους περισσότερους users έχουν πλέον 
5 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες κάθε μήνα, πολύ περισσότερους 
από τα «παραδοσιακά» κοινωνικά δίκτυα. Άλλωστε, το 46% έχουν υι-
οθετήσει στην στρατηγική τους τις συγκεκριμένες εφαρμογές ή σκο-
πεύει να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο μέσα στους επόμενους 12 μήνες. 
Οι χρήστες δαπανούν πλέον περισσότερο χρόνο για την ανταλλαγή 
μηνυμάτων. Αυτή η μετάβαση από δημόσιους σε ιδιωτικούς «χώρους» 
αλλάζει τις προσδοκίες των καταναλωτών.
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Οι κορυφαίες τάσεις για το 2019 

μικρά
οικονομικά

Πως θα «εκμεταλλευτείτε» στα social media

Πώς θα συμμετέχετε στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού με την Περιφέρεια   
Προλάβετε την προθεσμία για εκδήλωση ενδιαφέροντος 

Ανακοινώθηκε η Πρόσκληση συμμετοχής 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε διε-
θνείς εκθέσεις τουρισμού.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόκειται 
να συμμετάσχει στις κάτωθι εκθέσεις του-
ρισμού:
1) ITB 2019,  η οποία θα πραγματοποιηθεί 
από 6 – 10 Μαρτίου 2019 στο Βερολίνο 
της Γερμανίας (http://www.itb-berlin.
com/Visitors/ExhibitionGrounds/).
2) Μ.Ι.Τ.Τ.  2019,  η οποία θα πραγματο-
ποιηθεί από 12 – 14 Μαρτίου 2019 στη 
Μόσχα της Ρωσίας (http://www.mitt.ru/).
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόκειται να 
συμμετάσχει μέσω Ε.Ο.Τ στις εκθέσεις του 
Βερολίνου και της Μόσχας. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες παρατίθενται παραπάνω 
τα site των εν λόγω εκθέσεων.
Οι τουριστικοί φορείς που ενδιαφέρονται 
να συμμετέχουν ως συνεκθέτες στα  πε-
ρίπτερα της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

παρακαλούνται να αποστείλουν συμπλη-
ρωμένη την αίτηση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος που επισυνάπτεται στο e-mail: 
ddbmaet@ppel.gov.gr  συμπληρώνοντας 
τον τίτλο της έκθεσης για την οποία εκδη-

λώνουν ενδιαφέρον.
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέρο-
ντος: Τρίτη 12/2/2019.
Τηλέφωνο για πληροφορίες: 2713-
601116 / 601115

• ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Τη ρύθμιση σε 24 μηνιαίες δόσεις των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών των φυσικών και επιχειρήσεων, που έχουν 
την κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάστασή τους στις πε-
ριοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου, 
προβλέπει απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών 
Κατερίνας Παπανάτσιου. 
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στην εν λόγω 
ρύθμιση, πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ μέ-
χρι τις 15.2.2019.

• ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Σημαντικό κίνητρο για την αύξηση των θέσεων απα-
σχόλησης θεσπίζεται με την υπουργική απόφαση που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και προβλέπει ότι για κάθε 
νέα θέση εργασίας που θα δημιουργείται σε μία επι-
χείρηση και θα αφορά νέο εργαζόμενο ή μακροχρό-
νια άνεργο, οι εργοδοτικές εισφορές που εκπίπτουν 
από τα φορολογητέα κέρδη θα υπολογίζονται κατά 
50% αυξημένες.
Ως προϋπόθεση ορίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των 
εργαζομένων και η συνολική μισθολογική δαπάνη σε 
μια επιχείρηση να μην έχουν μειωθεί σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος.

• ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Νέοι επαγγελματίες, αγρότες και επιτηδευματίες που 
κάνουν έναρξη εργασιών έχουν πλέον τη δυνατότητα 
να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς των μικρών επι-
χειρήσεων με τζίρο έως 10.000 ευρώ που προβλέπει 
απαλλαγή από τον ΦΠΑ.
Το μέτρο αυτό είναι μεταξύ των αλλαγών που επήλθαν 
πρόσφατα στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρή-
σεων.
Με εγκύκλιο του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργου Πιτσιλή, παρέχονται 
διευκρινίσεις για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων, 
ενώ διευκρινίζεται ότι αν κάποια στιγμή εντός του φο-
ρολογικού έτους γίνει υπέρβαση του ορίου των 10.000 
ευρώ, τότε καθίσταται υποχρεωτικά η μετάταξη στο 
κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

• ΤΕΛΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Παράταση στην προθεσμία για την πληρωμή των τελών 
κυκλοφορίας οχημάτων, που έληγε την Παρασκευή, 
μέχρι τέλος Ιανουαρίου, δίνει το υπουργείο Οικονο-
μικών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχετική υπουργική από-
φαση πρόκειται να υπογραφεί από την υφυπουργό 
Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, προκειμένου να 
διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι λόγω της κακοκαι-
ρίας που έπληξε τη χώρα.
Προϋπόθεση είναι η πληρωμή των τελών να γίνει στις 
Δ.Ο.Υ.

• ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ Η 
ΕΛΛΑΔΑ

Ο στόχος του 2018 για την απορρόφηση των κονδυλί-
ων ΕΣΠΑ έχει καλυφθεί, όπως σημειώνει το υπουρ-
γείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σε ανακοίνωσή του. 
Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία, στις 31/12/2018, το 
ποσό της ενωσιακής συνδρομής για το έτος 2018 
που δήλωσε η Ελλάδα ανέρχεται σε 1.485.979.495,15 
ευρώ. Η συνολική απορρόφηση ανεβαίνει έτσι στο 
25% χωρίς την προκαταβολή και στο 32%, συμπεριλαμ-
βανομένης της προκαταβολής, διατηρώντας τη χώρα 
στις κορυφαίες θέσεις μεταξύ των κρατών-μελών 
της ΕΕ. Εξάλλου, η Ελλάδα διατηρεί την πρώτη θέση 
της αξιοποίησης των πόρων του «πακέτου Γιούνκερ» 
εκταμιεύοντας 2,702 δισ. ευρώ.
Από σήμερα 25 Ιανουαρίου το Επιχειρηματικό Οικονο-
μικό Δελτίο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας θα κυκλοφο-
ρεί και θα δημοσιεύεται κάθε Παρασκευή.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 26τμ και με πρό-
σοψη 5μ  επί της οδού Άργους 115 (έναντι 
Piscinity). Διαθέτει τουαλέτα, κλιματισμό 
ψύξης- θέρμανσης και θέση parking έμπρο-
σθεν του καταστήματος. Τηλ. Επικοινωνίας 
6972013845 ΚΩΔ. 1127

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

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
Οδηγός με β΄ γ΄ δ΄ κατηγορία και ψάχνω για 
δουλειά. Και δίπλωμα χειριστή γερανών. 
Τηλ. 6948065127 ΚΩΔ. 1128

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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ΑγγελίεςΜΙΚΡΕΣ



Ο δε Ανήρ να φοβείται την γυναίκα 
Μια μέρα, Ο σύζυγος γυρνάει στο σπίτι κατά τις 6 
Μια μέρα, Ο σύζυγος γυρνάει στο σπίτι κατά τις 6 
το απόγευμα και λέει στη γυναίκα του:
 - Καλή μου, έχω ένα meeting 
για τη δουλειά στις 10 το 
βράδυ, αλλά δε θα πάω...!! 
Μου φαίνεται ότι με εκμεταλ-
λεύονται!! 
Η γυναίκα, δείχνοντας ότι 
νοιάζεται γι’ αυτόν, τον πείθει 
πως η δουλειά είναι σημαντι-
κή. Τότε, ο σύζυγος πάει να 
κάνει ένα ντουζάκι για να εί-
ναι έτοιμος και σκέφτεται: 
- Ήταν εύκολο να τη κοροϊδέ-
ψω!. 
Σαν γυναίκα που αξίζει να 
το κάνει, όταν ο άντρας της 
μπαίνει στο μπάνιο, τσεκάρει 
όλα του τα πράγματα: το πορ-
τοφόλι, το τσαντάκι, το σακά-
κι, τα μηνύματα στο κινητό 
κτλ. Και βρίσκει ένα χαρτάκι με 
το παρακάτω κείμενο: 
«Μωρό μου, σε περιμένω για να φάμε τη γαλοπού-
λα με τη λευκή σάλτσα που έχουμε πει...» 
Η γυναίκα ξαναβάζει το χαρτάκι εκεί που ήταν. 
Όταν ο άντρας βγαίνει από το μπάνιο τη βλέπει ξα-

πλωμένη στο κρεβάτι, σε μία στάση πολύ προκλη-
τική... 
... και χωρίς να χάνουν χρόνο.... όπως τους παλιούς 

καιρούς...
 ...Όταν τελείωσαν, ο τύπος 
μισοπεθαμένος, αποκοιμιέ-
ται. Όταν πλησίαζε η ώρα 
του ’meeting’, η γυναίκα 
τον ξυπνάει. Παρόλα αυτά 
αυτός δεν ήθελε να ξέρει 
τίποτα για το ’meeting’. Τε-
λικά η σύζυγος τον πείθει 
να πάρει τα πόδια του και 
να πάει... 
Όταν έφτασε στο σπίτι της 
ερωμένης του, πολύ κου-
ρασμένος της λέει: 
- Καλή μου, έχω δουλέψει 
πολύ σήμερα και μόνο θα 
κάνω ένα ντουζάκι και θα 
ξεκουραστώ λίγο... 
Μπαίνοντας στο μπάνιο, 

η ερωμένη -γυναίκα ούσα- 
τσεκάρει τις τσέπες του παντελονιού και βρίσκει 
ένα χαρτάκι που γράφει : 
«Σου στέλνω τη γαλοπούλα. 
Η λευκή σάλτσα έμεινε σπίτι. 

Η Σύζυγος

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Αργούν ακόμα οι Αλκυονίδες; 

Πριν αρχίσουμε
Πηγαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ και λέει στον 
μπάρμαν: 

– “Φίλε, βάλε μου ένα ποτό, πριν αρχίσουμε.” 

Του βάζει ο μπάρμαν ένα ποτό και ο άντρας το 
πίνει. Έπειτα από λίγο: 

– “Φίλε βάλε άλλο ένα, πριν αρχίσουμε.” 

Του βάζει το δεύτερο ποτό, το πίνει και αυτό. 

– “Φίλε, βάλε μου ένα ακόμα, πριν αρχίσουμε.” 

Αφού έχει πιεί γύρω στα δέκα ποτά: 

– “Φίλε, βάλε μου άλλο ένα ποτό, πριν αρχίσου-
με.” 

Του λέει ο μπάρμαν τότε : 

– “Να σου βάλω ρε φίλε, αλλά κάποια στιγμή 
πρέπει να με πληρώσεις.” 

Και ο τύπος, απαντάει: 

-“Ναταααα… Αρχίσαμεεεεε…”

24 ΠΕΜΠΤΗ
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