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.  θα τα... Εκατοστίσετε??   

Απαντήστε στις ερωτήσεις και ανακα-
λύψτε αν έχετε την προδιάθεση να ζή-
σετε πολλά πολλά χρόνια.  

∆ιαβάστε την απάντηση που έδωσαν οι νέοι στο διαδίκτυο, στην δήλω-

ση του πρωθυπουργού, ότι ο στόχος του είναι ένας τουλάχιστον εργαζό-

µενος ανά οικογένεια..    

Ναι, θα έφευγα... 

Η Μάρω Κουρή  εξηγεί τους 

λόγους για τους οποίους 

σκέφτεται να φύγει από την 

Ελλάδα   

Τη σηµαίνει ΚΟΥΡΕΜΑ 

50% για µισθούς, συντά-

ξεις, καταθέσεις, δάνεια, 

προϊόντα και εµπόριο.  
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ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ 

ΕΝΤΥΠΟ  ΘΑ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ 

ΑΡΘΡΑ , ΑΓΓΕΛΙΕΣ , 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ , 

∆ΙΑΦΗΜΗΣΕΙΣ , 

ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ , 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΟΤΙ∆ΗΠΟΤΕ  

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΑ 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ. 
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∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΤΕ , 

ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΟ 
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

Το ΄ξερες ;;;;; Σελ.3 

Κούρεµα χρέους 50 

% και τι σηµαίνει 

για εµάς ..  

Σελ.4-

5  

κοινωνικά Σελ. 6 

Γράψε µου. Γράφει 

η Μαρω Κουρη  
Σελ. 7  

 

Επακόλουθα της 

δήλωσης του πρω-

θυπουργού 

Σελ. 9 

Θα τα εκατοστίσε-

τε;;;  
Σελ.10 

–11  

Η προφητεία του Χα-

ρυ Κλυν.. 
Σελ. 

12 

Από αυτό το µήνα µας βρίσκετε και στο 

ΙΝΤΕRΝΕΤ 

Στην διεύθυνση  www.kiato.eu.  

Μενού «∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα»  , «Σικυώνα» , 

«Γονούσα»  
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Το  ‘ ξ ε ρ ε ς  . . . . . .  Χα  χ α  χ α                                    τ η ς  Μ α ρ ί α ς  Σ α ρ χ ά ν η  

ΣΕΡΓΙΑΝΙΖΟΝΤΑΣ....... 

Πώς λένε το λουλούδι που ρίχνει σφαλιάρες; 

Φαπαρούνα! 

 

Πώς λένε την κόλλα που βήχει; 

Γκούχου! 

 

Πώς λένε το µπαρόβιο ψαράκι, πολύ-πολύ θηλυκό; 

Το µπαρµουνάκι! 

 

Πώς λένε τον αδερφό του Καραϊ-σκάκη; 

Καραϊ-τάβλη! 

 

Πώς λέγεται το βλίτο που είναι αγχωµένο; 

Πανικόβλητο! 

 

Πώς λένε το πούρο σε τιµή ευκαιρίας; 

Κελεπούρο! 

 

Πώς λέγεται ο µπαισεξουαλ λοχίας; 

Αµφιλοχίας! 

 

Πώς λέγεται ο εύζωνας gay; 

Πουστανελάς! 

 

Πώς λέγεται το φτωχό πουλί που πουλά χαρτοµάντηλα; 

Σπουργυφτάκι! 

 

Πώς λέγεται στα αρχαία η φράση "ΠΡΩΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙ-

ΣΤΑ"; 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ! 

 

Πώς λέγοντα 2 Πόντιοι που παίζουν κρυφτό; 

Αγνοούµενοι! 

 

Ποιο είναι το αντίθετο της φυσαρµόνικας; 

Ρούφα-Μόνικα! 

 

Πώς λέγεται ο Οιδίποδας στ' αγγλικά; 

Motherfucker! 

.  

Οι συνταξιούχοι .. Οργανώνονται  

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ  

   Το ∆.Σ του συλλόγου θέλει να ευχαριστήσει τα µέλη 

και τους φίλους του συλλόγου για την αθρόα συµµέτοχη 

σας στην εκδροµή  που θα πραγµατοποιηθεί στην Κα-

στάνιτσα στις 29  Οκτωβρίου .  ∆υστυχώς ο αριθµός 

των συµµετοχών έχει ξεπεράσει των αριθµό των θέσε-

ων και συνεπώς δεν θα µπορέσουµε να εξυπηρετήσου-

µε όλους όσους ήθελαν να ακολουθήσουν στην εκδρο-

µή αυτή.  

Υποσχόµαστε να ακολουθήσουν πολλές ακόµα εκδρο-

µές και να µην αφήσουµε κανένα παραπονεµένο .  

Ευχαριστούµε για την υποστήριξη.                                

Το  ∆.Σ  του πολιτιστικού συλλόγου Γονούσας   

Ανακοίνωση       

Ενηµερώνουµε τα  µέλη και τους φίλους του συλλόγου 

ότι καθιερώνουµε «Βραδιά Κινηµατογράφου» που θα 

πραγµατοποιείται  δύο φορές το µήνα στην αίθουσα του 

συλλόγου. 

Πρώτη προβολή θα γίνει µε την ταινία ΨΥΧΉ ΒΑΘΙΑ , 

στις 28 Οκτωβρίου και ώρα 7.00µµ.  



ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΟΥΡΕΜΑ 

50% 

1. Πώς θα γίνει η ελεγχόµενη χρεωκοπία; 
 

Το σχέδιο που εξελίσσεται για την Ελλάδα προ-
βλέπει το «κούρεµα» του ελληνικού χρέους κατά 
50%, δηλαδή θα διαγραφεί χρέος ύψους 170 δισ. 
ευρώ! Το θετικό για τη 
χώρα, σε αντίθεση µε 
τον ακαριαίο θάνατο 
της ανεξέλεγκτης χρε-
ωκοπίας, είναι ότι η 
ελεγχόµενη θα γίνει µε 
την Ελλάδα στο ευρώ 
και υπό τον ..... 
πλήρη έλεγχο των θε-
σµικών οργάνων της 
ευρωζώνης.  
 

2. Ποιοι θα χάσουν από το κούρεµα της τάξης του 
50% και την ελεγχόµενη χρεωκοπία; 
 

Οι τράπεζες εντός και εκτός συνόρων και τα α-
σφαλιστικά ταµεία. Ουσιαστικά, θα υποστούν ζη-
µία ίση µε το 50% της αξίας των οµολόγων που 
διαθέτουν. Οι ζηµίες θα είναι πραγµατικές, δηλα-
δή πρέπει να περάσουν στους ισολογισµούς τους 
και τόσο οι τράπεζες όσο και τα ταµεία θα χρεια-
στούν στήριξη πολλών δισεκατοµµυρίων ευρώ. 
Σύµφωνα µε το σχέδιο, η στήριξη θα προέλθει 
από τα κεφάλαια του Εκτακτου Μηχανισµού Ρευ-
στότητας της ευρωζώνης (EFSF), οι τράπεζες θα 
ανακεφαλαιωθούν όπως και τα ασφαλιστικά τα-
µεία.  
 

3. Ποια θα είναι τα οφέλη για το Ελληνικό ∆ηµό-
σιο; 
 

Η Ελλάδα θα χρωστά τα µισά, µε αποτέλεσµα να 
µειωθούν σηµαντικά οι τόκοι, τα χρεολύσια και το 
χρέος να είναι διαχειρίσιµο. Εφόσον, µάλιστα, η 
οικονοµία παράξει πλεόνασµα, λογικά θα είναι σε 
θέση να µειώνει και µέρος του κεφαλαίου.  
 

4. Ποιο θα είναι το τίµηµα αυτής της πράξης; 
 

Για να «κουρέψουν» ελεγχόµενα εντός του ευρώ 
το χρέος κατά 50%, το τίµηµα που θα πληρώσει η 
χώρα και οι πολίτες της είναι η υποτίµηση κατά 
50% του βιοτικού επιπέδου. ∆ιαδικασία που έχει 
ήδη ξεκινήσει και θα αποτυπωθεί µε ακρίβεια στο 
Μνηµόνιο 3. Επί της ουσίας, το χρέος που θα 
κουρευτεί δεν έχει ισόποσο αντίκτυπο σε ΑΕΠ και 
αποτελεί µία φούσκα δανεισµού, άρα το βιοτικό 
µας επίπεδο θα πέσει στις δυνατότητες του ΑΕΠ 
της χώρας. 
 

5. Τι επίπτωση θα έχει στους µισθούς και τις συ-
ντάξεις; 
 

Το πρώτο δυνατό βήµα έγινε µε τις εξαγγελίες 
των τελευταίων µέτρων. Οι µισθοί και οι συντά-
ξεις θα µειωθούν έως και 50%, όπως και ο δηµό-
σιος τοµέας. Τα ασφαλιστικά ταµεία θα στηρι-
χθούν από τον EFSF και θα περιορισθεί δραστικά 
ο αριθµός τους. 

 

6. Τι θα γίνει µε τις καταθέσεις; 
 

Η ελεγχόµενη χρεωκοπία εντός του 
ευρώ εγγυάται τις καταθέσεις, κα-
θώς οι τράπεζες θα περάσουν στον 
έλεγχο του Ευρωπαϊκού Μηχανι-
σµού Στήριξης (EFSF), θα ανακε-
φαλαιωθούν και δεν υπάρχει φόβος 
για τις καταθέσεις.  
 

7. Τι θα γίνει µε τα δάνεια; 
 

Μολονότι οι µισθοί θα περιορισθούν έως και 50%, 
το ύψος του δανείου θα παραµείνει το ίδιο, ανά-
λογα µε την προτέρα οικονοµική κατάσταση. Οι 
τράπεζες, ωστόσο, συντονισµένα θα κληθούν να 
προχωρήσουν σε ρυθµίσεις ακόµη και ενήµερων 
δανείων, µε µείωση του ύψους της µηνιαίας δό-
σης, επιµήκυνσης του χρόνου αποπληρωµής, 
προκειµένου να µη «σκάσουν» από την αδυναµία 
των δανειοληπτών να πληρώσουν τις δόσεις 
τους.  
 

8. Τι θα γίνει µε τις τιµές των ακινήτων; 
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• ΨΗΤΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ  

• ΨΗΤΑ ΣΟΥΒΛΑΣ  

• ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ  

• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ     

   ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  

 

ΓΟΝΝΟΥΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  

ΤΗΛ.  2742 0 51496 

  

Σύµφωνα µε τους οικονοµολόγους, µετά την ο-
λοκλήρωση της ελεγχόµενης χρεωκοπίας, θα 
υπάρξει σηµαντική µείωση στις τιµές των ακινή-
των. ∆εν αποκλείεται, όπως υπογραµµίζουν, η 
µείωση να φθάσει και το 50%. Και επειδή οι κρί-
σεις κρύβουν ευκαιρίες, ο έχων µετρητά θα µπο-
ρεί να αγοράσει σε χαµηλές τιµές. Το οξύµωρο 
στην περίπτωση των κατοικιών είναι ότι η πλειο-
νότητά τους έχει αποκτηθεί µε στεγαστικά δάνει-
α και ο ιδιοκτήτης θα βλέπει αφενός την αξία του 
σπιτιού του να πέφτει, αφετέρου το ύψος του 
δανείου να είναι πολύ υψηλότερο αυτής.  
 

9. Τι θα γίνει µε τις τιµές των προϊόντων και α-

γαθών; 
 

Η αγορά εκτιµούν ότι θα ευθυγραµµισθεί µε το 
βιοτικό επίπεδο των καταναλωτών. Η µείωση 
των µισθών και των συντάξεων οδηγεί αυτόµατα 
σε αντίστοιχη µείωση της κατανάλωσης. 
«Επειδή, όµως, οι επιχειρήσεις προσαρµόζονται 
µε βάση το κέρδος, έτσι θα προχωρήσουν ανα-
πόφευκτα και σε µείωση των τιµών, προκειµένου 
όσες δύναται να επιβιώσουν», αναφέρεται χαρα-

κτηριστικά.  
 

10. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στο λιανεµπόρι-
ο; 
 

Πλήθος µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων εκτι-
µάται ότι δεν θα αντέξουν. Ήδη τα λουκέτα στις 
µικρές επιχειρήσεις είναι δεκάδες χιλιάδες και το 
φαινόµενο αναµένεται να συνεχιστεί. «µετά τη 
δεκαετία του 7̓0, εξαιτίας της διαστρωµάτωσης 
της κοινωνίας, όσοι δεν µπορούσαν να διορι-
στούν στο ∆ηµόσιο άνοιγαν ένα µαγαζάκι. Σε 
καµία δυτική πρωτεύουσα, π.χ., Λονδίνο, Ρώµη 
κ.α., δεν υπάρχουν τόσο µικρά µαγαζιά». Εφό-
σον, λοιπόν, περιοριστεί το βιοτικό επίπεδο, θα 
περιοριστεί και το λιανε-
µπόριο, σε αντίθεση µε 
τις µεγάλες αλυσίδες, οι 
οποίες θα µπορούν να 
επιβιώσουν δίνοντας ελ-
κυστικές τιµές. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ... 

ΒΑΓΓΕΛΗ ΖΕΙΣ  

Έφυγε για το µακρινό  ταξίδι  στις 26 Σεπτεµβρίου  και 

κηδεύτηκε στο κοιµητήριο της Βουλιαγµένης  στις 30 του 

µήνα. Ο θάνατος του βύθισε σε πένθος όχι µόνο την οι-

κογένεια του αλλά και φίλους , συγγενείς και την µικρή 

κοινωνία του χωριού µας.  

Ο Βαγγέλης γεννήθηκε στην Γονούσα το 1926, µεγάλωσε 

και τελείωσε το ∆ηµοτικό σχολείο στο χωριό και σπούδα-

σε στο Ε.Μ.Π. στην Αθήνα όπου και απέκτησε το πτυχίο 

του πολιτικού µηχανικού. 

∆ιέπρεψε στην επιστήµη του αποκτώντας φήµη, µεγάλο 

κύκλο και περιουσία . Ήταν όµως και λαµπρός οικογε-

νειάρχης. Με την σύζυγο Λένα απέκτησαν µία κόρη η 

οποία  τους χάρισε δυο εγγονάκια που ο Βαγγέλης υπε-

ραγαπούσε.  

Όποιος τον έζησε και συνεργάστηκε µαζί του ξέρει πόσο 

απλός και καταδεκτικός ήταν. Η καλοσύνη και η ευγένεια 

του προς τους άλλους , ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, 

ήταν γνωστή σε όλους.  

Εµείς οι συχωριανοί του τον καµαρώναµε και είµαστε πε-

ρήφανοι για αυτόν. Ο Βαγγέλης αγαπούσε το χωριό µας 

και το έδειχνε εµπράκτως µε τις συχνές επισκέψεις του 

για πιει ένα κρασί και να φάει ένα µεζέ µε τους φίλους και 

τους συµπατριώτες του. Πέρα από αυτό όµως η συµβολή 

του σε σηµαντικά έργα κοινωφελούς σκοπού ήταν ζωτι-

κής σηµασίας.  

Έκανε την µελέτη, την επίβλεψη και χρηµατοδότησε µέ-

ρος του έργου της ανακαίνισης και αναπαλαίωσης της 

εκκλησίας του χωρίου µας που κινδύνευε µε κατάρρευση. 

Επίσης χρηµατοδότησε το έργο κατασκευής του πάρκιν  

της εκκλησίας µας και βοήθησε µε τις γνώσεις του να ο-

λοκληρωθεί η κατασκευή του.  

Ο Βαγγέλης πολλές φορές συνέβαλε οικονοµικά στον 

πολιτιστικό σύλλογο του χωριού µας και ενθάρρυνε την 

συνέχιση της δράσης του. Ο σύλλογος του χωρίου µας 

των έχει τιµήσει επανειληµµένος, τον έχει ανακηρύξει επί-

τιµο µέλος του συλλόγου, επίσης έχουν αναρτηθεί ανα-

µνηστικές πλακέτες στην εκκλησία και το πάρκινγκ όπου 

αναφέρετε η συνδροµή και βοήθεια του.  

Κάνω πρόταση λοιπόν στο σύλλογο του χωριού µας  

Α) να καθιερωθεί ετήσιο µνηµόσυνο στην µνήµη του Βαγ-

γέλη και Β) να αναρτηθεί η φωτογραφία του στο γραφείο 

του συλλόγου . 

Αγαπηµένε µας Βαγγέλη πορεύσου εν ειρήνη στο τελευ-

ταίο σου ταξίδι. Εµείς οι φίλοι και συγχωριανοί σου θα 

προσευχόµαστε να αναπαυθεί η ψυχή σου και να είναι 

ελαφρύ το  χώµα που σε σκεπάζει.  

                                       ΑΛΕΚΟΣ ΛΑ∆ΑΣ                             

ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ   ΑΓΓΕΛΟΣ  

ΖΑΡΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 

 

      ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ  

    ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 

ΚΡΥΟΝΕΡΙ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΤΗΛ. 2742 0 51600  
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   Ναι, θα έφευγα... 

(της Μάρως Κουρή) 

  

Όχι επειδή υπάρχει κρίση. Όχι επειδή οι δουλειές εί-

ναι δύσκολες. Όχι επειδή µε ζορίζει το δάνειο. 

Αλλά επειδή ζω σε µια χώρα που οι συµπατριώτες 

µου µάλλον δεν αγαπούν τελικά, µιας και αγάπη χω-

ρίς σεβασµό δεν υπάρχει. 

∆εν µιλώ για τους φοροφυγάδες, τους επαγγελµατίες 

συνδικαλιστές, τα πάσης φύσεως λαµόγια. Μιλώ για 

µια πολύ µεγαλύτερη, φοβάµαι, µάζα. 

Που κοιτάζει αποκλειστικά και µόνο την πάρτη της, 

τον παρά της, τον κύκλο της, το σπίτι της, αδιαφορώ-

ντας παντελώς για ό τι κοινό. 

Που δεν τηρεί κανέναν κανόνα - ούτε κάν τους στοι-

χειώδεις της καλής συµπεριφοράς - και δεν έχει και 

κανέναν σκοπό να τους τηρήσει ποτέ. 

Που περιµένει πάντα από κάποιον άλλον, κάποιον 

αόριστο τρίτο - συνήθως αυτός λέγεται κράτος όταν 

δεν λέγεται µαλάκας - να κάνει τα πάντα για λογαρια-

σµό του: απ'το να του βρει δουλειά µέχρι να του κα-

θαρίσει τα σκαλιά όταν χιονίσει.  

Είναι κακόγουστος, κακότροπος και κακόπιστος. 

∆εν λέει καληµέρα, παρακαλώ κι ευχαριστώ. 

Πετάει το σκουπίδι του στον δρόµο. 

Καπνίζει στο εστιατόριο γιατί έτσι γουστάρει. Αγνοεί 

επιδεικτικά την ουρά στα τυριά κι αν του το υπενθυµί-

σει κανείς ενοχλείται µεγαλοφώνως. Βγάζει τον σκύλο 

βόλτα - αν τον βγάλει - και δεν διανοείται να µαζέψει 

τα κουραδάκια του. 

Το µπαλκόνι του είναι η αποθήκη του και στα παλιά 

του τα παπούτσια αν εσύ πίνεις καφέ µε θέα τη σκε-

βρωµένη σιδερένια ντουλάπα και δυο σφουγγαρί-

στρες. Κτίζει τριόροφο και σε κάθε βεράντα βάζει 

άλλα κάγκελα - λες και τα πήρε ρετάλια από καλάθι. 

Ακούει πως κάτι καλό έγινε κι αντί να χαρεί, ψάχνει να 

βρει τον λάκο στη φάβα. 

∆εν τον θέλω πια στην καθηµερινότητά µου. Έχει κα-

ταστρέψει την πατρίδα µου. Είναι µίζερος και κινδυ-

νεύω να µε πάρει µπάλα η µιζέρια του.   

Ναι, λοιπόν. 

Αν ήµουν δεκαοκτώ, εικοσιοκτώ, τριανταοκτώ, θα 

ήµουν κολληµένη σ' ένα PC και θα έψαχνα τα job op-

portunities ανά τον κόσµο. Θα έφευγα όχι για µια  

καλύτερη δουλειά, όχι για περισσότερα λεφτά, αλλά 

για να ξαναβρώ την ποιότητα της καθηµερινότητάς 

µου. Τις αξίες της οργανωµένης κοινωνίας που θα 

ήθελα να µάθουν τα παιδιά µου της συλλογικής εργα-

σίας, της κοινωνικής προσφοράς, του εθελοντισµού. 

Τη χαρά του να κυκλοφορώ ελεύθερα στο δρόµο, να 

παίρνω το λεωφορείο όποτε θέλω και να µου λέει 

καληµέρα η ταµίας στο σουπερµάρκετ. 

Κι ας ήταν γκρίζος ο ουρανός κι ας µην είχε θάλασσα. 

Το τίµηµα που πληρώνουµε γι' αυτόν τον γαλανό ου-

ρανό είναι τεράστιο. 

∆εν είµαι ούτε δεκαοκτώ, ούτε εικοσιοκτώ, ούτε τρια-

νταοκτώ. 

Αλλά κοιτάζω πού και πού, λάγνα, τις αγγελίες στο 

guardian-jobs και δεν δυσκολεύοµαι καθόλου να µε 

δω να φεύγω... 

 

ΓΡΑΨΕ ΜΟΥ.... 

ΜΕΣΙΤΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΛΑ∆ΑΣ 

ΑΓΟΡΕΣ—ΠΩΛΗΣΕΙΣ  

• ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

• ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  

• ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ  

• ΟΙΚΟΠΕ∆Α 

• ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ   

ΕΧΕΜΥΘΙΑ  

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

ΦΙΛΥΡΑ 4 ΚΙΑΤΟ 

ΤΗΛ  2742 0 26995 

ΚΙΝ.6946173409 

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ  

 

ΖΑΡΚΟΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

ΚΡΥΟΝΕΡΙ– ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ    ΤΗΛ 27420 51204 

ΤΗΛ ΟΙΚΙΑΣ 2742 0 51566  ΚΙΝ 6958 468556 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΟΥΣΑΣ  

ΕΚ∆ΡΟΜΗ  

 

 

 

 

 

 

29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   θα επισκεφτούµε την 
µαγευτική Καστάνιτσα και θα παραβρεθούµε 
στην γιορτή του κάστανου όπου θα 
διασκεδάσουµε µε το πρόγραµµα των 
εκδηλώσεων, θα αγοράσουµε κάστανα και θα 
δοκιµάσουµε τοπικές σπεσιαλιτέ.  

 Επίσης θα έχουµε την ευκαιρία να 
προσκυνήσουµε την θαυµατουργή 
εικόνα της Παναγιάς στο µοναστήρι 
Παναγίας ¨Ελωνας και να επισκεφτούµε 
το υπέροχο χωρίο Κοσµά . 
∆ηλώστε συµµετοχή σήµερα.       
 
  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Αναχώρηση από ΚΙΑΤΟ 7.30πµ. 

Αναχώρηση από ΓΟΝΟΥΣΑ  
8.10πµ. 

Άφιξη ¨Ελωνα περίπου 11.30 

Μεσηµεριανό φαγητό σε µέρος της 

επιλογής µας (Λεωνίδιο , Κοσµάς)  

Αφιξη στην Καστάνιτσα περίπου στις 

4.µµ και ελεύθερο πρόγραµµα ως τις 

8.00µµ όπου και θα αναχωρήσουµε.   

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ  

• Τιµή εισιτηρίου 15 ευρώ 

• Μέλη του συλλόγου και παιδιά 

12 ευρώ . 

• Παιδιά κάτω τον 5 ετών ∆ωρεάν  

ΠΡΟΣΟΧΗ   

• Έκπτωση δικαιούνται ΜΟΝΟ τα µέλη 

που έχουν εξοφλήσει τις συνδροµές 

τους  

•  Το πρόγραµµα είναι ενδεικτικό όσο α-

φορά την ώρα άφιξης σε κάθε προορι-

σµό. 

• Για να γίνει κράτηση πρέπει να πληρω-

θεί το αντίτιµο του εισιτηρίου.  

• Περιορισµένες θέσεις     
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Η δήλωση του πρωθυπουργού πως «βασικός µου στόχος σ 
αυτή τη δύσκολη περίοδο, να µην υπάρχει οικογένεια χωρίς τουλάχιστον έναν ερ-

γαζόµενο» προκάλεσε κάθε είδους αρνητικές αντιδράσεις: από γέλιο µέχρι οργή. 

Πριν καλά-καλά ολοκληρωθεί η οµιλία, στο twitter το hashtag#enas_ergazomenos γέµισε 

µε κάθε είδους σχόλια. Παραθέτουµε µερικά από τα πιο ενδιαφέροντα:  

@stathisdrogosis: Ένας εργαζόµενος ανα οικογένεια, ένα βιβλίο ανά τάξη, ένας γιατρός ανα όροφο, 

ένα νερό ανά Βαγγελιώ 

@aresburas: Μπορεί ένας δηµοσιογράφος να ρωτήσει, αν σ' ένα ζεύγος δουλεύουν κ οι 2, θα πρέ-

πει να χωρίσουν ή ο ένας να παραιτηθεί; 

@BebecaVIP: Ήταν ένας Άγγλος, ένας Γάλλος κι #enas_ergazomenos 

@mahas0: Αντε και µε το καλό #enas_ergazomenos ανά πολυκατοικία 

@Anasto7: Θα αναλάβουν κι οι πολιτικοί κάποι βάρος λέει. "Μόνο ένα αυθαίρετο ανά υπουργό" 

@PartonMike: Αντί να χαίρεστε που ο #enas_ergazomenos θα δουλευει και οι υπολοίποι θα αρά-

ζουµε και θα του τα τρώµε, παραπονιέστε κιόλας. Μα πόσο αχάριστοι! 

@olga_from_mars: γνωρίζω οικογένεια µε 2 συνταξιούχους και 2 εργαζόµενους.που κάνω καταγγε-

λία; #enas_ergazomenos 

@NickolasSpirida: Προσφέροµαι να παντρευτω εργαζοµενη γυναικα...ορκιζοµαι να µην ψαξω ποτε 

για δουλεια. #enas_ergazomenos 

@marie_la_bas: Πόσοι ηµιαπασχολούµενοι µας κάνουν έναν εργαζόµενο? #enas_ergazomenos 

@paiktour: Επόµενη κίνηση η θέσπιση του θεσµού του εργαζόµενου της γειτονιάς 

@FragileAlex: Να σταµατήσει τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του ο Πατίτσας ή να 

σταµατήσει να βγάζει παντόφλες η Χρουσαλά; 

@lenakas: ...η Μενεγάκη, γάτα. πρόννοησε 

@allufunmarx: -Ποιος φταίει πραγµατικά για το #enas_ergazomenos σε κάθε οικογένεια; -Ο 

#enas_psifoforos του πασόκ σε κάθε οικογένεια. 

@ergodektis: Ανταλλάσω εργαζόµενο αδερφό µε άνεργη µέχρι 22 ετών. Απαιτείται φωτο-

γραφία ολόσωµη µε µπικίνι στη διεύθυνση... 
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  Οι 9 ερωτήσεις που 
σας .δείχνουν αν θα τα...    
εκατοστήσετε! 

Το οικογενειακό ιστορικό σας, ο κοινωνικός σας 
κύκλος, το φύλο σας, ακόµη και ο τρόπος που 
περπατάτε, περιέργως µπορούν να πουν πολ-
λά για το πόσα κεράκια θα σβήσετε στη ζωή 
σας. 

Ας µη γελιόµαστε, οι πιθανότητες να φτάσει κάποιος 

τα 100 δεν είναι πολλές. Παρ’ όλ’ αυτά ένας στους 

10 χιλιάδες ανθρώπους φαίνεται να γερνάει σε πιο 

αργούς ρυθµούς από τους υπόλοιπους, µερικές φο-

ρές ακόµη κι αν δεν εφάρµοζε υγιεινές συνήθειες 

στη ζωή του, κάπνιζε και γυµναζόταν ελάχιστα, 

όπως φανερώνει πρόσφατη έρευνα. 

Όπως είναι λογικό, κανείς δεν µπορεί να γνωρίζει µε 

σιγουριά τη γενετική του προδιάθεση, παρά µόνο αν 

φτάσει όντως να γιορτάζει τα εκατοστά του γενέθλι-

α. Οι ερευνητές, όµως, ανακαλύπτουν συνεχώς όλο 

και περισσότερους τρόπους που µπορούν να µας 

βοηθήσουν να καταλάβουµε αν θα γιορτάζουµε για 

πολλά ακόµη χρόνια τα γενέθλιά µας. Απαντήστε κι 

εσείς στις παρακάτω ερωτήσεις και δείτε αν έχετε 

πιθανότητα να πιάσετε το τζόκερ των… 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Πόσοι ηλικιωµένοι συγγενείς βρίσκονται στο οι-

κογενειακό σας δέντρο; 

Τι µπορεί να σηµαίνει: Υπάρχει πιθανότητα να 

έχετε γονίδια µακροβιότητας 

Τουλάχιστον οι µισοί αυτών που φτάνουν τα 100 έχουν 

ένα γονιό, αδερφό ή παππού που κατάφερε να ξεπεράσει 

τα 90, σύµφωνα µε µελέτη της Ιατρικής Σχολής του Πα-

νεπιστηµίου της Βοστόνης, η οποία ερεύνησε τα µυστικά 

της επιτυχηµένης γήρανσης των… αιωνόβιων. ∆ιαφορετι-

κή µελέτη του 2002 που πραγµατοποιήθηκε από το διευ-

θυντή του Κέντρου και γεροντολόγου Τόµας Περλς, 

έδειξε ότι οι αδελφοί των υπερήλικων έχουν 17 φορές 

µεγαλύτερη πιθανότητα να φτάσουν τα 100 σε σχέση µε 

τους υπόλοιπους, ενώ οι αδελφές 8,5 φορές µεγαλύτερη 

πιθανότητα αντίστοιχα. Άλλες µελέτες αποδεικνύουν ότι 

ισχυρό δείκτη µακροβιότητας αποτελούν οι ηλικίες των 

συγγενών πρώτου βαθµού κι όχι των µακρινών που µπο-

ρεί να έφτασαν σε βαθιά γηρατειά. 

 

2.Πόσο γρήγορα και για πόση απόσταση µπο-

ρείτε να περπατήσετε; 

Τι µπορεί να σηµαίνει: Βρίσκεστε σε καλή 

φόρµα 
Όσοι περπατούν γρήγορα, ζουν περισσότερο κι αυ-
τό αποδεικνύουν οι ερευνητές του Πανεπιστηµίου 
του Πίτσµπουργκ, οι οποίοι εξέτασαν 9 διαφορετικές 
µελέτες και συνολικά 35 χιλιάδες συµµετέχοντες 
άνω των 65 ετών. Το αποτέλεσµα ήταν ότι η κάθε 
αύξηση ταχύτητας της τάξεως του 0,1 µέτρου ανά 
δευτερόλεπτο στο περπάτηµα, σήµαινε µείωση της 
πιθανότητας θανάτου κατά 12%. Η µέση ταχύτητα 
ήταν περίπου 1 µέτρο ανά δευτερόλεπτο (δηλαδή 
περίπου 3 χιλιόµετρα την ώρα). Όσοι περπατούσαν 
µε πιο αργό ρυθµό από 60 εκατοστά ανά δευτερόλε-
πτο, (δηλαδή περίπου 2 χιλιόµετρα την ώρα) πα-
ρουσίαζαν µεγαλύτερη πιθανότητα θανάτου, ενώ 
αυτοί που περπατούσαν γρηγορότερα από ένα µέ-
τρο το δευτερόλεπτο (3,5 χιλιόµετρα την ώρα), κα-
τάφεραν να ζήσουν περισσότερο από το προβλεπό-
µενο, βάσει του φύλου και της ηλικίας τους. Άλλες 
µελέτες επίσης αποδεικνύουν ότι όσοι ηλικιωµένοι 
περπατούν και µάλιστα µε γοργούς ρυθµούς, όχι 
µόνο θα ζήσουν περισσότερο, αλλά δεν θα παρου-
σιάσουν και σοβαρές ασθένειες ή ανικανότητες πριν 
το τέλος της ζωής τους 
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3.Συναναστρέφεστε µε πολλούς ανθρώπους στη 
ζωή σας; 

Τι µπορεί να σηµαίνει: Οι κοινωνικές σχέσεις απο-

τελούν ένα παράγοντα µακροβιότητας 

Πολλές µελέτες έχουν αποδείξει ότι η κοινωνική αποµό-
νωση κάνει κακό στην υγεία, ενώ αντιθέτως οι κοινωνι-
κές σχέσεις και δραστηριότητες µας κάνουν καλό. Το 
«Longevity project» (βιβλίο που βασίζεται πάνω σε µελέ-
τη 8 δεκαετιών σε 1500 συµµετέχοντες γεννηµένους 
γύρω στο 1910), µάλιστα, αναφέρει ότι οι θρησκευόµε-
νες γυναίκες ζούσαν περισσότερο, λόγω του ότι µέσω 
της θρησκείας, εντάσσονταν σε κοινωνικές οµάδες µε 
κοινό τρόπο ζωής. Εν κατακλείδι, όσο περισσότερους 
ανθρώπους έχουµε στη ζωή µας µε κοινούς στόχους και 
δραστηριότητες και τρόπο σκέψης, τόσο περισσότερα 
κεράκια θα µετρήσουµε στην τούρτα µας. 

4.Είστε γυναίκα; 

Τι µπορεί να σηµαίνει: Έχετε πλεονέκτηµα από 

την ηµέρα της γέννησής σας 

∆υστυχώς για το ανδρικό φύλο, πρόσφατη µελέτη του 
2010 στις Ηνωµένες πολιτείες έδειξε ότι από τους 80 
χιλιάδες υπερήλικες συµµετέχοντες, το 85% ήταν γυναί-
κες και µόλις το 15% άντρες. Αν και δεν είναι ξεκάθαρο 
το γιατί, κάποιες θεωρίες εντοπίζουν το λόγο στον προ-
στατευτικό ρόλο των γυναικείων ορµονών, την έµµηνη 
ρύση και τα χαµηλότερα ποσοστά καπνιστών ανάµεσα 
σε γυναίκες, αυτοκινητιστικών δυστυχηµάτων και αυτο-
κτονιών. Το κενό, βέβαια, όσο πάει και µικραίνει, ίσως 
λόγω του ότι ο τρόπος ζωής των γυναικών µοιάζει πλέον 
κατά πολύ µε αυτόν των αντρών, ενώ έχουµε κι ένα κα-
λό νέο για τους «ριγµένους» της υπόθεσης: όσοι άντρες 
φτάνουν τελικά σε βαθιά γεράµατα, είναι περισσότερο 
λειτουργικοί και υγιείς από τις γυναίκες. 

5.(µόνο για γυναίκες) Κάνατε παιδί µετά την ηλι-

κία των 35; 

Τι µπορεί να σηµαίνει: Είναι µια πιθανή ένδειξη ότι 

µεγαλώνετε µε αργούς ρυθµούς 

Σύµφωνα µε µελέτη του Πανεπιστηµίου της Βοστόνης, 

µια γυναίκα που συλλαµβάνει φυσιολογικά και γεννάει 

µετά την ηλικία των 40, έχει 4 φορές µεγαλύτερη πιθα-

νότητα να ζήσει µέχρι τα 100 από τις υπόλοιπες γυναί-

κες, ενώ όσες γεννούν µετά τα 35, έχουν και πάλι αυξη-

µένες πιθανότητες µακροζωίας. Οι ερευνητές εξηγούν ότι 

αφού οι γυναίκες αυτές µπόρεσαν να συλλάβουν και να 

γεννήσουν κανονικά σε αυτή την ηλικία, σηµαίνει ότι το 

αναπαραγωγικό τους σύστηµα γερνάει αργά – άρα και 

όλο τους το σώµα. 

 

6.Πότε γεννηθήκατε; 

Τι µπορεί να σηµαίνει: Οι νεότεροι έχουν πλεονέ-

κτηµα 

Αναφορά του 2011 του Βρετανικού Τµήµατος Εργασίας 
και Συντάξεων εκτιµά το προσδόκιµο ζωής των πολιτών 
διαφόρων ηλικιών και βρίσκει ότι ένα κορίτσι που γεννιέ-
ται σήµερα στη Βρετανία έχει 1 στις 3 πιθανότητες να 

φτάσει τα 100 (το αγόρι έχει 1 στις 4), καθώς η 20χρονη 
κοπέλα έχει 26,6% πιθανότητα και ο 20χρονος άντρας 
19,5% πιθανότητα. Η µέση 50χρονη γυναίκα έχει 14,6% 
πιθανότητα να φτάσει τα 100, ενώ µόνο ένας στους δέ-
κα 50χρονους άντρες θα τα καταφέρει ως το 2061. 

7.Αγχώνεστε – αλλά όχι πολύ; 

Τι µπορεί να σηµαίνει: Βρίσκεστε σε ένα υγιές επί-

πεδο άγχους 

Όλοι γνωρίζουµε ότι όσοι βλέπουν το ποτήρι µισοάδειο, 

είναι αυστηροί µε τους εαυτούς τους και το µέλλον τους 

φοβίζει καθηµερινά, ζουν λιγότερο. Από την άλλη, µια 

µέτρια δόση ανησυχίας και άγχους, µειώνει κατά 50% 

τον κίνδυνο θανάτου κι αυτό γιατί αυτοί οι άνθρωποι 

παίρνουν λιγότερα ρίσκα, ζουν µια πιο ήσυχη ζωή και 

έχουν εναλλακτικές λύσεις, κάτι που τους προσφέρει 

περισσότερη ασφάλεια και ηρεµία. 

8.Έχετε φυσιολογικό βάρος; 

Τι µπορεί να σηµαίνει: Έχετε περισσότερες πιθα-

νότητες να δείτε… δισέγγονα 

Πολλές είναι οι µελέτες – και ανάµεσά τους και µια πρό-
σφατη του 2011 από το Κολλέγιο Ιατρικής «Άλµπερτ 
Αϊνστάιν» - οι οποίες αποδεικνύουν ότι αυτοί που έχουν 
µεγαλύτερη πιθανότητα να ζήσουν λιγότερο είναι οι πα-
χύσαρκοι ή οι λιποβαρείς. Συγκεκριµένα, οι άντρες άνω 
των 75 µε ∆είκτη Μάζας Σώµατος πάνω από 27,4, ζούνε 
περίπου 4 χρόνια λιγότερο από αυτούς µε φυσιολογικό 
δείκτη και οι γυναίκες ίδιας ηλικίας και ίδιου δείκτη, δύο 
χρόνια λιγότερα. Επειδή αυρυτοί που φτάνουν τα 100, 
έχουν συνήθως λεπτή σιλουέτα σε όλη τους τη ζωή, 
φροντίστε να ελέγχετε το ∆είκτη Μάζας Σώµατός σας, 
έτσι ώστε να λάβετε δράση αν χρειαστεί. (∆είκτης µάζας 
σώµατος: υπολογίζεται διαιρώντας το βάρος -σε κιλά- µε 
το τετράγωνο του ύψους -σε µέτρα- και τα φυσιολογικά 
του επίπεδα είναι 20-25). 

9.Είστε θετικός άνθρωπος; 

Τι µπορεί να σηµαίνει: Τα συναισθήµατα επη-

ρεάζουν την υγεία 

Οι µελέτες έχουν αποδείξει µε σαφήνεια ότι η αισιό-
δοξη στάση ζωής προσθέτει χρόνια, ενώ µακροχρό-
νιες µελέτες που έγιναν στο Κέντρο Μακροβιότητας 
του Στάνφορντ έδειξαν ότι τα συναισθήµατα είναι ο 
σηµαντικός πυρήνας αυτού του συµπεράσµατος. 
Όσο πιο ευτυχισµένοι και ξένοιαστοι είµαστε, τόσο 
πιο θετικά επηρεάζεται η κορτιζόλη, η ορµόνη του 
άγχους, η οποία έχει αντίκτυπο στην υγεία µας. 
Πράγµα που σηµαίνει ότι όσο καλά γονίδια κι αν 
έχουµε, χρειάζεται και µια πιο ανάλαφρη στάση 
ζωής, αν θέλουµε να τα εκατοστήσουµε. 
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75ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου 

Τηλέφωνο: 27410 73325-6-7 

Fax: 27410 73328 

e-mail: info@ziminopoulos.gr  

ziminop@otenet.gr 

Ο Ζηµινόπουλος Γιώργος έµπειρος τεχνι-

κός και έµπορος επί 25 συναπτά έτη στο 

χώρο του αυτοκινήτου και της µοτοσυκλέτας, µε πολύχρονη πείρα ως οδηγός αγώνων του 

µηχανοκίνητου αθλητισµού, δηµιούργησε ένα άρτια εξοπλισµένο κατάστηµα στον ισθµό της 

Κορίνθου. Με έµπειρο τεχνικό προσωπικό και σύγχρονα µηχανήµατα, διαθέτοντας 800m2 

στεγασµένου χώρου καθώς επίσης και 1000m2 parking, το κατάστηµα µας σας προσφέρει 

ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις και στερεοφωνικά αυτοκινήτου όλων των επωνύµων εται-

ριών, σε ασυναγώνιστες τιµές και ποιότητα! 

 

 

 


