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∆ιεύθυνση Σπουδών: Μαυροθαλασσίτη Βασιλική

Δημογραφική βόμβα 

Αργολίδα των γερόντων

 �� ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΜΠΟΣΟΥ – ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ

 Σελ. 3

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΟΥ 
ΣΤΙΣ ΚΑΝΝΕΣ

Α πάντηση σε όλους εκείνους που 
άσκησαν αρνητική κριτική για 

το ταξίδι του στις Κάννες και την 
βράβευσή του, δίνει μέσα από τη 
συνέντευξή του στον ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ο δήμαρχος Άργους 
– Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος.  

Σελ. 5
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Τιμή: 2,00 ευρώ
Συνδρομές (με ΦΠΑ): Ετήσια ιδιωτών 
45,00 ευρώ, Ετήσια Οργανισμών, ΟΤΑ, 

ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ 300,00 ευρώ.

Ετήσια Τραπεζών, φορέων 
επιχειρήσεων: 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

Παίζοντας «Μπρέξιτ»
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Αργολίδα των γερόντων
Δημογραφική βόμβα - Διπλάσιοι θάνατοι από γεννήσεις

Τρομάζει το δημο-
γραφικό πρόβλημα 
στην Αργολίδα. Τα 
στοιχεία των γεννή-

σεων και των θανάτων είναι 
δραματικά στο νομό, αφού ο 
πληθυσμός συνεχίζει να γερ-
νάει και μάλιστα επικίνδυνα.  
Χαρακτηριστικό είναι ότι 
το 2018 γεννήθηκαν μόλις 
758 παιδιά, τη στιγμή που 
έφυγαν από τη ζωή 1.220 
άνθρωποι. Τα στοιχεία της 
Στατιστικής Αρχής κρούουν 
τον κώδωνα του κινδύνου 
στην Αργολίδα, που στερεύει 
από νέους ανθρώπους.
Ανάλογη είναι η κατάσταση 
και στην υπόλοιπη Πελο-
πόννησο με τον πληθυσμό 
να μειώνεται κατά 3.200 αν-
θρώπους.
Το δημογραφικό πρόβλημα 
λαμβάνει ολοένα και μεγα-
λύτερες διαστάσεις. 
Τα στατιστικά στοιχεία της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρ-
χής δεν αποτυπώνουν καμία 
πρόοδο, παρά το γεγονός 
ότι το 2018 ήταν έτος ανά-
καμψης και θετικής μεταβο-

λής του ΑΕΠ. Φαίνεται ότι 
τα ζευγάρια δεν αρκούνται 
στο να σταματήσει η ύφεση, 
αλλά θέλουν απτά στοιχεία 
ενίσχυσης του οικογενεια-
κού τους εισοδήματος για 
να πάρουν την απόφαση να 
αποκτήσουν παιδί. Το αρνη-
τικό ισοζύγιο γεννήσεων – 
θανάτων θα συνεχιστεί και 
το 2019 και πλέον μένει να 
φανεί αν η εξαγγελία της ση-
μερινής κυβέρνησης για δια-
νομή εφάπαξ βοηθήματος 
ύψους 2.000 ευρώ για κάθε 
παιδί που θα γεννηθεί μετά 
την Πρωτοχρονιά θα ανατρέ-

ψει την πτωτική πορεία.
Τα στατιστικά στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνουν την 
εξέλιξη των δημογραφικών 
μεγεθών στη χώρα κατά το 
έτος 2018. Πηγή των στοι-
χείων είναι τα Ληξιαρχεία 
όλων των Δημοτικών Αρ-
χών. 
Τα δεδομένα αναφέρονται σε 
όλες τις γεννήσεις, θανάτους, 
γάμους και σύμφωνα συμβί-
ωσης που έλαβαν χώρα στην 
Ελληνική επικράτεια κατά το 
2018.

Τι δείχνουν οι αριθμοί
Σύμφωνα με τα παραπάνω, 
οι γεννήσεις στην Ελλάδα 

κατά το 2018 ανήλθαν σε 
86.440 (44.525 αγόρια και 
41.915 κορίτσια) καταγρά-
φοντας μείωση κατά 2,4% σε 
σχέση με το 2017 που ήταν 
88.553 (45.686 αγόρια και 
42.867 κορίτσια). Στις γεν-
νήσεις δεν συμπεριλαμβά-
νονται οι γεννήσεις νεκρών 
βρεφών, οι οποίες κατά το 
2018 ανήλθαν σε 335, μει-
ωμένες κατά 7,7 % σε σχέση 
με το 2017 που ήταν 363.
Οι θάνατοι, κατά το 2018, 
ανήλθαν σε 120.297 (61.387 
άνδρες και 58.910 γυναίκες) 
καταγράφοντας μείωση κατά 
3,4% σε σχέση με το 2017 
που ήταν 124.501 (63.168 
άντρες και 61.333 γυναίκες). 
Οι θάνατοι βρεφών ηλικίας 
κάτω του έτους ανήλθαν σε 
300, αυξάνοντας ελάχιστα το 

δείκτη βρεφικής θνησιμότη-
τας (θάνατοι βρεφών ηλικίας 
κάτω του έτους ανά 1.000 
γεννήσεις ζώντων) από 3,46 
το 2017 σε 3,47 το 2018.
Οι γάμοι το 2018 ανήλθαν 
σε 47.428 (24.418 θρησκευ-
τικοί και 23.010 πολιτικοί) 
παρουσιάζοντας μείωση 
κατά 5,4% σε σχέση με το 
2017, κατά το οποίο είχαν 
πραγματοποιηθεί 50.138 
γάμοι (24.975 θρησκευτι-
κοί και 25.163 πολιτικοί). 
Τα σύμφωνα συμβίωσης το 
2018 ανήλθαν σε 6.369, πα-
ρουσιάζοντας αύξηση 29,4% 
έναντι του 2017 που ήταν 
4.921. Στα σύμφωνα συμβί-
ωσης του έτους 2018 περι-
λαμβάνονται 231 σύμφωνα 
συμβίωσης μεταξύ ανδρών 
και 55 μεταξύ γυναικών.

Τα ζευγάρια 
δεν αρκούνται 

στο να σταματήσει 
η ύφεση, αλλά 
θέλουν απτά 

στοιχεία ενίσχυσης 
του εισοδήματος 

για να κάνουν παιδί

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 86.440 120.297
Πελοπόννησος                  4.116 7.316

Αργολίδα                               758 1.220
Αρκαδία                                 526 1.065
Κορινθία                             1.187 1.869
Λακωνία                                553 1.137

Μεσσηνία                           1.092 2.025
Γεννήσεις ζώντων κατά τόπο μόνιμης κατοικίας της μητέρας και θάνατοι 

κατά τόπο μόνιμης κατοικίας του θανόντα, έτους 2018
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Αγώνας δρόμου για το στρατόπεδο του Ναυπλίου
Αναζητεί συμμάχους ο Δήμος

Μόνος του φάνηκε αρχικά να παλεύει την 
διεκδίκηση του χώρου του ΚΕΜΧ ο Δήμος 
Ναυπλιέων. Αν και τα δημοσιεύματα του 
«Αναγνώστη Πελοποννήσου» είχαν επισημά-
νει έγκαιρα σε ποια χρήση μπορεί να δοθεί 
το στρατόπεδο του ΚΕΜΧ, ορισμένοι καλλι-
εργούσαν έντεχνα τον εφησυχασμό προκει-
μένου να πιάσουν τον δήμο εξαπίνης και να 
ποδηγετήσουν την βούληση των Δημοτών.
Τα δημοσιεύματα του Αθηναϊκού τύπου ήρ-
θαν να επιβεβαιώσουν τις σκέψεις για την 
χρήση του ΚΕΜΧ και να οδηγήσουν την δη-
μοτική αρχή στην αναζήτηση συμμαχιών σε 
Περιφερειάρχες, βουλευτές και κυβερνητικά 
στελέχη. Με επιστολή του ο Δήμαρχος Ναυ-
πλιέων Δημήτρης Κωστούρος τους υπενθύ-
μισε το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ναυπλίου και τις πάγιες θέσεις 
του Ναυπλιακού λαού σχετικά με την χρήση 
του Στρατοπέδου προς όφελος της τοπικής 
κοινωνίας.
Προς επίρρωση των θέσεών τους επισύνα-
ψε και παλαιότερο ψήφισμα του Δημοτικού 
Συμβουλίου: 
«Η λειτουργία του ΚΕΜΧ Ναυπλίου μέχρι 
σήμερα αποτελεί γεγονός ιστορικής αξίας με 
επιρροή στην οικονομική και κοινωνική ζωή 
του τόπου.

Η τοπική κοινωνία του Ναυπλίου έχει αποδε-
χθεί , ενσωματώσει και βοηθήσει στη εύρυθ-
μη λειτουργία του στρατοπέδου . Οι ανάγκες 
της άμυνας της χώρας και η οργάνωση του 
στρατού οδηγούν σε αποφάσεις του αρμό-
διου Υπουργείου σύμφωνα με τις οποίες οι 
νεοσύλλεκτοι δε θα παρουσιάζονται στα μέ-
χρι τώρα Κέντρα Εκπαίδευσης του στρατού 
ξηράς ( 11 στρατόπεδα) αλλά σε στρατόπεδα 
Υποδοχής οπλιτών σε νησιά και παραμεθό-
ριες περιοχές. Η απόφαση αυτή δεν αφορά 
μόνο το Κ.Ε.ΜΧ Ναυπλίου αλλά 11 στρατό-
πεδα.
Το ΚΕΜΧ θα συνεχίσει για κάποιο   διάστημα 

να δέχεται για εκπαίδευση άλλες ειδικότητες.
Σε περίπτωση που το υπουργείο αποφασίσει 
το κλείσιμο του Κ.Ε.Μ.Χ ζητούμε την άμεση 
δρομολόγηση της παραχώρησης του στρα-
τοπέδου και του πεδίου βολής στο Δήμο και 
στην τοπική κοινωνία.
Οι πιθανές χρήσεις είναι Διοικητικό πάρκο 
(Δήμος - περιφέρεια κ.α.), στέγαση υπηρε-
σιών (πυροσβεστική, ΔΕΗ κ.α.), εκπαίδευση, 
αθλητισμός, χώροι πρασίνου και αναψυχής 
κ.α.
Σε περίπτωση   που η λειτουργία του στρατο-
πέδου  υποβαθμιστεί  στο επίπεδο που αυτή 
τη στιγμή λέγεται ότι θα υποβαθμιστεί, η πα-
ραχώρηση στο Δήμο είναι ΜΟΝΌΔΡΟΜΟΙ. 
Για άλλες "χρήσεις" δεν αφήνουμε περιθώρια.

Απαιτούμε και μένουμε αμετακίνητοι σε αυτό 
που διεκδικούμε .Το Ναύπλιο δικαιούται ει-
δικής μεταχείρισης , ως μοναδικός και ξεχω-
ριστός τόπος και αυτό αποδεικνύεται καθη-
μερινά».
Τι συνέβη όμως από τις 23-2-2018 που εξε-
δόθη το ψήφισμα μέχρι σήμερα;  Τίποτα, κα-
μιά πρωτοβουλία από κανέναν, μόνο τώρα 
στην απεγνωσμένη φωνή του Δήμου άρχι-
σαν οι πρώτες αντιδράσεις. 
Ο βουλευτής Αργολίδας της ΝΔ Γιάννης 
Ανδριανός μετέφερε τον διάλογό του με τον  
Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιω-
τόπουλο και σύμφωνα με τα λεγόμενά του 
«Τις τελευταίες μέρες δημοσιεύματα του τύ-
που και ρεπορτάζ σε τηλεοπτικούς σταθμούς 
ανέφεραν ότι σχεδιάζεται η μετατροπή του 
Κέντρου Εκπαίδευσης Μηχανικού (ΚΕΜΧ) 
στο Ναύπλιο σε κλειστό προαναχωρησιακό 
κέντρο.

Όπως όμως με διαβεβαίωσε και ο Υπουργός 
Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Παναγιωτόπου-
λος σε σχετική μας σημερινή επικοινωνία, οι 
σχεδιασμοί αυτοί δεν αφορούν ενεργά στρα-
τόπεδα όπως το ΚΕΜΧ το οποίο λειτουργεί 

με σκοπό την εκπαίδευση των στελεχών του 
Μηχανικού».
«Σου είπα, μου είπες, σας λέω», καμιά έγγραφη 
απόφαση για την τύχη του ΚΕΜΧ και λεοντα-
ρισμοί απέναντι σε ανεμόμυλους. 

Ο Δήμος χρειάζεται συμμάχους και είναι πλέ-
ον ώριμη η στιγμή η Περιφέρεια, οι βουλευτές 
και οι πολίτες, να αγκαλιάσουν τα αιτήματα 
του Δήμου και σύσσωμα να διεκδικήσουν τους 
χώρους προς όφελος των δημοτών.
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«T here is no such 
thing as bad pub-
licity except your 
own obituary» (δεν 

υπάρχει κακή δημοσιότητα 
εκτός από τη νεκρολογία σου) 
είχε πει κάποτε ο Ιρλανδός συγ-
γραφέας Μπρένταν Μπίαν  και 
στην περίπτωση του Καμπόσου 
φαίνεται πως είναι πολύ σκληρός 
για να πεθάνει.

Η βράβευση του Δημάρχου Άρ-
γους Μυκηνών Δημήτρη Κα-
μπόσου στις Κάννες έχει δεχθεί 
σχόλια, αλλά και αμφισβήτηση 
για την εγκυρότητα και βαρύτητα 
των βραβείων. Αν και δεν τίθεται 
κανένα ζήτημα νομιμότητας της 
συμμετοχής του Δημάρχου και 
του Δήμου Άργους Μυκηνών στα 
βραβεία με τίτλο Excellence in 
City Management (Αριστείο για 
την Διοίκηση των Πόλεων) και 
City Manager of the Year (Μά-
νατζερ της Χρονιάς) από το εμπο-
ρικό συνέδριο, που διοργάνωσε 
ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός 
και σύμβουλος του ΟΗΕ Global 
Club of Leaders, ορισμένες ιστο-
σελίδες αναρωτιούνται για το 
πόσο «ηθικό» είναι να καταβάλ-
λεται αντίτιμο για την οποιαδή-
ποτε βράβευση.

Η συνέντευξη

ΚΑΜΠΟΣΟΣ: Όπως είναι γνω-
στό σε οποιοδήποτε συνέδριο, 
έκθεση ή  βράβευση ο συμμετέ-
χοντας πληρώνει ένα χρηματι-
κό ποσό. Ακόμα και σε εκθέσεις 
τοπικού επιπέδου τα χρήματα 
είναι πολύ περισσότερα από τη 
συμμετοχή στο συνέδριο και την 

βράβευση των Καννών. Η βράβευ-
ση στις Κάννες ήταν μια αφορμή, 
ώστε ο Δήμος Άργους Μυκηνών 
να ταξιδέψει εκτός των ορίων του, 
καθώς συμμετείχαν αντιπρόσω-
ποι 25 χωρών, κράτη, οργανισμοί 
επιχειρήσεις κα.
Από την πρώτη μας θητεία κάνου-
με αυτή την προσπάθεια να βγού-
με από την αφάνεια και να μην 
παραμείνουμε σε πεπαλαιωμένες 
αντιλήψεις που δεν βοηθούσαν το 

Δήμο σε τίποτα. Δεν θέλω να θυ-
μηθώ τις  περιβόητες γιορτές πορ-
τοκαλιού του παρελθόντος που 
ξοδεύοντας περίπου στις 200.000 
ευρώ!

ΕΡ. Για ποιο λόγο πιστεύετε 
επιλεχθήκατε ως Δήμος;
ΚΑΜΠΟΣΟΣ: Πιστεύω πως μετά 
τη  βράβευση του Κέντρου του Άρ-
γους  με το χρυσό βραβείο  «Best 
city Awards» το 2017 στράφη-

καν τα φώτα στον Δήμο μας, που 
κάνει ραγδαία βήματα προόδου. 
Μάλιστα δεν υπήρχε άλλος δή-
μαρχος, που να του έχει προταθεί 
ανάλογο βραβείο.
Αυτό αποτελεί και την απάντηση 
στους κακόπιστους, πως ο οργα-
νισμός δημιουργεί την εκδήλωση 
για λόγους κέρδους. Πέραν τού-
του ακολουθήσαμε όλα τα νόμιμα 
βήματα και φέραμε το θέμα της 
βράβευσης και των εξόδων μετά-
βασης στις Κάννες, πρώτα στην 
Οικονομική επιτροπή, όπου και 
ψηφίστηκε θετικά ακόμα και από 
την αντιπολίτευση, αλλά και στο 
τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο.
Δεν καταλαβαίνω τώρα τις αντι-
δράσεις της αντιπολίτευσης, που 
κάνει πάντα πως δεν γνωρίζει, 
ενώ έχει αναγνωρίσει την ανα-
γκαιότητα συμμετοχής μας.

ΕΡ. Ακούσαμε για ποσό που 
φτάνει τις 9.000 ευρώ, ισχύει 

κάτι τέτοιο;
ΚΑΜΠΟΣΟΣ: Το ακριβές ποσό 
που ξοδέψαμε για την συμμετο-
χή, την μεταφορά και την διαμο-
νή μας μαζί με τον συνοδό μετα-
φραστή είναι 5.400 ευρώ, καθώς 
δεν πήραμε τις αποζημιώσεις που 
προβλέπει ο νόμος για τα εκτός 
έδρας ταξίδια. Άρα και εδώ οι συ-
κοφαντούντες εσκεμμένα παρα-
πληροφορούν.
Ως εκ τούτου, αντιλαμβάνεται κα-
νείς πως οι κακεντρεχείς φωνές 
απλά προσπαθούν να μειώσουν 
αυτή την επιτυχία για τον Δήμο 
Άργους Μυκηνών, καθώς διαφη-
μιστήκαμε στις Κάννες πέρα από 
την συμμετοχή μας και την προ-
βολή αυτής σε 25 χώρες μέσω 
των αντιπροσώπων τους και των 
ΜΜΕ των χωρών τους και με 7 
λεπτο βίντεο που εμπεριείχε τις 
ομορφιές, την ιστορία, την πολιτι-
στική μας κληρονομιά μας, αλλά 
και τα προϊόντα που παράγει ο 
τόπος μας.
Το Άργος και ολόκληρος ο Δήμος 
πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι  
έχει ανέβει επίπεδο και λειτουρ-
γούμε πάντοτε με γνώμονα την 
εξωστρέφεια και την διεθνή προ-
βολή του δήμου, κάτι με το οποίο 
θα πορευθούμε και στο μέλλον. 

Συνέντευξη του Δημήτρη Καμπόσου – Τι απαντά στους επικριτές του 

Το ταξίδι μου στις Κάννες

Ο Δημήτρης Καμπόσος βραβεύτηκε με Αριστείο για την διοίκηση πόλεων και Μάνατζερ της χρονιάς 2018

Το ταξίδι στις Κάννες 

που ταξίδεψε 

σε όλο το διαδίκτυο!  

Χαμένος ή κερδισμένος 

ο Καμπόσος;
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Εξ όνυχος τόν λέοντα
Δεν είναι δυνατόν να είναι άλλου όντος. Σε λιοντάρι πρέπει 
να ανήκει αυτό το νύχι.
-Έλα μωρέ που ασχολείσαι με το σπασμένο σπαθί τού Στά-
ϊκου Ζταϊκόπουλου και τα σπασμένα δάχτυλα τού Καποδί-
στρια. Δέν βρήκες κάτι σπουδαιότερο να παρατηρήσεις;
-Τού έχουμε φτειάξει έφιππο ανδριάντα! Χρειάζεται και οδό 
με το όνομά του ο Γέρος τού Μωριά;
-Η επιστημονική επιτροπή από τούς τρείς «ειδικούς» κρα-
τικούς καλλιτέχνες, απεφάνθη ότι κανένα από τα έργα τών 
15 καλλιτεχνών που είχαν λάβει μέρος σε πανελλήνιο δια-
γωνισμό για τόν ανδριάντα τού Κωνσταντίνου Κανάρη, δέν 
ήταν κατάλληλο για να στηθεί στο Ναύπλιον. Μετά από ατε-
λείωτες συζητήσεις που κράτησαν πάρα πολλά χρόνια, απο-
φασίστηκε ότι από όλα τα ακατάλληλα αυτά έργα, να στηθεί 
εκείνο τού Ναυπλιώτη καλλιτέχνη Γιώργου Παπαδόγγονα. 
Όμως, να στηθεί τήν …επόμενη χιλιετία!
-Εδώ δέν έχει οδό ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, θα δώσουμε 
οδό στον Κανάρη τώρα;
-Κάποια παλιόπαιδα κατέβασαν τη σημαία από το Παλαμήδι 
και τήν έκαψαν. Με τα παλιόπαιδα θα ασχολούμαστε τώρα;
Σαν κι αυτά, αμέτρητα ήταν τα περιστατικά που αντιμετώπι-
σα, για όσο διάστημα ήμουν υποψήφιος δήμαρχος. 
Λέγανε παλιά: Όταν δείς να ξεπροβάλει από τη γωνία ένα 
θηριώδες νύχι, όχι δεν είναι γάτας, δέν είναι αλεπούς ούτε 
κουναβιού ή σκύλου. Λιονταριού είναι, και πάρε τα μέτρα 
σου πριν εμφανισθεί το ανθρωποφάγο θηρίο. 
Το θηριώδες νύχι εν προκειμένω, δέν είναι η σπασμένη 
λαβή τού σπαθιού τού πορθητή τού Παλαμηδιού, ούτε τα 
σπασμένα δάκτυλα τού πρώτου Κυβερνήτη, (χθές κατά τη 
διάρκεια τής κατάθεσης δεκάδων στεφάνων εις μνήμη τού 
Ι. Καποδίστρια, ο καμεραμάν δασκαλεμένος δέν έδειξε ούτε 
για μια στιγμή τόν Καποδίστρια, να μη φανεί ότι ήταν κου-
λός) ούτε η έλλειψη ονοματοδοσίας τών ηγετών τής Εθνε-
γερσίας, ούτε το κάψιμο μιάς ή δύο σημαιών, ούτε ο βανδα-
λισμός τών εμβληματικών ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, 
ούτε το έρημο και σκοτεινό Μπούρτζι, ούτε η άρνηση το-
ποθετήσεως ανδριάντος για τόν ατρόμητο μπουρλοτιέρη 
Κωνσταντίνο Κανάρη. 
Είναι η επίσημη στάση τής Πολιτείας για όλα αυτά και για 
πολλά, για πάρα πολλά άλλα.
Μια στάση ανεξήγητη για μας τούς απλούς ανθρώπους. Για 
εμάς που αρνούμαστε να σκεφθούμε ότι πίσω από τη γωνία 
κρύβεται το λιοντάρι. Για μας που θεωρούμε ότι κάποιο πα-
λιόπαιδο μάς τρομάζει με ένα νύχι πλαστικό, και ότι κανείς 
κίνδυνος δέν υφίσταται.

Ναύπλιον 29.9.19
*Ο Θέμος Γκουλιώνης είναι Οφθαλμίατρος 

του Θέμου Γκουλιώνη*

μονολογώντας

Μικρά προβλήματα με πυρηνελαιουργεία βλέπει ο Νίκας
Μικρά χαρακτήρισε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, 
τα προβλήματα με τα πυρηνελαιουργεία στην Αργολίδα, 
σε αντίθεση με τη Μεσσηνία, που δίνει ιδιαίτερη έμφαση. 
Παρόλα αυτά, ο περιφερειάρχης σε ευρεία σύσκεψη για το 
θέμα που έγινε την Τρίτη δήλωσε ότι προέχει η υγεία των 
πολιτών. Θα είναι προσωπικά υπεύθυνοι αν αφήσουν την 
κατάσταση να εξελιχθεί παρά τον νόμο”. Παράλληλα, έδωσε 
εντολή για προσωρινή διακοπή λειτουργίας των μονάδων 
που δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των υπηρεσιών. 
Η διακοπή θα γίνει οριστική κατά τα προβλεπόμενα από το 
νόμο, αν δεν γίνουν οι διορθώσεις που υποδείχθηκαν

Υ.Ζ.

Καθαριότητα στη Λαϊκή
Λύσεις αναζητά ο νέος υπεύ-
θυνος για την λαϊκή αγορά του 
Άργους προκειμένου να αντι-
μετωπιστεί η ασυδοσία ορισμέ-
νων εμπόρων που βρομίζουν 
τον χώρο. Οι μαρμαρόπλα-
κες βρίσκονται σε άθλιο χάλι 
και ένας θεός ξέρει πως θα 
μπορούσαν να καθαριστούν. 
Οι προηγούμενοι υπεύθυνοι 
φαίνεται πως κοιτούσαν στον 
ουρανό και δεν έβλεπαν την 
περιουσία του Αρχειακού λαού 
που καταστρεφόταν.

ΟΦ. 
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ο Πρωτοχρονιάτικο Δώρο

Για πρωτοχρονιάτικο Δώρο φαίνεται πως 
κρατά ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών την 
λειτουργία του Κολυμβητηρίου του Άργους. 
Οι εργασίες των ηλεκτρολόγων τελειώνουν 
σε έναν μήνα περίπου και τα πρώτα πλακά-
κια θα αρχίσουν να τοποθετούνται σύντομα 
αφού τελειώσει και η επίστρωση του δαπέ-
δου. Τα υλικά είναι όλα στον χώρο του κο-
λυμβητηρίου και μόλις ολοκληρωθούν και 
οι δοκιμές με νερό θα δοθεί στην διάθεση 
των συλλόγων. Μένει ακόμα ο κανονισμός 
λειτουργίας, αλλά αυτό είναι το λιγότερο.

ΟΝ

Απορρίπτουμε τις συνεργασίες 
9η Ετήσια Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συ-
νέλευσης, 5 έως 7 Νοεμβρίου 2019, Έρντινγκ, Βαυ-
αρία. Η Συνδιάσκεψη ξεκινάει το βράδυ της 5ης Νο-
εμβρίου 2019 με ένα COME TOGETHER. Στις 6 και 7 
Νοεμβρίου 2019 Έλληνες και Γερμανοί αξιωματούχοι 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι του επιχει-
ρηματικού κόσμου και της κοινωνίας των πολιτών 
συνεργάζονται στο καθιερωμένο πλέον πλαίσιο.
Από πλευράς Αργολίδας μέχρι σήμερα δεν έχει δηλω-
θεί καμιά συμμετοχή. Τι να τους κάνουμε τους «πα-
λιογερμανούς» και τις οικονομικές συνεργασίες μαζί 
τους;  Μια ζωή στην κλάψα, αλλά δεν το κουνάμε κι 
απ το χωριό μας. Α, ρε κράξιμο!                    ΩΠ.ΑΡΕ

Τρώγονται σαν 
τα κοκόρια

Στα άκρα έχει φτάσει πολλές 
φορές η κόντρα Γεωργόπου-
λου – Σφυρή στην Ερμιονί-
δα. Από τη στιγμή που άλλα-
ξε χέρια η δημαρχεία, πρώην 
και νυν δήμαρχος τρώγονται 
σαν τα κοκόρια, για θέματα 
που προκύπτουν, με πόλεμο 
ανακοινώσεων και με αιχμη-
ρές φράσεις εκατέρωθεν.

Ο ένας κατηγορεί τον άλλο 
ότι ψεύδεται, και προσπα-
θούν με μακροσκελείς ανα-
κοινώσεις – κατεβατά, να 
πείσουν ποιος έχει δίκιο. Η 
πλάκα είναι ότι μεγάλο μέ-
ρος της διαμάχης εξαντλεί-
ται στο facebook, μέχρι να 
ανακαλύψουν ότι το συγκε-
κριμένο κοινωνικό δίκτυο 
κάθε άλλο παρά καλό κάνει 
στους πολιτικούς…

Πολεμική δηλαδή, που θυμί-
ζει προεκλογικές περιόδους, 
παρότι μόλις που ξεκίνησε 
τη θητεία της η νέα δημοτική 
αρχή.

 Αναμένουμε να δούμε πώς 
θα εξελιχθεί το θέμα…

Υ.Ζ.

ιχνηλασίες
Για μια βράβευση
Viral έχει γίνει η βράβευση του Δημάρχου Άργους-Μυ-
κηνών, Δημήτρη Καμπόσου ο οποίος τιμήθηκε με το 
βραβείο «Excellence in City Management» (αριστείο 
για τη διοίκηση της πόλης) και «City Manager of the 
Year», (manager της χρονιάς), από τη διοργάνωση 
Global Club of Leaders προ ολίγων ημερών στις Κάννες 
της Γαλλίας.

Ακόμα κι αν το βραβείο είναι «εξαγορασμένο» η προ-
βολή που πήρε η βράβευση και το Άργος, ακόμα και 
αρνητική, αντιστοιχεί σε πολλά εκατομμύρια ευρώ που 
θα έπρεπε να πληρώσει κανείς υπό άλλες προϋποθέ-
σεις για να την πετύχει. Ο Δημήτρης Καμπόσος δεν είναι 
ο πρώτος Δήμαρχος που βραβεύεται. Ενδεχομένως να 
είχαν προηγηθεί κι άλλοι, όπως η Δήμαρχος Περιοχής 
της Μάλτας κ.α.

Αυτό όμως που έχει ίσως πιο πολύ σημασία είναι πως 
το ταξίδι έγινε με την σύμφωνο γνώμη και της μείζονος 
αντιπολίτευσης.

ΟΦ.

Το φαράγγι  
του Ίναχου

Οι λάτρεις του canyoning (διάσχιση 
φαραγγιών) δεν θα χρειάζεται να 
τρέχουν σε μακρινές περιοχές για να 
απολαύσουν το χόμπι τους.
Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών, μετά 
από πρόταση του αθλητικού σωμα-
τείου που ενδιαφέρεται για το άθλη-
μα, υποστήριξε την πλήρη διαμόρ-
φωση και ασφάλιση του φαραγγιού 
του Ινάχου στο Αρτεμίσιο όρος, με 
απώτερο σκοπό την ανάπτυξη του 
θεματικού τουρισμού στην περιοχή.
Για όσους δεν είναι μυημένοι, το 
canyoning  βασίζεται στην κατάβα-
ση - διάσχιση του φαραγγιού περνώ-
ντας από διάφορα φυσικά εμπόδια. 
Κινήσεις οι οποίες μπορούν να πε-
ριλαμβάνονται στη  δραστηριότητα 
είναι  το περπάτημα, το κολύμπι, τα 
άλματα, το έρπειν, η καταρρίχηση, η 
κατάβαση με σχοινί και άλλες τεχνι-
κές  σχοινιών. 

Υ.Ζ.
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Mail επικοινωνίας: lupus@espiv.net

Το"ΕΑΜ-ΕΛΑΣ" υπήρχε 
απλά για να κάνει ομοιοκα-

ταληξία,  σαν "ΟΛΕ-ΟΛΕ"
Ανωνύμου 

Θυμάμαι το σύνθημα "ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-Μελιγαλάς από τα 90s. 
Φωναζόταν σκέτο, χωρίς τον πρώτο στίχο που προστέθηκε 
πολύ αργότερα, και φωναζόταν αποκλειστικά σε αντιφασιστι-
κές πορείες ή αντιπορείες ενάντια σε ανοίγματα φασιστικών 
γραφείων ή ενάντια σε φασιστικές συγκεντρώσεις. Το φωνα-
ζα και εγώ, αν και είχα πλήρη επίγνωση του αντεπαναστικού 
ιστορικού ρόλου του ΚΚΕ και των παραφυάδων του, θεωρώ-
ντας ότι βασικά είναι ένας ωραίος τρόπος να προσβάλλουμε 
και να εκνευρίσουμε τους φασίστες που το ακούνε, με έμφαση 
στο "Μελιγαλάς", σαν να τους λέμε "χαιρόμαστε που πέθαναν 
οι δικοί σας, χα χα", και μέχρι εκεί. Το δε "ΕΑΜ-ΕΛΑΣ" υπήρχε 
απλά για να κάνει ομοιοκαταληξία, σαν "ΟΛΕ-ΟΛΕ".
Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια και το σύνθημα, από μια 
πρόχειρη προσβολή για τους φασίστες, εξελίχθηκε σε κεντρι-
κό σύνθημα της κυρίαρχης τάσης του χώρου, με τη νεόκοπη 
προσθήκη του στίχου "Ένας είναι ο δρόμος λαέ για να νικάς." 
Και είναι ακριβώς αυτός ο πρώτος στίχος που γεννά μια σειρά 
από προβλήματα. Ας τα δούμε με τη σειρά:
1) "Ένας είναι ο δρόμος λαέ"
Η έννοια του "λαού" μας έρχεται από την εθνικιστική ιδεολο-
γία του 19ου αιώνα που συνέβαλλε στην άνοδο των εθνικών 
κρατών. Αργότερα ο λαός (Volk) αποθεώθηκε από τη ναζιστι-
κή ρητορική και μεταφυσική. Εμπεριέχει υπόρρητα την ιδέα 
ότι οι κάτοικοι μιας χώρας συνιστούν μια σχετικά ομοιογενή 
ενότητα (παραβλέποντας πλήθος διαφορών και υπερτονίζο-
ντας αυθαίρετα κάποιες ομοιότητες) τα μέλη της οποίας έχουν 
κοινά συμφέροντα και, ενδεχομένως, μια συλλογική βούλη-
ση. Όσοι επικαλούνται τον "λαό" θα πρέπει να μας εξηγήσουν, 
πρώτον, γιατί, π.χ., ένας "έλληνας" πανκ έχει περισσότερα 
κοινά με έναν έλληνα τρέντυ φεησμπουκάκια, και όχι με ένα 
"γερμανό" χαρντκορά, ο οποίος υποτίθεται ότι ανήκει σε άλλο 
"λαό" και, δεύτερον, μέσω ποιας μεταφυσικής αλχημείας μπο-
ρεί ένα σύνολο από άτομα, το καθένα με το δικό του μυαλό 
και τις δικές του επιθυμίες, να αντιμετωπίζεται ως μια ενιαία 
οντότητα με συλλογική ομόφωνη βούληση και δράση.
Η προβληματική έννοια του "λαού" έχει υποστεί κατάχρηση 
από την αριστερά και δεν περιμέναμε τίποτα καλύτερο από 
πολιτικάντηδες λαϊκιστές. Από αναρχικούς όμως θα περίμενε 
κανείς να μιλούν για "επαναστάτες" ή "εξεγερμένους" (οι οποί-
οι φυσικά δεν έχουν εθνικό προσδιορισμό) και όχι για "λαό".
2) "Ένας είναι ο δρόμος λαέ για να νικάς."
Εντελώς ανιστόρητο. Το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ηττήθηκε πρώτα στη 
Βάρκιζα και στη συνέχεια τον Δεκέμβρη του 1944 και στο 
δεύτερο γύρο ητήθηκε και ο ΔΣΕ.
3) "Ένας είναι ο δρόμος λαέ για να νικάς."
Ένας είναι ο δρόμος. Δεν είναι ο δρόμος της CNT-FAI, ούτε 
του Μάχνο, ούτε του Νετσάγεφ, του Ραβασόλ ή της συμμορίας 
Μπονό, ούτε βέβαια των Καταστασιακών και του Μάη του 68, 
ούτε των Ζαπατίστας, ούτε του Στίνα (που παραδοσιακά ανα-
γνωρίζουν ως πρόγονο οι αναρχικοί που ζουν στην Ελλάδα), 
ούτε κανενός άλλου, διότι ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΌΜΟΣ, ο ΕΝΑΣ δρό-
μος, είναι το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Περίεργα πράγματα για αναρχικούς.
Και ποιος είναι αυτός ο δρόμος; Μα να γίνουμε σαν το ΕΑΜ-
ΕΛΑΣ!
Ήτοι, να ενταχθούμε σε έναν καταπιεστικό ιεραρχικό μη-
χανισμό, όπου κάποιοι θα αποφασίζουν και θα διατάζουν 
και κάποιοι θα υπακούνε, μηχανισμό ο οποίος θα εξυπηρε-
τεί τα συμφέροντα κάποιας ιμπεριαλιστικής υπερδύναμης 
όπως ήταν τότε η ΕΣΣΔ, θα εμφορείται από εθνικισμό (βλέ-
πε "ΕΘΝΙΚΟ Απελευθερωτικό Μέτωπο", "ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ 
Απελευθερωτικός Στρατός") και θα έχει ως στόχο την επιβολή 
στον τοπικό πληθυσμό ενός τυραννικού καθεστώτος κρατι-
κού καπιταλισμού. Ακριβώς ό,τι ήταν το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ δηλαδή.
Για όλους αυτούς τους λόγους δεν πρόκειται να φωνάξω ποτέ 
ξανά αυτό το χυδαίο σύνθημα και αντιμετωπίζω το λιγότε-
ρο με καχυποψία όσους το φωνάζουν. Δεν έχω να προσθέσω 
κάτι άλλο.

Vita Civilis Δημιουργεί Μητρώο ΑμΕΑ 
ο Δήμος Άργους- Μυκηνών

Κοντά στα άτομα ειδικών δεξιοτήτων

Ο Δήμος Άργους Μυκηνών στο πλαίσιο της 
στήριξης και διευκόλυνσης των ΑμEΑ δημοτών 
του, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην κατα-
γραφή και τη δημιουργία Μητρώου ΑμΕΑ του 
Δήμου, με σκοπό ο Δήμος να έχει πλήρη εικόνα 
του αριθμού των ΑμΕΑ δημοτών του και τα είδη 
αναπηρίας αυτών.
Στόχοι της καταγραφής αυτής είναι :
1. Πολιτική Προστασία σε περιπτώσεις φυσικών 
καταστροφών
2. Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης Ατόμων με 
Αναπηρία
3. Καταγραφή τύπου αναπηρίας ή προβλημά-
των υγείας (για υπερήλικες) για την διευκόλυν-
ση των ΑμΕΑ ανάλογα με τις ανάγκες τους (πχ 
χρήση συσκευών που λειτουργούν με ρεύμα,) με 

τη συνδρομή του Δήμου μέσω του Κοινωνικού 
του προγράμματος για τα ΑμΕΑ, της Βοήθειας 
στο Σπίτι και λοιπών Φορέων και Εθελοντών.
4. Διευκόλυνση ΑμΕΑ για δημόσιες υπηρεσίες
5. Άμεση επέμβαση Κοινωνικού Λειτουργού , 
Ιατρού ή Νοσηλευτή ,Αστυνομίας και Πυροσβε-
στικής σε έκτακτες ανάγκες.
6. Άμεση ενημέρωση από τον τομέα των ΑμΕΑ 
του Δήμου σε συνεργασία με τα Κέντρα Κοινό-
τητας για τρέχοντα προγράμματα ,υπηρεσίες και 
δικαιώματα των ΑμΕΑ.
Φορείς που μπορούν να συνεργαστούν με τον 
Δήμο για την αξιοποίηση της καταγραφής είναι 
Αστυνομία, Πυροσβεστική ,Κοινωνικές Υπηρεσί-
ες, Βοήθεια στο Σπίτι και όποια άλλη υπηρεσία 
μπορεί να προσφέρει άμεση βοήθεια και εξυπη-

ρέτηση των ατόμων με Αναπηρία και 
των Υπερήλικων .
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε 
να καλέσετε στον τομέα ΑμΕΑ του Δή-
μου με την κα Νανοπούλου στο τηλέ-
φωνο 2751360076 , 6996204106 κάθε 
Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00-13:00 ή με 
τον υπεύθυνο του Δήμου για τα ΑμΕΑ, 
κο Γιαννακόπουλο στο 6974407047.
Τα στοιχεία που θα καταγραφούν θα εί-
ναι προστατευμένα βάση του νόμου περί 
προστασίας προσωπικών δεδομένων 
και η χρήση τους θα είναι αποκλειστικά 
για τον Δήμο.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την κα-

ταγραφή
1. Αντίγραφο πιστο-
ποίησης αναπηρίας 
ΚΕΠΑ
2. Φωτοτυπία ταυτό-
τητας
Η καταγραφή θα 
ξεκινήσει από 1η 
Νοεμβρίου 2019 και 
θα λήξει 1η Μαρτίου 
2020 τις ημέρες Τρί-
τη, Τετάρτη, Πέμπτη 
στον 1ο όροφο του 

Δημαρχείου Καποδιστρίου 9-11, κ.Νανοπούλου 
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Τι θέλουν οι Ρώσοι στο Ναύπλιο
Οι Ρώσοι άνοιξαν και δεύτερο Προξενείο στην Πελοπόννησο

Εκτός από την Πάτρα, η Ρωσία δη-
μιούργησε και δεύτερο επίτιμο 
προξενείο στην Πελοπόννησο και 
μάλιστα με έδρα το Ναύπλιο. Στε-

γάζεται στην οδό Βασιλέως Κωνσταντί-
νου 1, στην Παλιά Πόλη, με Πρόξενο τον 
δικηγόρο Κωνσταντίνο Δέδε. Συγκεκρι-
μένα βρίσκεται στην πλατεία Συντάγμα-
τος στο Ναύπλιο πάνω από το εστιατόριο 
«Ελλάς».
Το Επίτιμο προξενείο εγκαινιάστηκε στο 
Ναύπλιο τις προηγούμενες ημέρες. Ο κος 
Δέδες είναι επίτιμος πρόξενος από τις 11 
Ιανουαρίου, όταν ο πρέσβης της Ρωσίας 
στην Ελλάδα, Αντρέι Μάσλοβ, παρέδωσε 
στον Κωνσταντίνο Δέδε το δίπλωμα ευ-
ρεσιτεχνίας του Υπουργείου Εξωτερικών 
της Ρωσίας και το εκτελεστικό έγγραφο 
του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλά-
δας.
Οι περιοχές αρμοδιότητάς του είναι οι 
Νομοί Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, 
Αργολίδας και Κορινθίας.
Από την περασμένη εβδομάδα και επίση-
μα, σύμφωνα με το Ρωσικό καταστατικό, 
ο Επίτιμος Πρόξενος είναι υπεύθυνος για 
την εξασφάλιση της προστασίας των δι-
καιωμάτων και των συμφερόντων των 
Ρώσων πολιτών.
Σύμφωνα με το Προξενικό Καταστατικό 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο Επίτιμος 
Πρόξενος είναι υπεύθυνος για την εξα-
σφάλιση της προστασίας των δικαιωμά-
των και των συμφερόντων των Ρώσων 
πολιτών που διαμένουν προσωρινά ή 
μόνιμα στο έδαφος της προξενικής περι-
φέρειας.
Ο κ. Δέδες είναι ένας έμπειρος και ευυ-
πόληπτος δικηγόρος με εξειδίκευση στο 
διεθνές δίκαιο και τη διεθνή ατζέντα.
Τα τελευταία χρόνια έχει συμβάλει στην 
οργάνωση ρωσο-ελληνικών πολιτιστι-
κών και επιχειρηματικών εκδηλώσεων 
και συνεργάζεται ενεργά με το Ελληνο-
ρωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο.
Τα εγκαίνια έγιναν με κάθε επισημότητα 
από τον Μητροπολίτη Αργολίδας Νεκτά-
ριο, παρουσία του Ρώσου πρέσβη στην 
Ελλάδα, Αντρέι Μάσλοβ, του δημάρχου 
Δ. Κωστούρου, του αντιπεριφερειάρχη Γ. 
Μαλτάζου και άλλων παραγόντων, αξιω-
ματούχων, ξένων διπλωματών, και πολ-
λών Ρώσων επιχειρηματίες που δραστη-
ριοποιούνται στην περιοχή, καθώς και 
Ρώσοι πολίτες που ζουν και εργάζονται 
στην Αργολίδα.
Όπως τόνισε μεταξύ άλλων ο Ρώσος Πρέ-
σβης στην Ελλάδα Αντρέι Μάσλοβ «Δεν 
είναι τυχαίο ότι το Επίτιμο Προξενείο θα 
εδρεύει στο Ναύπλιο, μια ιστορική πόλη, 
η πρώτη πρωτεύουσα του ανεξάρτητου 
Ελληνικού κράτους που θεμελιώθηκε το 
1828 με τη βοήθεια της Ρωσίας και άλ-
λων μεγάλων δυνάμεων. Οι διασυνδέσεις 

της πόλης αυτής με την χώρα μας είναι 
αξιοσημείωτες. Εδώ βρισκόταν το Κυ-
βερνείο του πρώτου Κυβερνήτη της Ελ-
λάδας Ιωάννη Καποδίστρια, που υπήρχε 
Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής Αυ-
τοκρατορίας το 1816-1822. Στο Ναύπλιο 
οι δολοφόνοι διέκοψαν το νήμα της ζωής 
του Καποδίστρια, ο οποίος δυστυχώς δεν 
πρόλαβε να εφαρμόσει πολλά από τα 
σχέδια του για την πατρίδα. Μόλις χτες 
εδώ τιμήθηκε η επέτειος της μνήμης του 
πρώτου Κυβερνήτη» πρόσθεσε ακόμα: 
«Η λειτουργία του Επίτιμου Προξενείο 
προσφέρει πολλές δυνατότητες για την 
ανάπτυξη πολυδιάστατων σχέσεων μετα-
ξύ της Ρωσίας και της Ρωσίας. Εύχομαι 
το Επίτιμο Προξενείο να γίνει σύντομα 
σημείο αναφοράς για τη διερεύνηση και-
νούργιων συνεργασιών στον πολιτισμό, 
τον τουρισμό, το εμπόριο και πολλούς άλ-
λους τομείς».
Κατά την διάρκεια των εγκαινίων ο Δή-
μαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστού-
ρος  προσέφερε αναμνηστικά δώρα στον 

Πρέσβη τονίζοντας ότι ο Δήμος Ναυπλιέ-
ων και ο ίδιος προσωπικά υποστηρίζουν 
κάθε πρωτοβουλία και κάθε προσπάθεια, 
που αποσκοπεί στην ανάπτυξη των δι-
μερών σχέσεων με την Ελλάδα σε όλους 
τους τομείς.
Από την πλευρά του ο αντιπεριφερει-
άρχης Γιάννη Μαλτάζος δήλωσε: «Το 
Ναύπλιο επιλέχθηκε για να γίνει το νέο 
κέντρο της ελληνορωσικής συνεργασίας. 
Εύχομαι το νέο προξενείο να βοηθήσει 
στην βελτίωση των τουριστικών, πολιτι-
στικών και επιχειρηματικών σχέσεων με-
ταξύ των δύο χωρών».

Τι κάνει το Προξενείο
Οι προσπάθειες του Επίτιμου Προξενεί-
ου εστιάζουν στις παρακάτω στρατηγικές 
κατευθύνσεις:
Προώθηση των φιλικών σχέσεων και της 

συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της 
Ελλάδος.
Διάδοση πλήρη και αξιόπιστων πληρο-
φοριών για την Ρωσία.
Υποστήριξη της δραστηριότητας των ρω-
σικών κοινοτήτων στην Προξενική περι-
φέρεια.
Σε περίπτωση ανάγκης, παροχή συμβου-
λευτικών υπηρεσιών ή βοήθειας σε ρώ-
σους πολίτες στην επικράτεια της Ελλά-
δος
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή 
βοήθειας σε ρώσους πολίτες και σε κα-
τοίκους της Προξενικής περιφέρειας για 
θέματα που αφορούν την Ρωσία.
Προώθηση των επιχειρηματικών σχέσε-
ων μεταξύ της Ρωσίας και της περιφέρει-
ας Πελοποννήσου, καθώς και των ανταλ-
λαγών στον τομέα της παιδείας και των 
επιστημονικών ερευνών (ειδικότερα των 
πολικών ερευνών), του πολιτισμού και 
της τέχνης, της υγείας και του τουρισμού.
Τα καθήκοντα του Επίτιμου Προξένου 
περιλαμβάνουν:
Καταγραφή των πολιτών της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας που βρίσκονται προσωρινά 
ή διαμένουν μόνιμα στην επικράτεια της 
Προξενικής περιφέρειας, προστασία των 
δικαιωμάτων και συμφερόντων τους στα 
πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
Λήψη μέτρων για την ανεύρεση πολιτών 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας που εξαφανί-
στηκαν στην επικράτεια της Προξενικής 
περιφέρειας.
Συνδρομή στους πολίτες της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας που βρίσκονται στην επι-
κράτεια της Προξενικής περιφέρειας 
στην άσκηση των εκλογικών τους δι-
καιωμάτων κατά τη διενέργεια εκλογών 
σε ομοσπονδιακά όργανα των κρατικών 
αρχών και των δικαιωμάτων συμμετοχής 
σε δημοψήφισμα της Ρωσικής Ομοσπον-
δίας.
Λήψη μέτρων για την προστασία των 
δικαιωμάτων και συμφερόντων των μό-
νιμων κατοίκων της Προξενικής περιφέ-
ρειας, οι οποίοι είναι πολίτες της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας και έχουν ανάγκη από επι-
μέλεια ή κηδεμονία.
Παροχή απαραίτητης βοήθειας σε πλοία 
και αεροσκάφη, σε μέσα οδικών και σιδη-
ροδρομικών μεταφορών που είναι εγγε-
γραμμένα ή καταχωρημένα στην Ρωσική 
Ομοσπονδία, καθώς και στα πληρώματα 
(συνεργεία) αυτών, τα οποία βρίσκονται 
στην επικράτεια της Προξενικής περιφέ-
ρειας.
Οι διεθνείς συμφωνίες της Ρωσικής Ομο-
σπονδίας και η νομοθεσία της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας δύναται να προβλέπουν και 
άλλες αρμοδιότητες του Επίτιμου Προξέ-
νου.

Ρώσος Πρέσβης: 
Το Επίτιμο Προξενείο 

θα γίνει σύντομα σημείο 
αναφοράς για τη διερεύνηση 

καινούργιων συνεργασιών 
στον πολιτισμό, τον τουρισμό, 

το εμπόριο και πολλούς 
άλλους τομείς
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Οι φυλές του κουρείου 
Στην λεκάνη της Μεσογείου, ακολουθώντας αρχέγονους ρεμπέτι-
κους δρόμους τα αρσενικά μέσα σε ένα πλαίσιο πραγματικής πα-
ράδοσης διαμορφώνουν, ζουν και τιμούν ένα συλλογικό και προ-
σωπικό κώδικα αξιών. Ένα αξιακό εξελισσόμενο D.N.A. (Nτι.Εν.Εϊ) 
περιστρεφόμενο στο χωρόχρονο τριπλέτα την τριπλέτα. 
Ένα τέτοιο αξιακό, συμπεριφορικό τρίπτυχο είναι και ο Κ.Ο.Κ.. Όχι 
δεν πρόκειται για τον Κώδικα. Οδικής. Κυκλοφορίας, αλλά για Κα-
φενείο.Ομάδα. Κουρείο. Δύο τόποι και ένας σύλλογος που τιμώνται 
μέχρι τέλους. 
Μια φορά Α.Ε.Κ. για πάντα Α.Ε.Κ. .
Ο μπάρμπα Κώστας, όταν έκλεισε λόγω ασθένειας για δυο μέρες το 
καφενείο ο πατέρας μου, πιστός Οδύσσειος  Άργος έπαιρνε καρέκλα 
και καφέ από το σπίτι του και απολάμβανε τον πρωινό και απογευ-
ματινό ρόφημά του έξω από το κλειστό μαγαζί. 
Την δεκαετία του εβδομήντα πρόλαβα την μικρή οδό Τσώκρη με έξι 
κουρείς σε τρία καταστήματα, ένας μόνος του, δυο αδέλφια και τρεις 
συνεταίροι. Ακόμα και στο τρισυνεταιρικό ο καθένας είχε την προσω-
πική του αφοσιωμένη πελατεία μέχρι να συνταξιοδοτηθούν. 
Παραλίγο να αποκτήσω γενειάδα Μουτζαχεντίν γιατί δεν έβρι-
σκα χρόνο να περιμένω στην αίθουσα αναμονής στο κουρείο του 
Σταύρου, το μοναδικό παραδοσιακό στην ίδια οδό.  Την Δευτέρα το 
μεσημέρι, ποδηλατώντας την επιστροφή μου μετά την έξοδο στην 
πόλη, σταμάτησα έξω από το κουρείο, ελπίζοντας σε μια κενή θέση 
ή σε ελάχιστο χρόνο αναμονής. Ανταλλάσουμε Αεκτζίδικα δικέφαλα 
βλέμματα με μια περιστροφική  κίνηση του χεριού τον ρωτάω: 
-Πόσοι; 
-Δύο (μου απαντά με τα δάχτυλα του).
Με τον δείχτη του νοηματοδοτώ ότι θα περάσω άλλη μέρα. Με τον 
δικό του δείχτη μου δείχνει ψηλά. 
-Λες, να εννοεί να βάλει ο Θεός το χέρι του για να τον βρω άδειο; 
Αντιλαμβάνεται την απορία μου, βγαίνει έξω και δείχνει την και-
νούργια του ταμπέλα. Εκείνη την στιγμή ήρθαν οι μνήμες σχεδόν 
πενήντα χρόνων και φτιάχτηκαν στο νου οι φυλές του κουρείου, 
εννοείται όλοι αντρικοί τύποι. 

1. Ο «προστάτη» έχων
Όχι, σε καμία περίπτωση τα καταστήματα αυτά δεν υπόκεινται σε 
προστασία όπως αυτά της νύχτας. Πρόκειται για πελάτη ο οποίος 
χρονικά ανήκει στην τρίτη ή τέταρτη ηλικία, εξήντα πέντε ετών και 
άνω. Το πέρασμα του χρόνου το αντιλαμβάνεσαι λένε με «τυχαία» 
γεγονότα. Κάποια μέρα η σκάλα του σπιτιού γίνεται πολύ ανηφορι-
κή και δεν μπορείς να την ανέβεις χωρίς υποστήριξη. Κάποια νύχτα 
αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ και έξι μήνες ξυπνάς για νυχτερινή ούρηση. 
Ένας μικρός αδένας σε σχήμα κάστανου, ο προστάτης εδώ και δυο 
δεκαετίες έχει πάρει τον βιολογικό δρόμο της καλοήθους υπερπλα-
σίας. 
Για τους νέους παππούδες οι οποίοι πεισματικά αρνούνται την ιατρι-
κή βοήθεια «δεν τρέχει κάστανο». Αλλά ποιος «θα βγάλει τα κάστανα 
από την φωτιά» της επιτακτικής ούρησης;
Το πέρασμα του χρόνου λειτουργεί μεγεθυντικά. Η μικρή βόλτα από 
την Ηρακλέους και την Καρατζά γίνεται ένα μεγάλο ταξίδι μέχρι το 
παζάρι του Άργους. Πρέπει να βρεις σημεία ανεφοδιασμού, ή καλύ-
τερα ανακούφισης όπως τα παλιά χάνια. Η τουαλέτα του κουρείου 
είναι μια διακριτική στάση ασφάλειας και χαλάρωσης. Πελάτες σί-
γουρα του κουρείου, περνάνε κάθε φορά που τους βγάζει ο δρόμος 
τους για μια καλημέρα, ίσως ένα κούρεμα  και όχι μόνο! 

2. Ο ρήτορας
«Πολιτικό όν» το οποίο δεν βρήκε ούτε το δρόμο, ούτε το μονοπάτι 
για να προσφέρει στον τόπο. Δεν είναι χαζός, γνωρίζει τις περιορι-
σμένες του δυνατότητες, δεν πολιτεύτηκε ποτέ αλλά ρητορεύει συ-
νεχώς. Στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο ήταν ο μόνιμος εκφωνητής της 
πρωινής προσευχής. 
Το φιλήσυχο κοινό του κουρείου είναι ο λαός του. 
Ενημερωμένος για τοπικά, εθνικά και διεθνή γεγονότα καταργεί την 

ανοικτή τηλεόραση. 
Ποιος ξέρει, ίσως από κάποια ασυνείδητη παρόρμηση οι επαγγελ-
ματίες παραδοσιακών κουρείων τοποθετούν την τηλεοπτική οθόνη 
ψηλά και είναι πάντα σε χαμηλή ένταση. Ποιος ξέρει, ίσως πάλι από 
κάποια ασυνείδητη παρόρμηση οι λανθάνοντες αστέρες της πολιτι-
κής και των γεγονότων κάθονται όρθιοι κάτω από την συσκευή και 
αγορεύουν. Σε κάποια σουρεαλιστική σκηνή, ίσως ο  Λουίς Μπουνι-

ουέλ ή ο Γούντι Άλεν να ωθούσε τον τηλεοπτικό ρήτορα να σπάσει το 
γυαλί της οθόνης και να ξεμαλλιάσει τον ρητορεύοντα ανταγωνιστή 
του. 
Τέτοιοι τύποι βοηθάνε τους πελάτες να περάσουν εύκολα και ευχάρι-
στα το χρόνο τους. Τέτοιοι πελάτες δυσκολεύουν μέχρι αιμορραγίας 
τους κουρείς, δεν σταματούν να μιλούν ακόμα και όταν το ξυράφι 
είναι κάτω από το σαγόνι τους! 

3. Ο ρεπόρτερ της Δευτέρας
Πρόκειται για τύπο παθιασμένο με το ποδόσφαιρο. 
Μπάλα μπορεί να μην έπαιξε ποτέ, αλλά ζει για να βλέπει αγώνες, 
βλέπει αγώνες για να ζει. Είναι ο τύπος προπομπός ενός ετεροχρονι-
σμένου  V.A.R. (ΒΑΡ= βιντεοβοηθός του διαιτητή) που χρησιμοποιεί-
ται στα γήπεδα πια. Όταν βγήκαν οι πρώτες συσκευές καταγραφής 
βίντεο με ιερή προσήλωση βιντεογραφούσε την «Αθλητική Κυρια-
κή». Ξενυχτούσε βλέποντας ξανά και ξανά όλες τις επίμαχες στιγμές 
της αγωνιστικής.  Γνώριζε και την παραμικρή φάση, τινάζοντας στον 
αέρα   την Αριστοτέλεια λογική. Νόμιζες ότι έτσι όπως περιέγραφε το 
σπάσιμο μέσης του Παπαϊωάννου ή την κλειστή ντρίπλα του Κούδα, 
ότι ήταν ταυτόχρονα και στην Νέα Φιλαδέλφεια και στην Τούμπα!!! 
Δεν μπορούσες να καταλάβεις ποτέ τα ποδοσφαιρικά του πιστεύω. 
Ευπρόσδεκτος σε όλα τα κουρεία, κίτρινα, κόκκινα, πράσινα και μπλε. 
Η ζωή του γέμιζε με μαγνητοσκοπημένες εικόνες τις οποίες ανα-
μετάδιδε με πλήρη ακρίβεια κάθε Δευτέρα. Είναι τύπος που τον τε-
λείωσε η ηλεκτρονική τεχνολογία, κάτι το σύγχρονο VAR, κάτι το 
REPLAY TV(ριπλέι τιβί) τον απομαγνητοσκόπησαν!!!

4. Ο παρέα ψάχνων
Στις μέρες μας ακόμα και στον ζεστό φιλόξενο καμβά των μικρών 
επαρχιακών πόλεων, η φοβική μοναξιά άρχισε να τραβά δυνατές 
διαγώνιες μαύρες γραμμές. Ο καθένας κλειδώνεται στο σιδερόφρα-
κτο σπίτι του, βλέπει σε μαυροκίτρινες φέτες την πανσέληνο από το 
καγκελωτό παράθυρο του. Τέλειωσαν οριστικά οι ανοιχτές αυλές και 
οι συντροφικές παρέες των γειτόνων. 

Δυο ανάγκες συγκρούονται μέσα στον σύγχρονο άνθρωπο, η ανά-
γκη για μια προστατευτική ασφάλεια και η ανάγκη για μια ανοιχτή 
συντροφικότητα. Το παραδοσιακό καφενείο και κουρείο καλύπτουν 
και τις δύο, ευτυχώς ακόμα. 
Ήσυχοι, αθόρυβοι άνθρωποι, ξυρίζονται δυο και τρείς φορές την 
εβδομάδα. Όχι δεν   μεγαλώνουν γρήγορα τα γένια τους, θέλουν 
κάποιον να  τους ακουμπήσει, κάποιον να πουν μια κουβέντα ενώ 
έχουν μια σωματική εγγύτητα. Δεν φοβούνται τον Χάρο, με τον Κέρ-
βερο της μοναξιάς τρομάζουν, δεν θέλουν να πεθάνουν μόνοι. 

5. Ο λαθραναγνώστης
Τα παραδοσιακά κουρεία είναι πολυσυλλεκτικοί χώροι και για λό-
γους ασφαλείας αποφεύγονταν οι πολιτικές εφημερίδες και οι έντο-
νες πολιτικές αντιπαραθέσεις. Έριδες και νεύρα μέσα σε ψαλίδια και 
ξυράφια δεν θα ήταν ότι το καλύτερο.
Βέβαια στην απολιτίκ εποχή μας μια τέτοια πιθανότητα είναι σχεδόν 
απίθανη. Έμεινε όμως για παραδοσιακούς λόγους η αποφυγή πολι-
τικών αντιπαραθέσεων. 
Τα καλάθια όμως δίπλα στον τριθέσιο καναπέ και στις πολυθρόνες 
είναι γεμάτα περιοδικά και τοπικές εφημερίδες. 
Ο φίλος μας, ο τύπος μας, δεν πάει στο κουρείο για γένια ή μαλλιά 
για λαθρανάγνωση τύπου πάει, ιδιαίτερα τώρα που λιγόστεψαν τα 
περίπτερα που πουλούν εφημερίδες και ελάχιστα τις μανταλοκρε-
μούν. 
Αθόρυβος τύπος, αν διαθέτει και ελάχιστο φιλότιμο κερνά και κανένα 
καφέ τον κουρέα. 

6. Ο ιδιότροπος
Ιδιόρρυθμος τύπος. Μετακινεί με πίεση τον μεγάλο καθρέφτη στο 
μπάνιο του γιατί δεν δείχνει συμμετρικά το πρόσωπο του. 
Οι παλιοί δασκαλομαγαζάτορες της πιάτσας μας έλεγαν ότι και η 
σκόνη του πελάτη αξία έχει όταν μπαίνει στο μαγαζί. Αν μη τι άλλο ο 
συγκεκριμένος τύπος, δημιουργεί σκόνη,  κονιορτοποιεί το νευρικό 
σύστημα του κουρέα. 
Ο κουρέας όταν τον βλέπει να μπαίνει, παίρνει μια βαθιά ανάσα και 
κάνει μια κατάδυση υπομονής. Ο ιδιότροπος πελάτης θέλει μερικά 
δευτερόλεπτα για να πάρει την σωστή θέση πάνω στην καρέκλα. Το 
ασταμάτητο τηλεσκοπικό του στόμα καθοδηγεί πιεστικά το ψαλίδι 
το ξυράφι και την χτένα του βυθισμένου στην ανεκτικότητα κουρέα. 
Όταν σηκώνεται ζητά φορητό καθρέφτη και κοιτά τον αυχένα του 
στον μεγάλο καθρέφτη. 
-Σε παρακαλώ, έξι χιλιοστά κατέβασε την γραμμή στην αριστερή 
πλευρά του σβέρκου! 
Όταν φεύγει η ανακουφιστική εκπνοή του ψαλιδοφόρου επαγγελ-
ματία συναγωνίζεται σε δύναμη δροσιάς το μεγάλο κλιματιστικό. 

7.  Ο τσιγκούνης
Προσωπικότητα με έντονα τα καθηλωμένα στοιχεία του στο «πρω-
κτικό στάδιο» της ψυχοσεξουαλικής του ανάπτυξης. Αν τα κόπρανα 
είχαν αξία θα τα παρακρατούσε μέχρι διατρήσεως εντέρου. 
Στο κουρείο πάει για οικονομικούς λόγους, ζέστη το χειμώνα, δροσιά 
το καλοκαίρι και αυξημένες πιθανότητες να δεχτεί κάποιο απρόσμε-
νο κέρασμα. 
Αποχωρεί παίρνοντας μια εφημερίδα ή περιοδικό του προηγούμε-
νου μήνα, χρόνια έχει να αγοράσει χαρτί υγείας. 
Σε χαλαρές στιγμές φτιάχνει μόνος του τα φρύδια και το μουστάκι 
χρησιμοποιώντας εργαλεία του κουρέα. 
Ξυρίζεται μόνος του, κουρεύεται στο κουρείο για να λογιάζεται για 
πελάτης αλλά μόνο τρεις φορές το χρόνο, Χριστούγεννα, Πάσχα και 
της Παναγίας. 

*Ο χώρος της εφημερίδας χωρούσε μόνο εφτά τύπους από τις 
φυλές του κουρείου οι υπόλοιποι ας περιμένουν την σειρά 
τους για να κάτσουν στην καρέκλα του….. «Αναγνώστη».

του Βασίλη  
Καπετάνιου Η απέναντι όχθη

Ένα τέτοιο 
αξιακό, 

συμπεριφορικό 
τρίπτυχο είναι 

και ο Κ.Ο.Κ.. Όχι 
δεν πρόκειται 

για τον Κώδικα. 
Οδικής. 

Κυκλοφορίας, 
αλλά για 

Καφενείο. 
Ομάδα. Κουρείο. 

Δύο τόποι και 
ένας σύλλογος 

που τιμώνται 
μέχρι τέλους
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - 
ΜΥΚΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 
59 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» [ ΦΕΚ 
87/7-6-2010, τεύχος Α΄].
Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 
και 17 και του άρθρου 163 του 
Ν.3584/28-6-2007 [ ΦΕΚ 143/2007, 
τεύχος A] « Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινο-
τικών Υπαλλήλων» , 
Τις διατάξεις της υποπαρ. ΣΤ .1. του 
άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, 
σύμφωνα με τις οποίες σε Δή-
μους με αριθμό Αντιδημάρχων 
έως οκτώ [8] , συνιστώνται πέντε 
θέσεις Ειδικών Συνεργατών , Επι-
στημονικών Συνεργατών , Ειδικών 
Συμβούλων,
Τις διατάξεις του άρθρου 
213 του Ν.4555/2018 [ ΦΕ-
Κ133Α/17-7-2018] , σύμφωνα με 
τις οποίες σε κάθε Δήμο, συνιστώ-
νται θέσεις Ειδικών Συμβούλων 
ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστη-
μονικών Συνεργατών, συνολικού 
αριθμού, ίσου με τον αριθμό των 
Αντιδημάρχων του Δήμου, σύμ-
φωνα με το άρθρο 59 παρ. 2 του 
ν.3852/2010,
Τις διατάξεις της παρ. 2α του άρ-
θρου 15 του ν.4604/2019[ ΦΕΚ 
134Α/9.8.2019 « Ρυθμίσεις του 

Υπουργείου εσωτερικών, διατά-
ξεις για την ψηφιακή διακυβέρνη-
ση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και 
άλλα επείγοντα ζητήματα»,
Το γεγονός ότι στον Δήμο Αργους-
Μυκηνών, ο αριθμός των Αντιδη-
μάρχων έχει ορισθεί σε επτά [7], 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
2 του άρθρου 59 του ν.3852/2010, 
Το γεγονός ότι στον Δήμο μας, 
υπηρετούν πέντε [5] Ειδικοί Συ-
νεργάτες, 
Την ανάγκη πλήρωσης μίας [1] θέ-
σης Ειδικού Συνεργάτη σε Νομικά 
Θέματα,
Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, [ΦΕΚ 
3022Β/1-9-2017],
Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δή-
μου μας,

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
Ότι προτίθεται να προσλάβει έναν 
[1] Ειδικό Συνεργάτη, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου, η διάρκεια της 
οποίας δεν μπορεί να υπερβαί-
νει την διάρκειας της δημοτικής 
περιόδου, εντός της οποίας θα 
προσληφθεί και ο οποίος θα τον 
συνεπικουρεί στο έργο του και 
ειδικότερα θα παρέχει συμβουλές 
και θα διατυπώνει εξειδικευμένες 
γνώσεις, γραπτά ή προφορικά, σε 
Νομικά θέματα που άπτονται των 
αρμοδιοτήτων του, 
Απαιτούμενα Προσόντα:
- Τα γενικά προσόντα διορισμού 
που προβλέπονται για τους 
υπαλλήλους πρώτου μέρους του 
ν.3584/2007 [ άρθ. 11 έως και 17]. 
Για τα γενικά προσόντα διορι-
σμού απαιτείται χωριστή από την 
αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του 
υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του 
ν.1599/1986, στην οποία να δηλώ-
νεται ότι πληρούνται.
- Να είναι κάτοχος πτυχίου Νομι-
κής ή διπλώματος της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής ή άλλου ισότιμου 
τίτλου αντίστοιχης σχολής της αλ-
λοδαπής
Να είναι κάτοχος της αντίστοιχης 
άδειας άσκησης επαγγέλματος, δι-

ορισμένος στο Πρωτοδικείο Ναυ-
πλίου, τουλάχιστον επί τετραετία,
- Να είναι γνώστης χειρισμού Η/Υ, 
η οποία δύναται να αποδεικνύεται 
και με υποβολή υπεύθυνης δήλω-
σης,
- Να διαθέτει ανάλογη εμπειρία, 
στον τομέα αρμοδιοτήτων των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, που αποδεικνύεται με αξιό-
λογη επιστημονική ενασχόληση[ 
δημοσιεύσεις, μελέτες, συμμετο-
χή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας 
κ.λ.π.] ή αξιόλογη επαγγελματική 
απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις 
και σημαντική εμπειρία, ανάλογη 
με τα αντικείμενα απασχόλησης. 
Επίσης, η ειδίκευση αυτή δύναται 
να αποδεικνύεται και από την ιδιό-
τητα του προσλαμβανομένου, ως 
επαγγελματία ειδικής εμπειρίας.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
* για μεν τους μισθωτούς, χωριστή 
από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση 
του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 
του ν.1599/1986, στην οποία θα 
δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος 
και η χρονική διάρκεια της εξειδι-
κευμένης εμπειρίας και βεβαίωση 
του οικείου ασφαλιστικού φορέα. 
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, 
μπορούν, εναλλακτικά, αντί της 
υπεύθυνης δήλωσης και της βε-
βαίωσης του οικείου ασφαλιστι-
κού φορέα, να προσκομίσουν βε-
βαίωση του φορέα απασχόλησης, 
από την οποία να προκύπτουν το 
είδος και η χρονική διάρκεια της 
εξειδικευμένης εμπειρίας.
* για δε τους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες, χωριστή από την αίτηση, 
υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 
8 του ν.1599/1986, για το είδος και 
την χρονική διάρκεια της εξειδι-
κευμένης εμπειρίας και βεβαίωση 
του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
υποβάλλουν αίτηση με βιογρα-
φικό σημείωμα και τα δικαιολο-
γητικά που θα αποδεικνύουν τα 
ανωτέρω τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα τους, αυτοπροσώπως ή 

με άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο, 
είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή ,στην έδρα του Δημοτι-
κού Καταστήματος, επί της οδού 
Καποδιστρίου 9-11, εντός προθε-
σμίας επτά [7] ημερών, που αρχίζει 
από την επομένη της δημοσίευ-
σης της παρούσης σε εφημερίδα, 
επισυνάπτοντας τα παρακάτω δι-
καιολογητικά:
αντίγραφο πτυχίου 
΄αντίγραφο άδειας άσκησης επαγ-
γέλματος
Φωτ. Ταυτότητας
Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986, 
ως προς τα τυπικά και γενικά προ-
σόντα διορισμού,
Βιογραφικό σημείωμα
Βεβ. Ασφαλ. Φορέα ή φορέα 
απασχ. & υπεύθυνη δήλωση για 
την απόδειξη της εμπειρίας
Επίσης μπορούν να λαμβάνουν 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 
27513 60043, 2751360071 κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού 
Συνεργάτη θα διενεργηθεί ύστερα 
από δημόσια γνωστοποίηση διά 
του τύπου, με απόφαση Δημάρ-
χου, ο οποίος και θα προσλάβει 
το πρόσωπο που κατά την κρίση 
του θεωρεί κατάλληλο σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 163 του 
ν.3584/2007. Η πρόσληψη θα ολο-
κληρωθεί με την υπογραφή από 
τον προσλαμβανόμενο ειδικής 
σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου.
Η ανακοίνωση αυτή να αναρτη-
θεί στο κατάστημα της έδρας του 
Δήμου Αργους-Μυκηνών και να 
δημοσιευθεί σε μία [1] ημερήσια 
ή εβδομαδιαία εφημερίδα.Για την 
ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό 
που υπογράφεται από τον ενερ-
γούντα την ανάρτηση και δύο[2] 
ακόμη υπαλλήλους του Δήμου 
Αργους-Μυκηνών.

Ο Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών
Δημήτριος Καμπόσος

Οι ευχές μας και το αίτημα 
για διαβίβαση προσκλήσεων 

των Συμβουλίων σας 
Του Τάσου Λαμπρου*

Στα πλαίσια της έναρξης της 
νέας δημοτικής περιόδου επι-
κοινωνώ μαζί σας για να ευ-
χηθώ για μια ακόμη φορά να 
έχουμε μια δημιουργική δημο-
τική περίοδο προς όφελος της 

τοπικής μας κοινωνίας, να φανούμε χρήσιμοι στους δη-
μότες μας και να υπηρετήσουμε το γενικό συμφέρον των 
ανθρώπων του τόπου μας.
Θα ήθελα να υποβάλλω το αίτημά μου να μας διαβιβάζε-
τε τις προσκλήσεις των Συμβουλίων σας στην δημοτική 
μας παράταξη για να μπορούμε να έχουμε συμμετοχή στις 
συνεδριάσεις σας. Το αίτημα της δημοσιότητας των συνε-
δριάσεων και της συμμετοχής σε αυτές μελών του Δημοτι-
κού Συμβουλίου προβλέπεται από τον κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων και στα προγράμματα λειτουργίας της τοπικής 
αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» με τις πρόσφατες νέες κυ-
βερνητικές τροποποιήσεις και το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑ-
ΤΗΣ».
Αξίζει να επισημάνω τρεις βασικούς στόχους της παράτα-
ξής μας,όπως είχαν διατυπωθεί κατά την τελευταία προε-
κλογική περίοδο
Α) σεβασμός των αποφάσεων των Συμβουλίων των Κοι-
νοτήτων του Δήμου μας για τα σημαντικά τοπικά θέματα 
των Κοινοτήτων σας
Β) ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργίας των Συμ-
βουλίων σας με ουσιαστικές συνεδριάσεις και με έκδοση 
αποφάσεων που θα διαβιβάζονται στα όργανα διοίκησης 
του Δήμου (Δήμαρχο-Δημοτικό Συμβούλιο - Οικονομική 
Επιτροπή - Επιτροπή ποιότητας ζωής). Η ουσιαστική ανα-
βάθμιση σχετίζεται με την συλλογική λειτουργία, με κατα-
γραφή όλων των απόψεων, με τήρηση δημοκρατικών δια-
δικασιών και φυσικά με τήρηση κάθε νόμιμης διαδικασίας.
Γ) ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο και στο Συμβού-
λιο των Κοινοτήτων, αυτές που προβλέπονται στο πρό-
γραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» με τις τελευταίες τροποποιήσεις 
καθώς και τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο κώδικας 
Δήμων και Κοινοτήτων. Στόχος μας είναι να εξασφαλιστεί 
η καλή συνεργασία και ο συντονισμός  όλων των αυτοδι-
οικητικών οργάνων του Δήμου μας για την επίτευξη του 
καλύτερου δυνατού αποτελέσματος προς όφελος των δη-
μοτών μας.
Σας καλώ να μας διαβιβάζεται τις προσκλήσεις των Συνε-
δριάσεων των Συμβουλίων σας στις ηλεκτρονικές μας δι-
ευθύνσεις prosyer@hotmail.com και anastaslamprou@
gmail.com και τόσο εγώ προσωπικά όσο άλλα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου – εκπρόσωποι της παράταξής μας 
θα παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις σας, θα παρακολου-
θούν προσεκτικά τις τοποθετήσεις του προέδρου και των 
μελών του συμβουλίου της κοινότητας και θα έχουν δυ-
νατότητα παρέμβασης  με διατύπωση ερωτήσεων και της 
τοποθέτηση πριν την τελική λήψη της απόφασης.
Η παρέμβαση μου αυτή σχετίζεται με την αναγκαιότητα 
ουσιαστικής αναβάθμισης των Συμβουλίων των Κοινο-
τήτων σας και με το φαινόμενο που παρατηρήθηκε τον 
πρώτο  μήνα της παρούσης δημοτικής περιόδου να μην 
έχει εφαρμοστεί ο υποχρεωτικός κανόνας τήρησης της 
δημοσιότητας πριν και μετά την συνεδρίαση σε ορισμένες 
συνεδριάσεις των Συμβουλίων των συγκεκριμένων Κοινο-
τήτων του Δήμου μας.
Ευχαριστώ για την αναμενόμενη ανταπόκρισή σας.

*Ο Τάσος Λάμπρου είναι Επικεφαλής 
της Δημοτικής Παράταξης ΠΡΟ.ΣΥ.ΕΡ.,  

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας
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Δέκα αφορισμοί
Ποιός είναι ο σωστός δρόμος; Ο ανήφορος

Ν. Καζαντζάκης, Ο Χριστός ξανασταυρώνεται

Μολονότι σπανιότατα η πραγματι-

κότητα αποτυπώνεται γνήσια στους 

αφ-ορισμούς, υποκύπτω στον πει-

ρασμό να καταθέσω κάποια προσω-

πικά "πιστεύω".

1. Δεν υπάρχει αλήθεια χωρίς άρση της υπο-

κρισίας, της ιδεοληψίας και του φανατι-

σμού.

2. Δεν υπάρχει αίσθημα ασφάλειας χωρίς τη 

συμβολή του συμ-πολίτη στην αντεγκλη-

ματική πολιτική.

3. Δεν υπάρχει εύτακτη κοινωνία χωρίς οριο-

θέτηση της ανομίας.

4. Δεν υπάρχει ελευθερία έκφρασης χωρίς 

ελευθερία λόγου στα ΜΜΕ, στα Πανεπι-

στήμια, στα Κόμματα κλπ.

5. Δεν υπάρχει Δικαιοσύνη χωρίς αποβο-

λή των ένθεν/κακείθεν στερεοτύπων και 

προκαταλήψεων.

6. Δεν υπάρχει πολιτισμός χωρίς σεβασμό 

στον οποιοδήποτε Άλλον (κι όχι μόνο 

στους Όμοιους).

7. Δεν υπάρχει Πανεπιστήμιο χωρίς ελεύθερη 

διακίνηση όλων των ιδεών και απόψεων (κι 

όχι μόνο των "αρεστών" σε ορισμένους).

8. Δεν υπάρχει αριστερή εκδοχή της Παιδείας 

χωρίς οριστική απόρριψη των ιδεολογιών 

της βίας.

9. Δεν υπάρχει ποιότητα διδασκαλίας /έρευ-

νας χωρίς αφοσιωμένους καθηγητές και 

φοιτητές που πιστεύουν στην (αυτ)αξία 

της γνώσης.

10. Δεν υπάρχει ‘’ποίηση’’ (πολιτικο-ποίηση, 

κοινωνικο-ποίηση) χωρίς αγάπη για την 

ελληνική γλώσσα και δίχως άρνηση της 

‘’οίησης’’.

Όλα τα παραπάνω συνιστούν μέρος των προ-

σωπικών βιωματικών/εμπειρικών θερινών 

προβληματισμών και δεν φιλοδοξώ να "γενι-

κευθούν".

Άρα και το καλοκαίρι του 2019 ‘"ο καθείς 

εφ’ώ εχάθη" (όπως έγραψε και ο ποιητής Κ. 

Μάστρακας)

Του Γιάννη 
Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογίας 
στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

Nα λυθεί o γόρδιος δεσμός 
της Διαχείρισης Απορριμμάτων 

του Οδυσσέα
Κωνσταντινόπουλου*

Τ ο 2009 το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε 
το αναγκαίο περιβαλλοντικά 
έργο της διαχείρισης απορ-
ριμμάτων με τη μέθοδο Σύ-

μπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα 
(ΣΔΙΤ) για όλα τα εργοστάσια της χώ-
ρας· Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, 
Ηλείας, Σερρών, Αιτωλοακαρνανίας, 
Αχαΐας, Αττικής κλπ.
1,7δις (50% ιδιώτης – 50% ΕΣΠΑ)
10-12.000 μόνιμες θέσεις εργασίας
20-25.000 θέσεις εργασίας κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής.
Το έργο δημιουργεί προφανή οφέλη 
στις τοπικές οικονομίες, στον τουρι-
σμό, στη νέα ποιοτική γεωργία και 
στην περιβαλλοντική εκπαίδευση 
και ευαισθητοποίηση των νέων γε-
νιών και έχει ταυτόχρονα θετικό πε-
ριβαλλοντικό αποτύπωμα αφού:
• προστατεύεται απόλυτα το φυσικό 
περιβάλλον από την άναρχη εναπό-
θεση των απορριμμάτων
• παράγεται πράσινη ενέργεια και
• βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των 
κατοίκων και προστατεύεται απόλυ-
τα η δημόσια υγεία.
Αυτός ο ολοκληρωμένος τρόπος δια-
χείρισης των απορριμμάτων έχει επί 
πλέον πλεονέκτημα ότι ελαχιστοποι-
εί την οικονομική επιβάρυνση των 
πολιτών για τέλη καθαριότητας.
Το έργο ΣΔΙΤ Διαχείρισης Απορριμ-
μάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου 
προβλέπει την κατασκευή και λει-
τουργία για 28 χρόνια τριών μονά-
δων επεξεργασίας απορριμμάτων 
(ΜΕΑ), τριών χώρων υγειονομικής 
ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και δύο 
σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμά-
των (ΣΜΑ), συνολικού προϋπολογι-
σμού 168 εκ ευρώ, εκ των οποίων τα 
66εκ ευρώ θα προέρχονταν από το 
ΕΣΠΑ 2007-2013 και τα υπόλοιπα 
από ιδιωτική συμμετοχή. Με το έργο, 
δημιουργούνται περίπου 1.000 άμε-
σες θέσεις εργασίας κατά την διετή 
κατασκευαστική περίοδο και περίπου 
350 μόνιμες άμεσες θέσεις εργασίας 
κατά την 28ετή περίοδο λειτουργίας 
του, καθώς και εκατοντάδες έμμεσες 
θέσεις εργασίας.

Σε εκδήλωση που έγινε στην Τρίπο-
λη στις 3/7/2013, ύστερα από διαγω-
νισμό που προηγήθηκε για το έργο 
της διαχείρισης των απορριμμάτων 
Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ στον οποίο 
η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ» αναδείχτηκε 
ως μειοδότης, παρευρέθηκαν οι κ. 
Μανιάτης, Χατζηδάκης, Μηταράκης 
και στην ομιλία του ο κ. Χατζηδάκης 
ανέφερε ότι πρόκειται για ένα πολύ 
σημαντικό έργο το οποίο πρέπει να 
προχωρήσει.
Τον Ιούλιο του 2014 από το ΥΠΕ-
ΚΑ εκδόθηκε η απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων. Όλο αυτό 
το διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ κατέκρινε το 
έργο και έλεγε ότι πρόκειται για ένα 
«φαραωνικού τύπου» έργο, το οποίο 
γίνεται με σκανδαλώδη σύμβαση και 
«γνωστούς κατασκευαστές» και προ-
σπαθήσαμε με κάθε τρόπο να σταμα-
τήσει.
Το 2015 η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 
αποφασίζει ότι το έργο δεν μπορεί 
να προχωρήσει και περνά τροπολο-
γία (5/11/2015) η οποία ακυρώνει το 
ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμμά-
των Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ηλεί-
ας την οποία μάλιστα την ψηφίζει 
και η ΝΔ.
Στις 23/02/2016 οι Βουλευτές Οδυσ-
σέας Κωνσταντινόπουλος (Αρκαδί-
ας), Ιωάννης Μανιάτης (Αργολίδας) 
και Λεωνίδας Γρηγοράκος (Λακωνί-
ας), κατήγγειλαν μέσω δελτίου τύ-
που την απόφαση για την κατάργη-
ση του έργου ΣΔΙΤ για τη διαχείριση 
των απορριμμάτων της Πελοποννή-
σου, λέγοντας ότι σε λίγες μέρες θα 
“ξεψηφίσουν” τη διάταξη, όπως και 
έγινε.
Ταυτόχρονα, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ απρο-
κάλυπτα και κυνικά αναιρούν τον 
ίδιο τους τον εαυτό: ο ΣΥΡΙΖΑ για-
τί μέσω του κ. Σταθάκη ενέταξαν το 
ΣΔΙΤ Πελοποννήσου στο Πρόγραμ-
μα Δημοσίων Επενδύσεων. Από την 
άλλη, η ΝΔ αρχικά διεξήγαγε και 
διαπραγματεύτηκε το σχετικό διαγω-
νισμό, και μάλιστα συμμετείχε με 2 
υπουργούς της στη σχετική παρου-
σίαση της σύμβασης στην Τρίπολη. 
Παρ΄όλα αυτά το 2015 άλλαξε γνώ-
μη αφού ψήφισε την Τροπολογία του 
ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με την οποία ακυ-
ρώθηκε το ΣΔΙΤ για τη διαχείριση 
απορριμμάτων Πελοποννήσου και 
το 2017 κατατέθηκε Ερώτηση από 
όλους τους Βουλευτές της περιφέ-
ρειας εναντίον των όρων του έργου.
Στις ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ προστίθεται κι η απουσία οποιασ-
δήποτε προσπάθειας της να καλέσει 
σε κοινό τραπέζι διαλόγου την Περι-
φέρεια, τους Δήμους και τον ανάδο-

χο, προκειμένου να συζητηθούν και 
επιλυθούν όλα τα προβλήματα που 
μπορεί να υπάρχουν. Η Αυτοδιοίκη-
ση, Τοπική και Περιφερειακή έχουν 
την αποκλειστική αρμοδιότητα για 
τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ο 
ρόλος της Πολιτείας οφείλει να είναι 
υποστηρικτικός των συνεργειών και 
χρηματοδοτικός.
Με νέα τροπολογία έξι γραμμών η 
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στις 22 Μαρτί-
ου 2018 ξαναδίνει την αρμοδιότη-
τα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
Τσιρώνης την παίρνει, Σκουρλέτης 
τη φέρνει.
Στις 14 Ιουνίου 2018 υπεγράφη 
η σύμβαση ΣΔΙΤ για τη διαχείριση 
απορριμμάτων Πελοποννήσου μετα-
ξύ Περιφέρειας και ανάδοχου εταιρί-
ας.
Σε επίπεδο αυτοδιοίκησης ο κ. Τα-
τούλης κατά τη διάρκεια της θητείας 
του παρόλο που  έχει κατ' επανάλη-
ψη εκφράσει την αποφασιστικότητά 
του να προχωρήσει το έργο το συντο-
μότερο δυνατόν, ώστε από το 2016 
να έχει δοθεί οριστική λύση σε ένα 
πρόβλημα που για χρόνια εκθέτει 
την Πελοπόννησο και τότε στελέχη 
της ΝΔ, σήμερα Περιφερειακοί Σύμ-
βουλοι με τον κ. Νίκα κατήγγειλαν το 
έργο.
Πριν λίγες ημέρες, στην εξέταση του 
θέματος για την κήρυξη αναγκαστι-
κών απαλλοτριώσεων για την κατα-
σκευή μονάδων επεξεργασίας απορ-
ριμμάτων αυτή απορρίφθηκε με 23 
ψήφους  αφού καταψηφίστηκε από 
τις παρατάξεις των μειοψηφιών με 
23 ψήφους. Το θέμα  καταψήφισε 
και η παράταξη Τατούλη, που ως 
περιφερειακή αρχή υλοποίησε το 
έργο ΣΔΙΤ και αναγκάστηκε να προ-
χωρήσει σε απαλλοτριώσεις, και το 
ψήφισαν αυτοί που αντιδρούσαν επί 
Τατούλη.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι από το 
2013 στην Αρκαδία παρακολουθού-
με μια ασυνέπεια λόγων είτε σε εθνι-
κό είτε σε επίπεδο αυτοδιοίκησης 
σχετικά με το θέμα της διαχείρισης 
των απορριμμάτων και τελικά τον 
λογαριασμό τον πληρώνουν οι πολί-
τες. Ως πότε όμως οι πολιτικές σκο-
πιμότητες θα υπερβαίνουν το κοινό 
καλό;
Γι’ αυτό, με επίκαιρη ερώτησή μου 
στον πρωθυπουργό καλούμε να ανα-
ληφθούν πρωτοβουλίες χωρίς κα-
θυστέρηση ώστε να λυθεί ο γόρδιος 
δεσμός και ο παραλογισμός.

*Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος 
είναι βουλευτής Αρκαδίας
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Μέσα στον Οκτώβριο ολοκληρώνονται οι 
εγγραφές στο ΣΔΕ Ναυπλίου (Σχολείο Δεύ-
τερης Ευκαιρίας) – Παράρτημα Κρανιδίου. 
Με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί μία μεγάλη 
δεύτερη ευκαιρία σε ενήλικες μαθητές να 
ολοκληρώσουν τις γυμνασιακές τάξεις, να 
αποκτήσουν το απολυτήριο Γυμνασίου, 
τον τίτλο σπουδών της υποχρεωτικής εκ-
παίδευσης, ένα από τα πρώτα εφόδια στην 
χάραξη της επαγγελματικής δραστηριότη-
τας.
Προσκαλώ όσους ακόμα το σκέφτονται να 
τολμήσουν, να πιστέψουν ότι η Πολιτεία 
τους δίνει μία δεύτερη ευκαιρία να ανοί-
ξουν τους ορίζοντές τους, να αντιμετωπί-
σουν τους κοινωνικούς αποκλεισμούς, να 
δουν μία νέα προοπτική στη ζωή τους. 
Έτσι απαιτείται να γνωρίζουν οι ενδιαφε-
ρόμενοι ενήλικοι μαθητές μας ότι το ΣΔΕ 
Κρανιδίου δε θα είναι εκεί για πάντα, λει-
τουργεί εφόσον κάθε χρόνο υπάρχουν οι 
απαραίτητες από τον νόμο εγγραφές που 
δικαιολογούν την έναρξη και τη λειτουρ-
γία του.
Το ΣΔΕ Ναυπλίου – Παράρτημα Κρανιδί-
ου θα λειτουργήσει για 13η συνεχόμενη 
χρονιά και θα προσφέρει τις εκπαιδευτικές 
και τις κοινωνικές του υπηρεσίες στα μέλη 
της εκπαιδευτικής κοινότητας του Σχολεί-
ου Δεύτερης Ευκαιρίας αλλά και ευρύτερα 
στην τοπική μας κοινωνία.
Αξίζει να επισημάνουμ ότι ο βασικός στό-
χος του θεσμού της δια βίου μάθησης και 
συγκεκριμένα ο θεσμός των ΣΔΕ είναι να 
ευαισθητοποιήσει τους ενδιαφερόμενους 
ενήλικες μαθητές να τολμήσουν, να πιστέ-
ψουν στην αξία της δεύτερης ευκαιρίας 
και στην αξία της συμμετοχής, να εκμεταλ-
λευτούν τις ευκαιρίες που τους δίνει αυτός 
ο σύγχρονος κοινωνικός και εκπαιδευτι-
κός θεσμός.
Η λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευ-
καιρίας συγχρηματοδοτείται τόσο από τον 
κρατικό προϋπολογισμό όσο και από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντα όμως με την 
στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
της εκπαιδευτικής κοινότητας των Γυμνα-
σίων που φιλοξενούν τα Σχολεία Δεύτερης 
Ευκαιρίας.
Οι ενήλικοι μαθητές μας με την συμμετοχή 

κερδίζουν:
•  Το απολυτήριο Γυμνασίου, τη βεβαίωση 
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
•  Τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπου-
δές τους στο Γενικό και Επαγγελματικό 
Λύκειο και σε Επαγγελματικές Σχολές
•  Την συμμετοχή τους σε κοινωνικά προ-
γράμματα που απαιτούν οι ενδιαφερόμε-
νοι να έχουν ολοκληρώσει την υποχρεω-
τική εκπαίδευση
•  Την συμμετοχή τους στην αγορά εργα-
σίας με νέες δυνατότητες και προοπτικές
•  Την ολοκλήρωση των Γυμνασιακών τά-
ξεων στα πλαίσια της υποχρεωτικότητας 
για όλους τους πολίτες που είναι sήμερα 
μέχρι 50 ετών σύμφωνα με τις υφιστάμε-
νες κείμενες διατάξεις
•  Την κοινωνικοποίησή τους, την ένταξή 
τους σε ένα σύγχρονο κοινωνικό, εκπαι-
δευτικό θεσσμό για όλους τους ενδιαφερό-
μενους μαθητές μας (ημεδαπούς – αλλο-
δαπούς)
Αξίζει οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευόμενοί 
μας να ανταποκριθούν στην πρόκλησή 
μας, αξίζει η τοπική κοινωνία να ευαισθη-

τοποιηθεί και να στηρίξει το Σχολείο Δεύ-
τερης Ευκαιρίας, όσο αυτό καλύπτει μία 
κοινωνική αναγκαιότητα που περιορίζει 
τους κοινωνικούς αποκλεισμούς.
Πληροφορίες στο Γυμνάσιο Κρανιδίου και 

στο τηλέφωνο επικοινωνίας 6971566617
Τάσος Γ. Λάμπρου

Καθηγητής Κοινωνικής Εκπαίδευσης
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου 

Ερμιονίδας

θέμα

13 χρόνια στην υπηρεσία της Διά Βίου Μάθησης
Ολοκληρώνονται οι εγγραφές στο ΣΔΕ Κρανιδίου

Σ.Δ.Ε. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για 12η συνεχή χρονιά λειτουργεί στο Κρανίδι.
Π α ρ έ χ ε ι  ι σ ά ξ ι ο  α π ο λ υ τ ή ρ ι ο  Γ υ μ ν α σ ί ο υ
Μ ε  2  χ ρ ό ν ι α  α π ο γ ε υ μ α τ ι ν ά  μ α θ ή μ α τ α .

( Α ΄ & Β ΄ κ ύ κ λ ο μ ά θ η σ η ς σ π ο υ δ ώ ν )

Ο Απόφοιτος μπορεί:
Να συνεχίσει στο Γενικό Λύκειο, στο Ε.Π.Α.Λ.,
στα μεταΓυμνασιακά Ι.Ε.Κ.

Να αναβαθμίσει και να ισχυροποιήσει τη θέση του
στην αγορά εργασίας

Να εξασφαλίσει επαγγελματικά δικαιώματα
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Υ/Ε)

Να έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα
Κοινωνικής Υποστήριξης

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ: Τηλ. 2754021497, & ΣΤΟ ΤΗΛ. 6971566617  

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
Παράρτημα Κρανιδίου



ΠΕΜΠΤΗ
10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 201914

ανθρώπων έργα
Γιατί ο Νικηφόρος Λύτρας θεωρείται 

«Γενάρχης» της νεοελληνικής ζωγραφικής
Η Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλε-
ξάνδρου Σούτσου (Παράρτημα Ναυπλίου) 
και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Αργολίδας 
διοργανώνουν θεματική σειρά ομιλιών 
με θέμα: «Η Νεοελληνική Τέχνη τον 19ο 
αιώνα». Θα παρουσιαστούν Έλληνες ζω-
γράφοι, έργα των οποίων εκτίθενται στην 
περιοδική έκθεση του παραρτήματος με 
θέμα «Άρωμα Γυναίκας».
Στο πλαίσιο των ομιλιών θα εξεταστεί με-
ταξύ των άλλων γιατί ο Νικηφόρος Λύ-
τρας (1832-1904) θεωρείται «Γενάρχης» 
της νεοελληνικής ζωγραφικής και θα προ-
σεγγιστούν μορφές τέχνης του Νικολάου 
Γύζη (1842-1901), οι οποίες τον κατα-
τάσσουν στους πρωτοπόρους των καλλι-
τεχνικών κινημάτων, στο τέλος του 19ου 
αιώνα.
Θα αποσαφηνιστεί γιατί η ζωγραφική του 
Γεώργιου Ιακωβίδη (1853-1932) διαφέρει 
από το κοινωνικό κήρυγμα των ρεαλιστών 
ή από τη ζωγραφική των ρομαντικών και 
των συμβολιστών και πώς στο έργο του 
Θεόδωρου Ράλλη (1852-1909) εμφανίζε-
ται η νοσταλγία της Ανατολής και η λα-
τρεία του εξωτικού και του παράδοξου.
Ο κύκλος θα ολοκληρωθεί με δύο εξέχου-
σες γυναίκες ζωγράφους: αρχικά με τη 
Θάλεια Φλωρά - Καραβία (1871-1928), 
μαθήτρια των Νικόλαου Γύζη και Γεωργί-
ου Ιακωβίδη και στη συνέχεια με τη Σοφία 
Λασκαρίδου (1882-1965),  μαθήτρια του 

Νικηφόρου Λύτρα. Γεννήθηκαν το τελευ-
ταίο τέταρτο του 19ου αιώνα και ξεχώρι-
σαν για τον δυναμισμό και την προσωπι-
κότητά τους. Άνοιξαν νέους δρόμους στην 
πρόσληψη και στην αποτίμηση του φύλου 
τους και υπήρξαν πρωτοπόρες στο ανανε-
ωτικό καλλιτεχνικό κίνημα των αρχών του 
20ού αιώνα. Πού; Πότε; Ποιος;
11/10/2019: «Νικηφόρος Λύτρας (1832-

1904), ο θεμελιωτής της Σχολής του Μο-
νάχου»
13/12/2019: «Ο ζωγράφος Νικόλαος Γύ-
ζης (1842-1901), η ζωή, το έργο και η 
εποχή του»
7/2/2020: «Γεώργιος Ιακωβίδης (1853-
1932), ο ζωγράφος της παιδικής ηλικίας»
8/4/2020: «Θεόδωρος Ράλλης (1852-1909), 
ο κυριότερος Έλληνας Οριενταλιστής»

25/6/2020: «Θάλεια Φλωρά-Καραβία 
(1871-1928) και Σοφία Λασκαρίδου 
(1882-1965), πρωτοπόρες Ελληνίδες ζω-
γράφοι»
Εθνική Πινακοθήκη, Σιδηράς Μεραρχίας 
23, Ναύπλιο, στις 19:00.
Ομιλήτρια: Λαμπρινή Καρακούρτη, επιμε-
λήτρια της ΕΠΜΑΣ
Είσοδος Ελεύθερη

Θεματική σειρά ομιλιών «Η Νεοελληνική Τέχνη τον 19ο αιώνα» στην Πινακοθήκη

Το αηδόνι του αυτοκράτορα συντροφιά 
με τον Σύλλογο Φίλοι Ωδείου Άργους

Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου ο Σύλλογος Φί-
λοι Ωδείου Άργους διοργανώνει επίσκεψη 
στη Λυρική Σκηνή / αιθ. Σταύρος Νιάρχος, 
όπου θα δείτε και θα ακούσετε:  Το αηδόνι 
του αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος.
Σκηνοθ.: Κ. Πετσατώδη. Λιμπρέτο: Γ. Βο-
λουδάκης. Αφήγηση: Μ. Σκουλά. Σκην.: Ευ-
αγγ. Θεριανού. Κοστ.: Αλ. Θεοδωράκη
«Πρόκειται για ένα έργο σπάνιας ομορ-
φιάς και ευαισθησίας σε μια εντυπωσιακή 
παραγωγή…, όπου η όπερα συναντά το 
animation, δημιουργώντας έναν καινού-
ριο, μαγικό και συναρπαστικό κόσμο. Η 

παραγωγή πραγματοποιείται σε συνεργασία 
με το Διεθνές Φεστιβάλ & Αγορά Κινουμένων 
Σχεδίων Animasyros».
Αναχώρηση 8.00 π.μ. από τη Λαϊκή Αγορά 
Άργους. Ώρα έναρξης παράστασης: 11.00 π.μ. 
Μετά το τέλος της παράστασης προβλέπεται 
βόλτα στον πεζόδρομο της  Διονυσίου Αρεο-
παγίτου! Τιμή συμμετοχής: μαθητές 20 Ευρώ, 
γονείς 23 Ευρώ (εισιτήρια, μεταφορά). Δηλώ-
σεις συμμετοχής έως το Σάββατο 19 Οκτωβρί-
ου. Πληροφορίες: Τηλ. 2751025095 (12.00 – 
20.00), 6974669444 
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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.

Τα κύματα του χειμώνα (Επίδαυρος)

Ξεκινά η «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO»
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υπουργείου 
Τουρισμού, της Περιφέρειας Πελοποννή-
σου, ανοίγει τις πύλες της, την Τετάρτη 13 
έως 17 Νοεμβρίου στις άρτια οργανωμένες 
εγκαταστάσεις του κτιρίου ΓΕΑ ΑΕ στην 
Τρίπολη. 
Η «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO» θα έχει στο 
επίκεντρο τον πρωτογενή και αγροδιατρο-
φικό τομέα, ο οποίος αποτελεί άλλωστε 
την αιχμή του δόρατος για την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, με σκοπό την προβολή και 
ανάδειξη των ποιοτικών Πελοποννησια-
κών προϊόντων και της Πελοποννησιακής 
διατροφής. Στην έκθεση θα συμμετέχουν 
και άλλοι παραγωγικοί τομείς, οι οποίοι  
συνθέτουν το προφίλ της επιχειρηματικό-
τητας της περιοχής. Ο τουρισμός είναι ένα 
σημαντικό τμήμα αυτού του προφίλ, μιας 
και η Πελοπόννησος είναι ιδανικός προο-
ρισμός καθώς προσφέρει ποικίλες μορφές 
τουρισμού. 
Η Έκθεση καθιερώνεται πλέον  ως μια από 
τους σταθμούς της Ελλάδας στην οποία 
στόχος είναι να συμμετέχουν πανελλαδικές 
επιχειρήσεις να δημιουργηθούν εμπορικές 

συμφωνίες μεταξύ εκθετών και επισκε-
πτών, να αναπτυχθούν νέες επαγγελματι-
κές επαφές με στόχο την εξωστρέφεια μέσω 
των B2B εμπορικών συναντήσεων και να 
αποτελέσει μια έκθεση μέσω της οποίας 
θα ενημερωθούν επισκέπτες και συμμετέ-
χοντες από τις παράλληλες ενημερωτικές 
εκδηλώσεις & τις ημερίδες της Έκθεσης.
Τομείς Έκθεσης:
-Τρόφιμα – Ποτά
-Οικιακός – Επαγγελματικός Εξοπλισμός – 
Δόμηση
-Ενέργεια – Τεχνολογία Περιβάλλοντος- 
Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας
-Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης – Διαφήμιση 
– Πληροφορική
-Οικογένεια – Παιδί – Εκπαίδευση – Γυναι-
κεία Ομορφιά
-Αυτοκίνητο – Μοτοσικλέτα – Αξεσουάρ
-Η έκθεση θα εμπλουτιστεί από παράλλη-
λες ενημερωτικές εκδηλώσεις και ημερίδες 
για την ενημέρωση εκθετών και επισκε-
πτών.
Ώρες Λειτουργίας Έκθεσης: Καθημερινές: 
16:00- 21:00, Σαββατοκύριακο: 10:00- 
21:00

6ο Διεθνές Διεπιστημονικό 
Συμπόσιο στο Ναύπλιο

Το Κέντρο Νησιωτι-
κού και Μεσογεια-
κού Πολιτισμού και 
ο Δήμος Ναυπλιέων 
συνδιοργανώνουν το 
6ο Διεθνές Διεπιστη-
μονικό Συμπόσιο στο 
Ναύπλιο, στις 11-13 
Οκτωβρίου.
Το κέντρο Νησιώτι-
κού και Μεσογειακού 
Πολιτισμού «Μεσό-
νησος» ιδρύθηκε το 
2002, είναι μια μη 
Κερδοσκοπική και μη 
Κυβερνητική» επιδιώ-
κει την αφύπνιση των 
τοπικών κοινωνιών σε 

επίπεδα πολιτισμού, περιβάλλοντος, υγείας, γεωπολιτικής, 
νέων τεχνολογιών και ανάπτυξης. Πρόκειται για οργάνω-
ση πιστοποιημένη από το ΥΠΕΞ καθώς και από το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού.
Στις θεματικές του Συμποσίου περιλαμβάνονται: Γεωλογία, 
Περιβάλλον, Γεωπολιτική, Πολιτισμός, Ανάπτυξη, Οικονο-
μία, Τουρισμός, καθώς και Υγεία.
Εισηγητές θα είναι καθηγητές και ερευνητές διεθνούς φή-
μης από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ο συνολικός αριθμός πρόκειται να ανέλθει περίπου στα 
150 άτομα εκ των οποίων 40 ομιλητές και Σύνεδροι.

Στον συμπολίτη μας Ιωάννη Βασ. Μπλάτσο, Διδάκτορα του Οι-
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που συμμετείχε ως ομιλη-
τής στο 37 Διεθνές Συμπόσιο του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ 
με θέμα το Οικονομικό Έγκλημα από 1-8 /9/ 1919 θερμά συγ-
χαρητήρια και του ευχόμαστε και στο μέλλον με τη δράση του 
να λαμπρύνει τη γενέτειρα του το Άργος.

Οικ.
Κων. Δήμα

Αλεξ. Κούτσα
Νικ. Ουλή

Συγχαρητήρια στον Ιωάννη Βασ. Μπλάτσο

Εθελοντικός καθαρισμός 
στον Μουστού

Ο Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μο-
νεμβασίας με τη συνεργασία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, 
στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εκστρατείας Εθελοντικού Καθα-
ρισμού Ακτών 2019, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε εθε-
λοντική δράση καθαρισμού το Σάββατο 12 Οκτωβρίου από τις 
09:30 πμ έως τις 12:00 μμ. 
Σημείο συνάντησης για τους ενδιαφερόμενους εθελοντές ορί-
ζεται το πανοραμικό σημείο του υγροτόπου Μουστού του Δή-
μου Βόρειας Κυνουρίας στην Αρκαδία.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Καποδιστρίου 9-11  Άργος 212 32
Πληροφορίες: Λυρίτης Παρασκευάς, Δωροβίνης Διονύσιος
% 2751360055, 2751360090
e-mail: p.liritis@argos.gr, d.dorovinis@argos.gr
Fax: 2751360049  

Άργος 01 Οκτωβρίου 2019 
Αριθμός Πρωτ.: 16899

Τίτλος Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘ-
ΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΈΤΗ 2019 ΚΑΙ 2020».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφω-
να με τις διατάξεις του Ν.3463/ΦΕΚ Ά 114/8-6-2006 & του Ν.4412/2016 
(Ά 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προ-
σαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την 
ανάδειξη αναδόχου, για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας, σύμφωνα 
με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, με αριθμ.
πρωτ.:16897/01-10-2019 και όπως προδιαγράφεται στις με αριθμό 
1/2019 Μελέτη της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών και 15/2019 Μελέτη της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Οικονομικής Ανάπτυξης.

Αντικείμενο Προμήθειας
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια τροφίμων παιδικών σταθ-
μών Δήμου Άργους - Μυκηνών και γάλακτος για τον δικαιούχο προσω-
πικό σύμφωνα με την 1/2019 Μελέτη της Δ/νσης Παιδικών σταθμών και  
την 15/2019 Μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Οικονομικής 
Ανάπτυξης.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του 
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :15000000-8, 15411110-
6, 15982000-5, 15800000-6, 15810000-9, 15331170-9, 15810000-9, 
03311000-2, 15111200-1, 03221200-8 και 15511000-3, ο προϋπολογι-
σμός τους, παρατίθεται στους παρακάτω πίνακες:

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟ-

ΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Α1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓ/ΧΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠ.
Προϋπολογισμού 75.975,90 χωρίς 
ΦΠΑ 13%

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΤΙΜΗ

2. ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟ-

ΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Α2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ
Προϋπολογισμού 8.886,15  χωρίς ΦΠΑ 
13%

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΤΙΜΗ

Β
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ–CPV:15411110-6
Προϋπολογισμού 4.560,88 χωρίς ΦΠΑ 
13%

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΈΚΠΤΩΣΗΣ

Γ

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ–
CPV:15982000-5
Προϋπολογισμού 3.972,00 χωρίς  ΦΠΑ 
13%

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΤΙΜΗ 

Δ

ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ–CPV:15800000-6
Προϋπολογισμού 20.075,56 χωρίς ΦΠΑ 13%
Προϋπολογισμού 14.762,17  χωρίς ΦΠΑ 
24%

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΤΙΜΗ 

Ε
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ–CPV:15810000-9
Προϋπολογισμού 8.686.,80  χωρίς ΦΠΑ 13%
Προϋπολογισμού 1.090.,00  χωρίς ΦΠΑ 24%

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤ

ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ–
CPV:15331170-9
Προϋπολογισμού 521,36 χωρίς ΦΠΑ 
13%

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΈΚΠΤΩΣΗΣ

Ζ

ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ –ΓΛΥΚΙΣΜΑ-
ΤΑ CPV:15810000-9
Προϋπολογισμού 6.518,18 χωρίς ΦΠΑ 
24%

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΤΙΜΗ

Η

ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ  
CPV:03311000-2
Προϋπολογισμού 15.585,86 χωρίς 
ΦΠΑ 24%

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΈΚΠΤΩΣΗΣ

Θ

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ:CPV:15111200-1 
ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ:15112100-7
Προϋπολογισμού 19.194,06 χωρίς ΦΠΑ 13%

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΈΚΠΤΩΣΗΣ

Ι

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ–
CPV:03221200-8
Προϋπολογισμού 18.047,89  χωρίς 
ΦΠΑ 13%

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΈΚΠΤΩΣΗΣ

Η παράδοση των Τροφίμων θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προ-
κύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής από την αρμόδια Υπηρεσία του 
Δήμου.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οι-
κονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή ή μεγα-
λύτερο ποσοστό έκπτωσης ανάλογα με την ομάδα προμήθειας ).

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονι-
κά, το αργότερο 8 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών ήτοι έως 17/10/2019 και απαντώνται αντίστοιχα στο δια-
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ όπως περιγράφεται στο άρθρο 2.1.3 της 
διακήρυξης.
Κωδικοί (CPV): 15000000-8, 15411110-6, 15982000-5, 15800000-6, 
15810000-9, 15331170-9, 15810000-9, 03311000-2, 15111200-1, 
03221200-8 και 15511000-3
Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι 
η προμήθεια τροφίμων παιδικών σταθμών Δήμου Άργους - Μυκηνών και 
γάλακτος για τον δικαιούχο προσωπικό, προϋπολογισμού 197.876,81 € 
χωρίς Φ.Π.Α. & 226.068,73  € με Φ.Π.Α.
Προσφορές: Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών της 

κάθε ομάδας.
Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρα-
δώσει τα είδη, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και όπως ορίζεται 
στην παρ. 1.3 της διακήρυξης.
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύνα-
ψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, σύμφωνα με 
το άρθρο 2.2 της διακήρυξης.
Απαιτούμενες εγγυήσεις: α) Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολο-
γιζόμενη επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα:

ΟΜΑΔΑ Α : ΓΑΛΑ 848,62€

ΟΜΑΔΑ Β : ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 45,60 €

ΟΜΑΔΑ Γ : ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 39,72 €

ΟΜΑΔΑ Δ : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 348,37 €

ΟΜΑΔΑ Ε : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 97,77 €

ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 5,21 €

ΟΜΑΔΑ Ζ : ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 65,18 €

ΟΜΑΔΑ Η : ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 155,85 €

ΟΜΑΔΑ Θ : ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 191,94 €

ΟΜΑΔΑ Ι : ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ 180,47 €

β) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης κα-
λής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το 
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Υποδιαίρεση σε ομάδες: ΝΑΙ
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό 
τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού: 79647
Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 14/10/2019 ημέρα Δευ-
τέρα, και ώρα έναρξης η 10:00 π.μ..
Η ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η 25/10/2019 ημέρα Παρα-
σκευή, και ώρα λήξης η 23:59:59μ.μ..
Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό) φακέλου «Δικαιολογητικά Συμ-
μετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα πραγματοποιηθεί την 31-10-2019 ημέ-
ρα Πέμπτη και ώρα 10:00.
Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα (6) μήνες.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
Ενστάσεις: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, 
διέπονται από τις διατάξεις του βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) του 
Ν.4412/2016.
Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη 
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: http://www.promitheus.gov.gr με Συ-
στημικό Αριθμό: 79647, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη 
διεύθυνση (URL): www.newargos.gr στη διαδρομή: www.newargos.gr 
Ô νέα, όπου τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, 
πλήρη και άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση. Η προκήρυξη (περίληψη της 
παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της πα-
ραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, 
στον ιστότοπο https://diavgeia.gov.gr/, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό 
Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 
ΜΕΛΕΤΩΝ
Καποδιστρίου 9-11, Άργος, ΤΚ: 
21232 % 27513-60000, 60036 Fax: 
27510-23506
www.newargos.gr, e-mail: 
dimos@argos.gr
NUTS: EL651

Άργος: 26/9/2019
Αρ. πρωτ.: 16614

Έργο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΕΦΑ-
ΛΟΒΡΥΣΟΥ» CPV: 45233222-1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

-Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών 

προκηρύσσει, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ. 205/2019 απόφαση Οι-
κονομικής Επιτροπής, ανοιχτή 
διαδικασία μέσω του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 
για τη σύναψη δημόσιας σύμβα-
σης του έργου: «Οδοποιία Τ.Κ. 
Κεφαλοβρύσου», εκτιμώμενης 
αξίας 85.146,30 € (με ΦΠΑ). Το 
έργο αποτελείται από κατηγορία 
εργασιών Οδοποιίας, με προϋπο-
λογισμό 68.666,37 € (δαπάνη ερ-
γασιών, Γ.Ε. + Ο.Ε., απρόβλεπτα).
-Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, 
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονι-
κή πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια 
προσβάσιμο χώρο «Ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί» της πύλης www.
promitheus.gov.gr, για τον ηλε-
κτρονικό διαγωνισμό με συστημι-
κό αριθμό 85706 καθώς και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρ-

χής (www.newargos.gr).
-Οι προσφορές υποβάλλονται 
από τους ενδιαφερόμενους ηλε-
κτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣΗΔΗΣ. 
Ως ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας υποβολής των προσφορών 
ορίζεται η 21/10/2019, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα λήξης των 
προσφορών η 14.00 μ.μ. Ως ημε-
ρομηνία και ώρα ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών 
ορίζεται η 25/10/2019, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.
-Το σύστημα προσφοράς είναι με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
ανά ομάδα τιμών ομοειδών εργα-
σιών του τιμολογίου και του προϋ-
πολογισμού (παρ. 2α του άρθρου 
95 του Ν.4412/2016). Η διακήρυ-
ξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με το 
πρότυπο τεύχος (127/29-11-2017, 
Β΄4534/21-12-2017, απόφαση 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), Παράρτημα Β’ ανοι-
χτής διαδικασίας για τη σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβά-
σεων έργων κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθε-
σης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με 
βάση την τιμή.
-Στον διαγωνισμό γίνονται δε-
κτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 
της διακήρυξης, φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούντα σε έργα κα-
τηγορίας Οδοποιίας. 
α) Οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής 
στο Μ.Ε.Ε.Π. στην κατηγορία έρ-
γων Οδοποιίας, με προϋπολογι-
σμό 68.666,37 € (δαπάνη εργασι-
ών, Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλεπτα), όπως 
ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζό-
μενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά 
τη μεταβατική περίοδο εφαρμο-

γής του Μητρώου Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.). 
β) οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη-
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις δηλώσεις και 
πιστοποιητικά που περιγράφο-
νται στο Παράρτημα XI του Προ-
σαρτήματος Α του ν.4412/2016, 
γ) σε κράτος-μέλος του Ευρωπα-
ϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
δ) σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 
στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 
5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρ-
τήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 
καθώς και ε) σε τρίτες χώρες που 
δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ 
της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυ-

μερείς συμφωνίες με την Ένωση 
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων 
-Οικονομικός φορέας συμμετέχει 
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος 
ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων συμμετέχουν υπό τους 
όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρ-
θρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 
(β) του άρθρου 76  του ν. 4412/16. 
-Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση εγγυ-
ητικής επιστολής ύψους 1.373,00 
€, με ισχύ τουλάχιστον 7 μηνών. 
-Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών είναι 6 μήνες.
-Το έργο χρηματοδοτείται από πι-
στώσεις Α.Π.Ε. 2018-2019. 
-Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας 
θα εγκριθεί από την Οικονομική 
Επιτροπή.

Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών
Δημήτρης Καμπόσος
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3ο- Συνάντηση με τον Διοικητή

Ήταν ντυμένος σπορ, όπως πάντα. Με το 
αγαπημένο του θαλασσί μπλουζάκι Fred 
Perry και ένα άνετο λινό λευκό παντελόνι. 
To ντύσιμό του συμπλήρωναν τα μπλε πα-
πούτσια sneakers Marina Yachting και το 
χαρακτηριστικό του λευκό ψάθινο καπέλο.
Η όλη του εμφάνιση απέπνεε σιγουριά και 
αυτοπεποίθηση. Και ήταν φυσικό μετά από 
μια καθ’ όλα επιτυχημένη καριέρα, που 
ήταν αποτέλεσμα εξειδικευμένων σπου-
δών με άπειρες ώρες μελέτης, συνεχούς 
ενημέρωσης και επαγγελματικής ευσυνει-
δησίας, σε συνδυασμό με άριστες δημόσιες 
σχέσεις. Παντού ήταν αγαπητός και πα-
ντού είχε φίλους… Προσόντα που του εξα-
σφάλισαν οικονομική άνεση, δημοσιότητα 
και αναγνωρισιμότητα και πολλά ταξίδια. 
Λάτρευε τα ταξίδια… Όπως λάτρευε και το 
καλό κόκκινο κρασί, το παλαιωμένο κονιάκ, 
τα εκλεκτά θαλασσινά και τα πειραιώτικα 
ρεμπέτικα. Ναι, τα ρεμπέτικα. Στο Μέγαρο 
δεν πέρναγε ούτε απ’ έξω και απεχθανόταν 
το σούσι! «Το ψάρι», τόνιζε κάθε φορά που 
το έφερνε η κουβέντα, «δεν επιτρέπεται να 
τρώγεται ωμό. Θα πρέπει να ψήνεται καλά 
και από τις δυο μεριές. Το είπε, άλλωστε, και 
ο Γκλέτσος!». Έπαιζε και μπαγλαμαδάκι, άμα 
τύχαινε να το φέρει η ώρα και το ζητούσε 
η παρέα. Η καλή παρέα και η καλή διάθε-
ση ήσαν γι’ αυτόν το παν. Και ήταν μάγει-
ρος εξαιρετικός με ιδιαίτερη προτίμηση στα 
παράξενα μεζεδάκια και στις σαλάτες! Ολό-
κληρο οδηγό για σαλάτες θα μπορούσε να 
γράψει αν κρατούσε κάθε φορά σημειώσεις 
και αν δεν βαριόταν να γράφει, γενικά. Και 
δικαιολογημένα. Μετά από τόσες χιλιάδες 
σελίδες δικόγραφα…
Περιεργάστηκε ξανά το αστυνομικό μέγαρο. 
Πολλές φορές είχε αναρωτηθεί αν υπήρ-
χαν υπόγεια στο κτίριο. «Αλήθεια, πού τους 
πάνε για ανάκριση;» σκεφτόταν. Ήταν της 
παλιάς Σχολής… Και άνοιγε τέτοιες κουβέ-
ντες μπροστά σε γυναίκες εισαγγελείς, που 
έφριτταν από τα υπονοούμενά του περί 
των… εξαιρετικά αποτελεσματικών παλαιών 
ανακριτικών μεθόδων της αλήστου μνήμης 
Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής.Ανέβη-
κε τον όροφο και κοίταξε να δει τον Γραμμα-

τέα. Η ψηλή κορμοστασιά του δέσποζε στο 
γραφείο πίσω από τον υπολογιστή.
-Καλημέρα κι από κοντά Φίλιππα. Φουρ-
τούνες, ε;
-Φουρτούνες, δεν λέτε τίποτα. Τώρα αρχί-
ζουν και οι δικές σας.
-Χαρά μου να σας εξυπηρετώ. Φτάνει να 
έχουμε αποτέλεσμα.
-Έχουμε, πώς δεν έχουμε; Και τις δυο προ-
ηγούμενες φορές την δέσατε την υπόθεση.
-Ναι αλλά ο έμπορος του σκραπ, που έπαιρ-
νε το χαλκό απ’ τους τσιγγάνους, είναι έξω…
-Αυτά να τα πείτε στον κύριο Εισαγγελέα.
-Η γνωστή ιστορία, Φίλιππα, εσείς πιάνετε 
και κάποιοι τους αμολάνε. Όλα είναι πολι-
τική, δυστυχώς.
-Τι να πεις; 
-Δεν λέω τίποτα. Κι αν πω ποιος θα μ’ ακού-
σει. Ο Διοικητής είναι μέσα;
-Μέσα, και σας περιμένει.
Πριν προλάβει να κτυπήσει την πόρτα του 
Διοικητή, ο αστυνόμος την άνοιξε, δείχνο-
ντας με τον τρόπο του την αδημονία του και 
την σοβαρότητα της κατάστασης.
-Καλώς τονε. Πέρνα και έχουμε δουλειά.
-Πιστεύω πως κι αυτή τη φορά η αμοιβή 
μου θα είναι ικανοποιητική.
-Όπως πάντα. Καφές διπλός και τοστ.
-Άμα βάλεις και καμιά παγωμένη μπύρα, 
συμφωνώ.
-Φίλιππα, τον καφέ του κυρίου Γιώργου!
Στρώθηκε στην πολυθρόνα απέναντι από το 
γραφείο του Διοικητή, ήπιε μια γουλιά απ’ 
τον καφέ και άναψε τσιγάρο.
-Παρανομώ, βέβαια, καπνίζοντας σε δημό-
σια υπηρεσία… σχολίασε.
-Άντε, θα στην χαρίσω κι αυτή τη φορά 
αλλά, σε παρακαλώ, αν φανεί ο Διευθυντής 
σβήσ’ το.
-Τι έχουμε;
(συνεχίζεται) 
Τα πρόσωπα που παίρνουν μέρος στην 
υπόθεση είναι απολύτως φανταστικά (όπως 
και όλη η ιστορία), σε αντιδιαστολή με πραγ-
ματικούς τόπους και καταστήματα που ανα-
φέρονται στο μυθιστόρημα.

Κείμενα του Γ. Μουσταΐρα δημοσιεύονται 
και στο rebetaskeri.blogspot.com

λογοτεχνία & ποίηση

Φθινόπωρο..
Άσε σάν φύλλα 

Να πέσουν ,

Όσα στην ψυχή σου,

Έχουν νεκρώσει,

Φτιάξε για 'σενα 

Ένα όμορφο εθισμό.

Να μιλάς για όσα Αγαπάς !!

- Σπύρος Δ. Κατσίγιαννης - (2017)

Αρχοντικό φεγγάρι
Φεγγάρι ολόγιωμο απόψε μαγεμένο

να καθρεφτίζεται στα γαλανά νερά

ήσυχα αυτά ,γαλήνια και καθαρά

Ο πιο ιδανικός καθρέφτης

λες συμφωνία να τηρούσαν σιωπηλά

 Και συνεργάστηκαν τόσο καλά οι δυο 

τους

όλη τη νύχτα ένα κύμα δεν σηκώθηκε 

δειλά

να μη χαλάσει του φεγγαριού το ωραίο 

καθρέφτισμα

την τόση αρχοντιά

να στέκει εκεί αυτό βασιλικό κι αγέρωχο

κι είχε και γύρω του ένα σωρό στολίδια

χιλιάδες άστρα

που το περιβάλλανε αρμονικά

 Και συμφωνία σαν να είχε το φεγγάρι

με τ’ ουρανού την άλλοτε παραξενιά

ούτε ένα σύννεφο να μην εμφάνιζε

μη τύχει κρύψει αυτή την τέλεια και 

απίστευτη ομορφιά

Σου μοιάζει ε λοιπόν τ’ αρχοντικό 

φεγγάρι

έχει μ’ εσένανε ένα σωρό κοινά

όπως σ’ αυτό αντίρρηση κανείς δεν 

φέρνει

έτσι σ’ εσένα χατίρι εύκολα κανένας δεν 

χαλά

Και τους κερδίζεις όλους μ’ ένα απλό 

σου βλέμμα

σαν να διαβάζεις σκέψη μα και την 

καρδιά.

- Νανά Μπροδήμα, από την ποιητική 

συλλογή "Στα απόκρυφα μονοπάτια 

της καρδιάς," Εκδόσεις Όστρια, 

Ιούλιος 2014

Δώσε μου ελπίδα

Σήμερα είναι η μέρα μας
έλα να σου δείξω
την αγάπη μου !
είναι το μόνο που μπορώ
να σου προσφέρω!

Τα άλλα δεν μου περισσεύουν
έξω βρέχομαι ...
το φαγητό ότι βρίσκω
στους δρόμους
αλλά φοβάμαι
να φάω ...
μήπως θέλουν να μου σταματήσουν
τη ζωή ...

δεν άνοιξες την αυλή σου
εγώ σε λίγο θα κρυώνω
είμαι πιστός !
Δεν θα σε εγκαταλείψω
όσο ζω !
Θα είμαι πλάι σου
δώσε μου ελπίδα
να σου χαρίσω μια δεύτερη
ζωή
πριν κλείσω τα μάτια μου.!!!

Ιωάννης Σκούρας

4 - 10 - 2019.
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αθλητικά
12 τρόποι για να τονώσετε 

την αυτοπεποίθηση 
του παιδιού σας

Της Αθηνάς
Νάσσου, 

Ψυχολόγος,
Ψυχοθεραπεύτρια

Το πώς βλέπουν τα παιδιά τον 
εαυτό τους καθορίζει σε μεγά-

λο βαθμό και την ένταξή τους στον κόσμο. Έτσι 
ένα παιδί με αυτοπεποίθηση μπορεί και αντιμε-
τωπίζει τους  ανθρώπους και τις περιστάσεις με 
αποτελεσματικότερο τρόπο πετυχαίνοντας στη 
ζωή του. Η αυτοπεποίθηση όμως χτίζεται σταδι-
ακά και αρχίζει ακόμα και από τα πρώτα βήματα 
του παιδιού. 
Τρόποι υπάρχουν πολλοί. Παρακάτω μπορείτε να 
βρείτε 12  από τους πλέον βασικούς τρόπους που 
μπορείτε να εφαρμόσετε από τα πρώτα βήματα 
του παιδιού σας! Ακούστε με προσοχή το παιδί 
χωρίς να το διακόπτετε πριν τελειώσει αυτό που 
θέλει να πει. 
Προσπαθήστε να καταλάβετε πως νιώθει. Άλλο εί-
ναι να ακούτε με προσοχή και άλλο να περιμένετε 
πότε απλά θα τελειώσει για να μιλήσετε
Δείξτε με καλό τρόπο στο παιδί πώς να μην κάνει 
φασαρία. 
Οι φωνές απλά το τρομάζουν και δεν του μαθαί-
νουν πως πρέπει να φέρεται.
Μην απαιτείτε απ το παιδί να μαθαίνει ό,τι του 
λέτε από την πρώτη κιόλας φορά. Μην ξεχνάτε 
πως τα παιδιά σε αυτή την ηλικία μαθαίνουν μέσω 
της επανάληψης!
Μην εμμένετε στο τι είναι «φυσιολογικό» για τα 
άλλα παιδιά στην ηλικία του. 
Μην ξεχνάτε πως κάθε παιδί είναι διαφορετι-
κό(ακόμα και από τα αδέλφια του) και μεγαλώνει 
με το δικό του ρυθμό. Μάθετε στο παιδί να προ-
σπαθεί ξανά και να μην απογοητεύεται από την 
πρώτη αποτυχία.
Να επιβάλλετε στο παιδί την πειθαρχεία με απο-
φασιστικότητα και σταθερότητα και όχι με θυμό.
Ακόμη και η πιο μικρή επιτυχία του παιδιού είναι 
άξια επαίνων. Να αποφεύγετε να συγκρίνετε το 
παιδί σας  με τα παιδιά των άλλων και να το δέχε-
στε έτσι όπως είναι.
Να δεχτείτε ότι κανένας γονιός δεν μπορεί να εί-
ναι τέλειος. Αυτό θα μετριάσει την πίεση που αι-
σθάνεστε. 
Αν το παιδί σας απογοητεύει καμιά φορά, μην 
απορήστε και αντι-δράσετε με τρόπο υπερβολικό.
Φροντίστε να απαντάτε πάντα όταν σας μιλάει το 
παιδί και μην το αγνοείτε.
Θυμηθείτε τα πράγματα που είχατε πει πως δε θα 
κάνατε ποτέ στο δικό σας το παιδί και μην τα κά-
νετε!

«Περπάτημα για τη ζωή» 
Ο σύλλογος καρκινοπαθών και φίλων 
Ν. Αργολίδας  «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» 
διοργανώνει για 8η χρονιά το «περ-
πάτημα για τη ζωή» την Κυριακή 13 
Οκτωβρίου 2019, ώρα 18:00.
Πρόκειται για έναν συμβολικό περίπατο 
ενάντια στον Καρκίνο του Μαστού που 
θα ξεκινήσει από την έδρα του συλλόγου 
στην οδό Γούναρη 47 στο Άργος και θα 
ανηφορίσει τις οδούς Γούναρη, Δαναού, 
Σιμιτζοπούλου, Ναυπλίου, Βασ. Σοφίας 
με κατάληξη στο παλαιό Δημαρχείο.
Ώρα εκκίνησης 18:00μ.μ.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης θα στηθεί 
μικρή γιορτή με κεράσματα από τα μέλη 
του συλλόγου και χορό για όλους!

Με τη δραστηριότητα αυτή προωθείται:
1. η συλλογικότητα, η συντροφικότητα 

απέναντι στον συνάνθρωπο που νοσεί 
ή έχει νοσήσει

2. η αλληλεγγύη για κάθε άνθρωπο που 

θέλει να δώσει σε αυτό το πέρασμα 
τον δικό του συμβολισμό (σωματική ή 
ψυχική υγεία, εξάρτηση κ.α.)

3. η αξία της πρόληψης και έγκαιρης δι-
άγνωσης του καρκίνου

4. η ευαισθητοποίηση των νέων
5. η προώθηση του εθελοντισμού
Η στήριξη σας βοηθά:
• να ευαισθητοποιούμε την κλειστή το-

πική κοινωνία στο ζήτημα του καρκί-
νου

• να ενημερώνουμε τους πολίτες και να 
τους κινητοποιούμε για τον προληπτι-
κό έλεγχο

• να πραγματοποιούμε προγράμματα 
δωρεάν εξετάσεις για όλους τους πο-
λίτες του Νομού

• να μειώσουμε τους θανάτους από 
καρκίνο

Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1993.
Στόχος του ήταν και παραμένει η απο-

τροπή κοινωνικού αποκλεισμού & δι-
ατήρηση των ισορροπιών μέσα στην 
οικογένεια καθώς επίσης η ευρύτερη 
συνειδητοποίηση, ότι ο καρκίνος αποτε-
λεί μία χρόνια αλλά συχνά ιάσιμη ασθέ-
νεια και αφετέρου να συντελέσει καθο-
ριστικά στην αποτελεσματική πρόληψη 
και αντιμετώπισή της και να συμβάλλει 
στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ασθενών και των οικογενειών τους.  Κα-
θώς, ... όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει 
και ο τρόπος!
Όλοι μαζί ας δώσουμε ροζ χρώμα στην 
πόλης, για μία ακόμα χρονιά, στο πλαί-
σιο του μήνα Οκτωβρίου, διεθνώς αφι-
ερωμένου στην ενημέρωση και στην 
ευαισθητοποίηση για το καρκίνο του 
μαστού!
Ο Σύλλογος «Αλληλεγγύη» σας κα-
λεί να φτιάξτε τις ομάδες σας και να 
περπατήσετε μαζί.  Πληροφορίες: 
2751068858 - 6946222989

Οι δέκα ευεργετικές ιδιότητες του περπατήματος
Θετικές αλλαγές στον εγκέφαλο:
Όπως μια έρευνα αποκαλύπτει, οι αε-
ρόβιες ασκήσεις με χαμηλές επιπτώσεις 
όπως το περπάτημα, αποτρέπουν την 
πρώιμη άνοια, μειώνουν τον κίνδυνο 
του Αλτσχάιμερ και βελτιώνουν την συ-
νολική ψυχική υγεία. 
Βελτιωμένη όραση:
Ακόμα και αν τα μάτια φαίνονται σαν το 

τελευταίο πράγμα που μπορεί να συνδέ-
εται με τα πόδια, το περπάτημα πραγμα-
τικά ωφελεί την υγεία τους. 
Πρόληψη καρδιακών παθήσεων:
Σύμφωνα με την American Heart 
Association, το περπάτημα δεν είναι λι-
γότερο αποτελεσματικό από το τρέξιμο 
όταν πρόκειται για την πρόληψη των 
ασθενειών που σχετίζονται με την καρ-
διά και τα με εγκεφαλικά επεισόδια. 
Αύξηση των πνευμόνων:
Το περπάτημα είναι μια αερόβια άσκηση 
που αυξάνει την ροή του οξυγόνου στην 

κυκλοφορία του αίματος και συμβάλλει 
στην εκπαίδευση των πνευμόνων σας 
καθώς και στην εξάλειψη των τοξινών 
και των αποβλήτων. 
Ευεργετικές επιδράσεις στο πάγκρεας:
Μπορεί να είναι δύσκολο να το πιστέ-
ψετε, αλλά το περπάτημα ως άσκηση 
αποδεικνύεται πολύ πιο αποτελεσματι-
κό για την πρόληψη του διαβήτη από το 
τρέξιμο. 
Βελτιωμένη πέψη:
Τα 30 λεπτά περπατήματος κάθε μέρα 
θα μπορούσαν όχι μόνο να μειώσουν 
τον κίνδυνο του καρκίνου στο παχύ 
έντερο αλλά να βελτιώσουν την πέψη 
και τη δυσκοιλιότητα βοηθώντας μας να 
ρυθμίσουμε το έντερο μας.

Τονισμένοι μύες:
Ο τονισμός των μυών και η απώλεια βά-
ρους (σε περιπτώσεις υπέρβαρων ατό-
μων) μπορούν επίσης να επιτευχθούν 
με το περπάτημα. Τα 10.000 βήματα την 
μέρα μπορούν να θεωρηθούν ως κανο-
νική προπόνηση σε γυμναστήριο, ειδικά 
αν προσθέσετε μερικά διαλείμματα ή αν 
περπατάτε σε ανηφόρα. 

Δυναμώνει τα οστά και τις αρθρώσεις:
Το περπάτημα προσφέρει περισσότερη 
κινητικότητα στις αρθρώσεις και απο-
τρέπει την απώλεια οστικής μάζας και 

ακόμη μειώνει τον κίνδυνο καταγμά-
των. Η Arthritis Foundation συνιστά να 
περπατάτε μέτρια για τουλάχιστον 30 
λεπτά την ημέρα σε τακτική βάση για να 
μειώσετε τον πόνο στις αρθρώσεις μαζί 
με τη δυσκαμψία και τις φλεγμονές.

Ανακούφιση από τον πόνο της μέσης:
Το περπάτημα μπορεί πραγματικά να 
σώσει όσους αντιμετωπίζουν πόνους 
στην πλάτη κατά τη διάρκεια πιο απαι-
τητικών ασκήσεων. Δεδομένου ότι είναι 
μια δραστηριότητα με χαμηλές επιπτώ-
σεις δεν θα προκαλέσει περισσότερους 
πόνους ή δυσφορία όπως το τρέξιμο. 
Το περπάτημα συμβάλλει στην καλύτε-
ρη κυκλοφορία του αίματος μέσα στις 
σπονδυλικές δομές και βελτιώνει τη 
στάση και την ευελιξία που έχουν ζω-
τική σημασία για μια υγιή σπονδυλική 
στήλη.

Πιο ήρεμο μυαλό:
Αν το περπάτημα βελτιώνει τα συμπτώ-
ματα κατάθλιψης σε ασθενείς με σο-
βαρές διαταραχές, φανταστείτε πόσο 
εύκολα θα μπορούσε να μας βοηθήσει 
να αντιμετωπίσουμε την εξάντληση ή τη 
στεναχώρια. Και μια χαρούμενη βόλτα 
με ένα φίλο ή έναν αγαπημένο σας μόνο 
θα πολλαπλασιάσει το ευτυχές αποτέλε-
σμα και θα βελτιώσει τη διάθεση σας!



Της Δήμητρας
Τούντα,

Διαιτολόγος,
Διατροφολόγος,
www.tountadiet.gr

ΜΕΡΟΣ Α΄
Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο, σε  έκταση, 
όργανο του ανθρώπινου σώματος. Το πάχος 
του ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή στην 
οποία βρίσκεται.
Η κυριότερη λειτουργία του είναι προστατευ-
τική. Το δέρμα λειτουργεί ως φραγμός στους 
εσωτερικούς  και εξωτερικούς παράγοντες. 
Προστατεύει τον ανθρώπινο οργανισμό από 
τους παθογόνους μικροοργανισμούς, την 
ηλιακή ακτινοβολία και άλλα φυσικά και χημι-
κά ερεθίσματα. Το δέρμα είναι ένα όργανο το 
οποίου ο ρόλος δεν είναι μόνο λειτουργικός 
αλλά και έχει και άλλες ιδιότητες. Ένα ωραίο 
και υγιές δέρμα μας κάνει ελκυστικότερους 
και πιο αποδεκτούς από τους ανθρώπους με 
τους οποίους συναναστρεφόμαστε. Το υγιές 
δέρμα είναι ο καθρέφτης του υγιούς σώμα-
τος και του υγιούς οργανισμού. Η λειτουργική 
και αισθητική κατάσταση του δέρματος επη-
ρεάζεται από πολλούς εξωτερικούς και εσω-
τερικούς παράγοντες. Στους εξωτερικούς πα-
ράγοντες συμπεριλαμβάνεται η υπεριώδης 
ακτινοβολία, τα αλλεργιογόνα συστατικά, η 
θερμοκρασία και οι τοξικές ουσίες. Ως εσω-
τερικοί παράγοντες θεωρούνται η γενετική 
προδιάθεση, η ορμονολογική  και ανοσολο-
γική κατάσταση, το stress, η ηλικία και η δι-
ατροφή. Όλοι αυτοί οι παράγοντες επιδρούν 
στο δέρμα και υπό συγκεκριμένες συνθήκες 
δημιουργούν καταστάσεις όπως δερματοπά-
θειες, γήρανση, φωτογήρανση, φλεγμονές, 
λοιμώξεις, απορύθμιση της ανοσολογικής 
λειτουργίας του. 

Διατροφή 
Για να διατηρηθεί το δέρμα υγιές και λαμπε-
ρό είναι απαραίτητη η τήρηση μιας ισορρο-
πημένης διατροφής, πλούσιας σε πρωτεΐνες, 

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
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Του Άγγελου

Τράκα, 

Επιστημονικός 

Συνεργάτης 

του Κέντρου Ειδικών Θεραπειών 

Βασίλης Ν. Καπετάνιος 

και Συνεργάτες

Το λεκτικό στάδιο επικοινωνίας αρχίζει σε 

ηλικία 12-18 μηνών, όπου το παιδί εισάγει τις 

πρώτες του λέξεις. Οι πρώτες λέξεις συνήθως 

ονόματα αντικειμένων ή προσώπων από το 

πολύ κοντινό περιβάλλον του. Οι λέξεις αυτές 

στερούνται πολλές φορές τη σωστή προφο-

ρά, όμως χρησιμοποιούνται πάντα για το ίδιο 

αντικείμενο ή το πρόσωπο. Η λέξη είναι συν-

δεδεμένη με μία έννοια και χρησιμοποιείται 

σταθερά μεταφέροντας έτσι ένα συγκεκριμέ-

νο μήνυμα (γενίκευση).

Αρχικά το παιδί θα χρησιμοποιήσει μία λέξη 

για να αναφερθεί σε μία ευρύτερη κατηγορία 

πραγμάτων ή προσώπων. Η λέξη «μαμά» για 

παράδειγμα χρησιμοποιείται για όλα τα γυ-

ναικεία πρόσωπα, η λέξη σκύλος αναφέρεται 

σε όλα τα τετράποδα ζώα. Εννοιολογικά το 

παιδί χρησιμοποιεί ένα ή δύο χαρακτηριστι-

κά τις λέξεις τα οποία θα αυξηθούν ώσπου το 

παιδί να κατακτήσει το εννοιολογικό σύστη-

μα των ενηλίκων. 

Η ανάπτυξη της ομιλίας διέπεται από μία 

φωνολογική εξέλιξη κατά την οποία τα παι-

διά ακολουθούν συγκεκριμένες στρατηγικές 

στην εκμάθηση του φωνολογικού συστήμα-

τος της μητρικής γλώσσας. Κάθε λέξη είναι 

ένα ενιαίο φωνητικό σύνολο και το κάθε παιδί 

αναπτύσσει ένα ατομικό σύστημα απλοποίη-

σης υπακούοντας σε μια σειρά φωνολογικών 

διαδικασιών. Το σύστημα απλοποίησης των 

φωνολογικών διαδικασιών σχετίζεται είτε με 

την απλοποίηση των φωνημάτων (συστημι-

κή απλοποίηση) είτε με την απλοποίηση της 

δομής των συλλαβών (δομική απλοποίηση). 

Έτσι το κάθε παιδί όσο καλύτερα αποκωδι-

κοποιήσει είτε την συστημική απλοποίηση 

είτε την δομική απλοποίηση τόσο καλύτερα 

θα αναπτυχθεί η ομιλία του τόσο σε επίπεδο 

φωνολογικό όσο και σε επίπεδο λειτουργικό 

με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η νευροψυ-

χολογική ωριμότητα και να βάλει της βάσεις 

για καλή σταδιοδρομία στο σχολείο.

Πόσο επηρεάζει η διατροφή μας 
το δέρμα;

Πότε αρχίζει το λεκτικό 
στάδιο στα παιδιά

βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, καθώς επίσης και 
η κατανάλωση επαρκούς ποσότητας υγρών.  
Η κακή και χαμηλά ενεργειακή  διατροφή 
αποδυναμώνει την άμυνα του οργανισμού 
και αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης λοιμώ-
ξεων του δέρματος (π.χ. ακμή). Μελετητές 
έχουν αναφέρει ότι αυξημένη κατανάλωση 
ζάχαρης οδηγεί στη δυσλειτουργία του κολ-
λαγόνου (ουσία που προσδίδει στο δέρμα 
συνοχή και ευκαμψία) του δέρματος προ-
καλώντας την εμφάνιση καφέ κηλίδων. Οι 
χημικές δίαιτες, στις οποίες αποκλείονται 
ολόκληρες ομάδες τροφίμων δεν βοηθούν 
στην διατήρηση μιας καλής κατάστασης του 
δέρματος. Η έλλειψη θρεπτικών συστατικών 
προκαλεί συμπτώματα παρόμοια με αυτά 
των δερματοπαθειών (κοκκίνισμα, φαγούρα, 
ξηρότητα, αίσθημα καύσου). Η έλλειψη βι-
ταμίνης Α προκαλεί σκληροδερμία, χαμηλά 
επίπεδα βιταμινών του συμπλέγματος Β προ-
καλούν ερυθρότητα, ευαισθησία, ξηρότητα ή 
υπερβολική λιπαρότητα. Πολύ μικροί μώλω-
πες γίνονται ορατοί σε περιπτώσεις έλλειψης 
βιταμίνης C, ενώ το στεγνό και θαμπό δέρμα 
υποδηλώνει φτωχή πρόσληψη φυλλικού οξέ-
ος και απαραίτητων λιπαρών οξέων. 
Άτομα  που παρουσιάζουν ακμή αντιμετω-
πίζουν πρόβλημα έλλειψης ψευδαργύρου. Η 
κατάλληλη διατροφή δύναται να παίζει προ-
στατευτικό ρόλο κατά της γήρανσης. Με το 
πέρας της ηλικίας οι ίνες κολλαγόνου και ελα-
στίνης μειώνονται με αποτέλεσμα το δέρμα 
να χαλαρώνει και να δημιουργούνται ρυτίδες. 
Οι αντιοξειδωτικές ουσίες ( βιταμίνη Α, Ε, C, 
το σελήνιο και τα φλαβονοειδή) μπορούν να 
καθυστερήσουν το ρυθμό της φυσιολογικής 
γήρανσης, ενώ εξουδετερώνουν μερικώς την 
αρνητική επίδραση της υπεριώδους ακτινο-
βολίας και των άλλων παραγόντων που δη-
μιουργούν ελεύθερες ρίζες. Έρευνες έχουν 
δείξει ότι η κατανάλωση τροφών πλούσιων 
σε βιταμίνη Ε και C, με παράλληλη τοπική 
εφαρμογή προϊόντων που περιέχουν τις ίδιες 
βιταμίνες, προσφέρει σημαντική προστασία 
από την ηλιακή ακτινοβολία. Όσον αφορά το 
νερό, θα πρέπει να καταναλώνουμε τουλάχι-
στον 8-10 ποτήρια ημερησίως. 

Συνεχίζεται
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Ο εορτασμός της Ευρωπαϊκής Γιορτής των Πουλιών που σηματο-
δοτεί την κορύφωση της φθινοπωρινής μετανάστευσης, ξεκινάει 
από την αγάπη των μικρών και μεγάλων για τα πουλιά και έχει 
σαν στόχο να ευαισθητοποιηθεί το κοινό για τις απειλές που αντι-
μετωπίζουν τα πουλιά κατά το μεταναστευτικό τους ταξίδι όπως 
επίσης για την ανάγκη προστασίας των τόπων όπου διαχειμάζουν, 
αναπαράγονται και σταθμεύουν για να τραφούν και να ξεκουρα-
στούν κατά τις μεταναστεύσεις. Οι συμμετέχοντες περιηγήθηκαν 
στη φύση και ενημερώθηκαν για τα είδη ορνιθοπανίδας που απα-
ντούν στις υγροτοπικές περιοχές Μουστού και Στυμφαλίας, καθώς 
επίσης και για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την προστασία τους 
. Επιπλέον στο μονοπάτι ερμηνείας της λίμνης Στυμφαλίας, που 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-Stymfalia, το 

κοινό της εκδήλωσης είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά την 
επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον δύο αποθεραπευμένων γερακίνων, 
δράση που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας και τον 
Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ. Κατά τη δι-
άρκεια των εκδηλώσεων οι επισκέπτες παρακολούθησαν ένα στιγμιότυπο 
της μετανάστευσης εκατοντάδων υδρόβιων πουλιών που ταξιδεύουν αυτή 
την περίοδο προς τις περιοχές που θα διαχειμάσουν. Η Ευρωπαϊκή Γιορτή 
των Πουλιών είναι ένα ετήσιο γεγονός που πραγματοποιείται σε περισ-
σότερες από 100 χώρες και συντονίζεται από την παγκόσμια ομοσπονδία 
περιβαλλοντικών οργανώσεων για την προστασία των πουλιών BirdLife 
International. Στην Ελλάδα ο συντονισμός των εκδηλώσεων γίνεται από 
την Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, εταίρο της BirdLife στην Ελλάδα.

Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών σε Μουστό και Στυμφαλία
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
Μ ε τη συλλογική ονομασία 

Δαναΐδες είναι γνωστές οι 
πενήντα κόρες του Δαναού, 
τις οποίες απέκτησε με δέκα 

διαφορετικές γυναίκες (τις: Ατλαντείη, 
Ελεφαντίδα, Έρση, Ευρώπη, Κρινώ, 
Μέμφιδα, Πιερία, Πολυξώ, Φοίβη και 
μια ανώνυμη Αιθιοπίδα). Λέγονταν 
και Δανααί (Στράβων, Η 371), ή και 
Βηλίδες από τον παππού τους Βήλο 
(Οβιδίου Μεταμορφώσεις, IV 463). 
Μετά τον θάνατο του Βήλου, οι Δα-
ναΐδες ακολούθησαν τον πατέρα τους 
και έφυγαν από τη Λιβύη (της οποίας 
η βασιλεία είχε ανατεθεί σε αυτόν), 
καθώς φοβόνταν τους 50 γιους του 
αδελφού του, του Αιγύπτου. Αρχικώς 
κατέπλευσαν στη Λίνδο της Ρόδου 
και κατά μία παράδοση τρεις Δαναΐ-
δες έμειναν για πάντα εκεί μετά την 
αναχώρηση των υπόλοιπων: «...ετε-
λεύτησαν κατά την επιδημίαν την εν 
τη Λίνδω» (Διόδωρος ο Σικελιώτης, Ε 
58). Τελικώς έφθασαν στο Άργος. Την 
άφιξή τους εκεί σημάδεψε ένα ερω-
τικό περιστατικό του θεού Ποσειδώνα 
με μία από τις Δαναΐδες, την Αμυμώ-
νη, που είχε σταλεί με αδελφές της να 
βρουν νερό. Το περιστατικό αυτό είχε ευνοϊκό αποτέλεσμα 
για τον κάμπο του Άργους, καθώς η περιοχή αρδεύθηκε 
με άφθονα νερά και έγινε γονιμότατη. Ο Δαναός έθεσε αξί-
ωση επί του θρόνου του Άργους, καθώς ήταν δισέγγονος 
της Ιούς, κόρης του βασιλιά του Άργους Ινάχου, οπότε το 
σχετικό δημοψήφισμα τον έφερε στην εξουσία. 
Μετά από λίγο καιρό όμως κατέφθασαν στην πόλη οι 50 
γιοι του Αιγύπτου (οι «Αιγυπτιάδες») και απαίτησαν να 
τους παντρευτούν οι ισάριθμες Δαναΐδες. Ο Δαναός δέ-
χθηκε φαινομενικά και «μοίρασε» με κλήρο την καθεμιά 
από τις κόρες του στον καθένα Αιγυπτιάδη (εκτός από τις 
κόρες τις Μέμφιδας, που πήραν τους συνωνύμους τους), 
αλλά είχε αποφασίσει την εξόντωσή τους: Εφοδίασε με ένα 
μεγάλο μαχαίρι την καθεμιά από τις Δαναΐδες και τις διέ-
ταξε να σκοτώσουν τους συζύγους τους την πρώτη νύχτα 
του γάμου σκίζοντας την καρδιά τους με αυτό όταν αυτοί 
θα είχαν αποκοιμηθεί. 
Ο παρακάτω πίνακας δίνει σε αλφαβητική σειρά τα ονό-
ματα των Δαναΐδων με τον αντίστοιχο Αιγυπτιάδη σύζυγο 
και τη μητέρα της καθεμιάς. 

Οι Δαναΐδες 
Δαναΐδα Μητέρα Σύζυγος 

Αγαύη ή Αγαυή Ευρώπη Λύκος 
Αδιάντη Έρση Δαΐφρονας 
Αδίτη Πιερία Μενάλκης 
Ακταίη Πιερία Περίφας 
Αμυμώνη Ευρώπη Εγκέλαδος 
Αναξιθέα ανώνυμη Αιθιοπίδα Αρχέλαος 
Ανθήλεια Πολυξώ Κισσέας 
Αστερία Ατλαντείη ή Φοίβη Χαίτος 
Αυτομάτη Ευρώπη Βούσιρις 
Αυτονόη Πολυξώ Ευρύλοχος 
Βρύκη Πολυξώ Χθονίος 
Γλαύκη Ατλαντείη ή Φοίβη Άλκης ή Άλκις 
Γλαυκίππη Πολυξώ Ποταμώνας 
Γόργη Ατλαντείη ή Φοίβη Ιππόθοος 
Γοργοφόνη Ελεφαντίδα Πρωτέας 

Διωξίππη Πιερία Αίγυπτος 
Δώριον ανώνυμη Αιθιοπίδα Κερκέτης 
Ερατώ Πολυξώ Βρομίος 
Ευίππη ανώνυμη Αιθιοπίδα Άργιος 
Ευίππη (συνώνυμη) Πολυξώ Ίμβρος 
Ευρυδίκη Πολυξώ Δρύας 
Ηλέκτρα Πολυξώ Περισθένης 
Θεανώ Πολυξώ Φάντης 
Ιπποδάμεια Ατλαντείη ή Φοίβη Ίστρος 
Ιπποδάμεια (συνώνυμη) Ατλαντείη ή Φοίβη Διοκορυστής 
Ιπποδίκη Έρση Ίδας 
Ιππομέδουσα Ατλαντείη ή Φοίβη Αλκμήνορας 
Ιφιμέδουσα Ατλαντείη ή Φοίβη Ευχήνορας 
Καλλιδίκη Κρινώ Πανδίονας 
Κελαινώ Κρινώ Υπέρβιος 
Κλειτή Μέμφιδα Κλειτός 
Κλεοδώρη Πολυξώ Λίξος 
Κλεοπάτρα Ατλαντείη ή Φοίβη Αγήνορας 
Κλεοπάτρα (συνώνυμη) Πολυξώ Έρμος 
Μνήστρα ανώνυμη Αιθιοπίδα Αίγιος 
Νηλώ ανώνυμη Αιθιοπίδα Μενέμαχος 
Οίμη Κρινώ Άρβηλος 
Πειρήνη ανώνυμη Αιθιοπίδα Αγαπτόλεμος 
Ποδάρκη Πιερία Οινέας 
Πυλάργη Πιερία Ίδμωνας 
Ρόδη Ατλαντείη ή Φοίβη Ιππόλυτος 
Ροδία Ατλαντείη ή Φοίβη Χαλκώδοντας 
Σθενέλη Μέμφιδα Σθένελος 
Σκαιή Ευρώπη Δαΐφρονας 
Στύγνη Πολυξώ Πολύκτορας 
Υπερίππη Κρινώ Ιπποκορυστής 
Υπερμήστρα Ελεφαντίδα Λυγκέας 
Φάρτιδα ανώνυμη Αιθιοπίδα Ευρυδάμας 
Χρυσίππη Μέμφιδα Χρύσιππος 
Ωκυπέτη Πιερία Λάμπος 

Οι Δαναΐδες εκτέλεσαν την εντολή του πατέρα τους, εκτός 

από τη μεγαλύτερη στην ηλικία, την 
Υπερμήστρα, που ερωτεύθηκε τον 
Λυγκέα και δεν τον σκότωσε. Για τον 
λόγο αυτό φυλακίσθηκε από τον Δα-
ναό, αλλά ελευθερώθηκε από τη θεά 
του έρωτα, την Αφροδίτη. Τα κεφάλια 
των σκοτωμένων τάφηκαν στη Λέρ-
νη και τα σώματά τους έξω από την 
πόλη. Αντίθετα, ο Παυσανίας αναφέ-
ρει (Β 24, 2) ότι στη Λέρνη τάφηκαν 
τα σώματα, ενώ οι κεφαλές στον δρό-
μο προς την ακρόπολη του Άργους. 
Την ταφή ακολούθησαν καθαρμός 
(που έγινε με διαταγή του Δία από 
τον Ερμή και την Αθηνά) και γυμνα-
στικοί αγώνες, οι νικητές των οποίων 
πήραν από μία Δαναΐδα ως έπαθλο. 
Τον Δαναό διαδέχθηκε ο Λυγκέας και, 
σύμφωνα με νεότερο μύθο, ο Δαναός 
και οι κόρες του σκοτώθηκαν από τον 
Λυγκέα. 
Η παράδοση συνέδεσε την εγκατά-
σταση των Δαναΐδων στην Αργολί-
δα με τη λατρεία της Δήμητρας, την 
τελετή των Θεσμοφορίων της οποίας 
πίστευαν ότι είχαν μεταφέρει από την 
Αίγυπτο (Ηρόδοτος, Β 171). 
Μια αρκετά μεταγενέστερη παράδοση 

παρουσιάζει τις Δαναΐδες στα Τάρταρα / Άδη να μεταφέρουν 
και να ρίχνουν νερό σε ένα πιθάρι με τρύπες («τετρημένον 
πίθον») για να τιμωρηθούν δήθεν για τη δολοφονία των 
Αιγυπτιαδών. Αυτό έγινε στη νεότερη εποχή πολύ γνωστή 
έκφραση, ο «Πίθος των Δαναΐδων». 
Ο μύθος των Δαναΐδων χρησιμοποιήθηκε από αρκετούς 
λογοτέχνες, κυρίως δραματουργούς. Ο Αισχύλος έγραψε με 
βάση αυτόν τις τραγωδίες Ικέτιδες και Δαναΐδες, καθώς και 
το σατυρικό δράμα Αμυμώνη. Στην ελληνική μυθολογία με 
το όνομα Αμυμώνη αναφέρεται μία από τις 50 κόρες του 
Δαναού, δηλαδή μία από τις Δαναΐδες . Μητέρα της Αμυμώ-
νης ήταν η Ευρώπη, και επομένως η Αμυμώνη ήταν ομο-
θαλής αδελφή της Αγαύης ή Αγαυής, της Αυτομάτης και 
της Σκαιής.
Η Αμυμώνη, κατά την επικρατούσα εκδοχή, παντρεύτηκε 
τον γιο του Αιγύπτου Εγκέλαδο και τον δολοφόνησε την 
πρώτη νύχτα του γάμου τους, όπως έπραξαν με τους συ-
ζύγους τους και οι άλλες 48 από τις Δαναΐδες. Ωστόσο, το 
όνομά της (που σημαίνει «αθώα») την ταυτίζει ίσως με την 
Υπερμήστρα, τη μόνη Δαναΐδα που δεν δολοφόνησε τον σύ-
ζυγό της.
Πριν από τον γάμο της, λίγο μετά την άφιξή της στο Άργος, 
η Αμυμώνη πρωταγωνίστησε σε ένα ερωτικό περιστατικό 
με τον θεό Ποσειδώνα, όταν η κόρη είχε σταλεί με αδελφές 
της να βρουν νερό. Ο Ποσειδώνας είχε αποξηράνει όλες 
τις πηγές του κάμπου αφότου η Αργολίδα είχε περάσει 
στην προστασία της θεάς `Ηρας. Ωστόσο, έτυχε εκείνη την 
ημέρα να σώσει την Αμυμώνη από ένα Σάτυρο που ήθε-
λε να τη βιάσει. Για να την κερδίσει, ο Ποσειδώνας της 
φανέρωσε επιπλέον τις περίφημες πηγές της Λέρνης, από 
τις οποίες υδρεύεται μέχρι και σήμερα ακόμα ο αργολικός 
κάμπος. Η Αμυμώνη και ο Ποσειδώνας απέκτησαν μαζί 
ένα γιο, τον Ναύπλιο.
Τραγωδίες με τον τίτλο «Δαναΐδες» συνέγραψαν επίσης ο 
Φρύνιχος και ο Τιμησίθεος. Ο Αριστοφάνης και ο Δίφιλος 
ο Σινωπεύς σατίρισαν τον μύθο σε δύο κωμωδίες τους. 
Αναφέρονται επίσης αντίστοιχα έργα του Αρχιλόχου και 
του Θεοδέκτη, που έχουν χαθεί. 

Δαναΐδες



H αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές 
για τρία χρόνια θα περιλαμβάνεται στο φο-
ρολογικό νομοσχέδιο που κατατίθεται στην 
βουλή.
Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η 
αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές θα 
δώσει νέα ώθηση στις αγοραπωλησίες ακι-
νήτων. Ακίνητα που παραμένουν απούλητα 
στα χέρια των κατασκευαστών θα πωληθούν 
ευκολότερα ενώ το μέτρο εκτιμάται ότι θα 
προσελκύσει κεφάλαια από το εξωτερικό 
καθώς θα επιτρέψει στους ξένους αγοραστές 
ακινήτων στην Ελλάδα να αποκτήσουν και 
καινούργια ακίνητα. Η διαφορά πάνω από 
20% στον φόρο που επιβαρύνει τα νέα ακί-
νητα και τα παλαιότερα ακίνητα αποτρέπει 
τους επενδυτές στην αγορά νέων κατοικιών. 
Έλληνες και ξένοι αγοραστές θεωρούν απα-
γορευτικό το 24% του ΦΠΑ και προτιμούν 
να αγοράσουν παλαιό ακίνητο για να επιβα-
ρυνθούν με φόρο μεταβίβασης 3%.
Το μέτρο σχεδιάζεται να είναι άμεσης εφαρ-
μογής με το οικονομικό επιτελείο να σχεδι-

άζει να εντάξει στο καθεστώς της τριετούς 
αναστολής του ΦΠΑ 24% όχι μόνο για τις 
άδειες που θα εκδοθούν μετά τη ψήφιση του 
νομοσχεδίου αλλά και τα ακίνητα των οποί-
ων οι οικονομικές άδειες εκδόθηκαν από την 
αρχή του έτους. Ο χρόνος εφαρμογής του μέ-
τρου παραμένει ανοιχτός, καθώς στο τραπέ-
ζι των συζητήσεων βρίσκεται η πρόταση να 
έχει μεγαλύτερη αναδρομική ισχύ. Συγκεκρι-
μένα, η αναστολή του ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις 
εξετάζεται να ισχύσει και για τα αδιάθετα 
ακίνητα που κατασκευάστηκαν τα τελευταία 
χρόνια. Ωστόσο, το σενάριο αυτό συναντά 
αρκετές δυσκολίες. Το οικονομικό επιτελείο 
εξετάζει δύο σενάρια για τα ακίνητα που θα 
υπαχθούν στο νέο καθεστώς.
-Η τριετής αναστολή του ΦΠΑ 24% να τρέ-
ξει αμέσως, να εφαρμοστεί όχι μόνο για τις 
άδειες που θα εκδοθούν μετά την ψήφιση 
του νομοσχεδίου αλλά και για τις νέες οικο-
δομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί από 
την αρχή τους έτους. Σημειώνεται ότι στο 
πρώτο πεντάμηνο του έτους έχουν εκδοθεί 

15.185 νέες οικοδομικές άδειες.
-Το μέτρο να έχει μεγαλύτερη αναδρομική 
ισχύ και συγκεκριμένα η αναστολή του ΦΠΑ 
στις μεταβιβάσεις να ισχύσει και για τα αδι-
άθετα ακίνητα που κατασκευάστηκαν τα τε-
λευταία χρόνια. Το σενάριο αυτό, σύμφωνα 
με πληροφορίες, συναντά αρκετές τεχνικές 
δυσκολίες αλλά παραμένει στο τραπέζι των 
συζητήσεων. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
στις αγοραπωλησίες ακινήτων επιβλήθηκε 
το 2006. Ακίνητα των οποίων η άδεια οι-
κοδομής εκδίδεται από την 1η Ιανουαρίου 
2006 και μετά επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%, 
με εξαίρεση την αγορά πρώτης κατοικίας. 
Στα παλαιότερα ακίνητα επιβάλλεται μόνον 
ο φόρος μεταβίβασης, ο οποίος ανέρχεται 
σήμερα σε 3%. Με την κατάρρευση της οι-
κοδομής στα χρόνια της κρίσης, κατέρρευσε 
η αγορά των νεόδμητων ακινήτων και γκρε-
μίστηκαν τα έσοδα του Δημοσίου από τον 
ΦΠΑ στις νέες οικοδομές. Στην πενταετία 
2013 – 2017 οι εισπράξεις έφθαναν τα 13,5 
εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο τον χρόνο.

Πνοή στην αγορά ακινήτων

Ποια ακίνητα γλιτώνουν τον ΦΠΑ

money
ΠΕΜΠΤΗ

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

22 μικρά
οικονομικά

• ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Αυξητικά κινήθηκαν οι αμοιβές στη συντριπτική 
πλειονότητα των επιχειρήσεων σε βασικούς το-
μείς της οικονομίας το β΄ τρίμηνο εφέτος σε σύ-
γκριση με το β΄ τρίμηνο 2018, σύμφωνα με την 
έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τους βραχυχρόνιους δεί-
κτες απασχόλησης, ωρών εργασίας και αμοιβών.
Ενδεικτικά, οι δείκτες αμοιβών αυξήθηκαν σε: 
Ορυχεία και Λατομεία (17,6%), Μεταποίηση 
(9%), Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής κα-
ταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (8,1%), Με-
ταφορά και αποθήκευση (7%), Ενημέρωση και 
επικοινωνία (5,7%).

• ΑΝΟΔΙΚΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΦΙΞΕΙΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ

Ανοδικά κινήθηκαν και τον Αύγουστο οι αεροπο-
ρικές αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα, σύμφωνα 
με τα διαθέσιμα στοιχεία από τα κυριότερα αε-
ροδρόμια της χώρας, όπως αυτά επεξεργάζονται 
και παρουσιάζονται από το Ινστιτούτο του Συν-
δέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, 
το Insete. Συγκεκριμένα, οι διεθνείς αεροπορικές 
αφίξεις που κατεγράφησαν τον Αύγουστο του 
2019 ήταν αυξημένες κατά 4,4%, κάτι που με-
ταφράζεται σε επιπλέον 160 χιλιάδες επιβάτες, 
σε σχέση με τον Αύγουστο του 2018, ενώ κατα-
γράφηκαν 3,8 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις 
στη χώρα μας.

• AΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΓΙΑ 
ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥΣ THOMAS COOK

Αναστέλλεται έως την 31η Μαρτίου 2020 η κα-
ταβολή του ΦΠΑ που έχει βεβαιωθεί από χρεω-
στικές δηλώσεις με καταληκτική προθεσμία υπο-
βολής την 30ή Σεπτεμβρίου 2019 και την 31η 
Οκτωβρίου εφέτος για τους υποκείμενους στον 
φόρο, συναλλασσομένους με την Thomas Cook.
Αυτό προβλέπει Πράξη Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου που προώθησε το υπουργείο Οικονομικών 
και η ως άνω αναστολή αφορά σε φορολογου-
μένους, των οποίων οι εκροές προς την Thomas 
Cook, από την 1η Ιανουαρίου και έως τις 30 
Σεπτεμβρίου εφέτος, υπερβαίνουν σε ποσοστό 
το 25% των συνολικών τους εκροών για το ίδιο 
διάστημα και χορηγείται για το σχετικό αυτό πο-
σοστό.

• ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟ
Σε 86.200 ευρώ ανέρχεται το ύψος των χρημα-
τικών προστίμων που επιβλήθηκαν κατά την 
εβδομαδιαία επιχειρησιακή δραστηριότητα των 
μηχανισμών ελέγχου για την αντιμετώπιση του 
παραεμπορίου.
Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασί-
ας Καταναλωτή ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα 
της εβδομαδιαίας επιχειρησιακής δραστηριότη-
τας των μηχανισμών ελέγχου και σύμφωνα με 
τα στοιχεία κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 
12.271 τεμάχια ειδών παραεμπορίου (κυρίως 
απομιμητικά είδη) καθώς και δεκάδες κιλά τρο-
φίμων παράνομης εμπορίας και διακίνησης.

• ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΠΟΤΕ ΛΗΓΕΙ Η 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Διορία έως τις 31 Οκτωβρίου έχουν οι υπόχρεοι 
που υποβάλλουν τη Δήλωση Περιουσιακής Κα-
τάστασης (ΔΠΚ), το γνωστό Πόθεν Έσχες.
Συγκεκριμένα, όσοι εκπληρώσουν τη σχετική 
τους υποχρέωση με καθυστέρηση μέχρι 30 ημε-
ρών από την προβλεπόμενη προθεσμία, θα πλη-
ρώσουν πρόστιμο 200 ευρώ.
Όσοι υποβάλλουν το Πόθεν Έσχες με καθυστέρη-
ση άνω των 30 ημερών θα πληρώσουν πρόστιμο 
από 300 έως 800 ευρώ.
Το πρόστιμο αυτό πρέπει να πληρωθεί ηλεκτρο-
νικά.
Υπόχρεοι για την υποβολή του Πόθεν Έσχες είναι 
πολιτικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ΜΜΕ, ορισμένοι 
δημόσιοι λειτουργοί (όπως δικαστικοί), δημοσι-
ογράφοι, πρόεδροι και διοικητές τραπεζών, κλπ.

μικρά
οικονομικά

Σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις του Οκτώβρη
  Πότε λήγουν οι προθεσμίες

Κατά τον μήνα Οκτώβριο 2019, 
εκτός από τις συνήθεις υποχρεώ-
σεις, υπάρχουν και οι παρακάτω 
για τις οποίες πρέπει να δώσουμε 
προσοχή:
α) έως τις 14.10.2019 πραγματο-
ποιείται η καταχώριση στοιχείων 
στο Κεντρικό Μητρώο Πραγμα-
τικών Δικαιούχων νομικών προ-
σώπων και νομικών οντοτήτων, 
για τους υπόχρεους της ομάδας Α’. 
Υπενθυμίζουμε πως η καταχώριση 
για τους υπόχρεους της ομάδας Β’ 
πραγματοποιείται έως 1.11.2019 
και για τους υπόχρεους της ομά-
δας Γ’ έως 29.11.2019,
β) έως τις 18.10.2019 πραγματο-
ποιείται η υποβολή δήλωσης, κα-
ταβολής του φόρου από τους εγγε-
γραμμένους στα ειδικά καθεστώτα 
των άρθρων 47β και 47γ του Κώ-
δικα Φ.Π.Α. (Πληρωμές M.O.S.S.), 
τριμήνου Ιούλιος, Αύγουστος, Σε-

πτέμβριος,
γ) έως τις 21.10.2019 πραγματο-
ποιείται η υποβολή στο Taxisnet, 
των καταστάσεων συμφωνητικών 
που καταρτίστηκαν το τρίμηνο 
Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος,
δ)  έως τις 29.10.2019 πραγμα-
τοποιείται η αίτηση επιστροφής 
Φ.Π.Α. σε περίπτωση αποχώρη-
σης του Ηνωμένου Βασιλείου στις 
31.10.2019 χωρίς συμφωνία,
ε) έως τις 30.10.2019 πραγμα-
τοποιείται η υποβολή δήλωσης 

καταβολής εύλογης αμοιβής 
για τα προϊόντα που υπάγονται 
στις διατάξεις του άρθ. 18 του ν. 
2121/1993, από τους εισαγωγείς 
ή τους κατασκευαστές αυτών, για 
το τρίμηνο Ιούλιος, Αύγουστος, Σε-
πτέμβριος,
στ) έως τις 30.10.2019 πραγμα-
τοποιείται από τους υπόχρεους η 
υποβολή δηλώσεων Πόθεν Έσχες 
(Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.) για το έτος 2019 
(χρήση 2018),
ζ) στις 31.10.2019 έχει αποφασι-

στεί η αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση,
η) έως τις 31.10.2019 πραγματο-
ποιείται η υποβολή του ετήσιου 
πίνακα προσωπικού (Ε4) στο πλη-
ροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ,
θ) έως τις 31.10.2019 πραγμα-
τοποιείται η αίτηση επιστροφής 
Φ.Π.Α. από τους αγρότες του ειδι-
κού καθεστώτος για το προηγού-
μενο ημερολογιακό έτος,
ι) έως τις 31.10.2019 πραγματο-
ποιείται η ηλεκτρονική γνωστο-
ποίηση (υποβολή) του Ετήσιου 
Φορολογικού Πιστοποιητικού 
προηγούμενου έτους και
κ) έως τις 31.10.2019 πραγματο-
ποιείται η υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε. 
της δήλωσης απόδοσης περιβαλ-
λοντικού τέλους πλαστικών σα-
κουλών μεταφοράς, για το τρίμηνο 
Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ενοικιάζεται 2άρι σε φοι-
τητή από Αργολίδα, 44τμ, ανακαινισμένο και 
επιπλωμένο, 2ου ορόφου, διαμπερές, ευάερο, 
ευήλιο, διπλά τζάμια, 50μ από τον σταθμό Αν-
θούπολη, 300Ευρώ, χωρίς κοινόχρηστα 694 
760 5070, 698 660 9450 ΚΩΔ. 1184

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τ.μ. στο 
Σκαφιδάκι, δίπλα στο δημοτικό σχολείο, 
πρόσφατα ανακαινισμένο με τρία υπνο-
δωμάτια, υδρομόνωση και ηλιακό θερ-
μοσίφωνα. Άνετο πάρκινγκ και μεγάλη 
αυλή, χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες: 
6944317903 ΚΩΔ. 1177

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 90 τ.μ, στην 
οδό Τήνου 21, Νέος Κόσμος, Άργος (2 
υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, wc). Τηλ. 
επικοινωνίας 6949756293 και 2751029693. 
ΚΩΔ. 1176

ΣΕΠΟΛΙΑ γκαρσονιέρα 40 τ.μ., 2ου, γωνι-
ακή, 1 υ/δ, μπάνιο, ιδανική για φοιτητές, 
ανακαινισμένη, πλησίον της στάσης με-
τρό Σεπόλια, διαμπερής, με πρόσοψη σε 
πλατεία, κουφώματα αλουμινίου. Διατί-
θεται επιπλωμένη ή μη, τιμή συζητήσιμη, 
6957678924, 10:00-20:00 ΚΩΔ. 1172

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σε φοιτητές διαμέρισμα 
1ου ορόφου, στην οδό Ποσειδώνος, στην 
Καλλιθέα Αττικής (δύο κρεβατοκάμαρες, 
σαλόνι, κουζίνα wc). Τηλ 694 456 2400. Τιμή 
400€/μήνα. Συγκοινωνίες: τράμ και λεωφο-
ρεία. ΚΩΔ. 1171

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ. διαμπερές 3ου ορό-
φου επιπλωμένο ή μη, στον Άγιο Μελέτιο, 
σε απόσταση 200μ. από σταθμό μετρό. 
Τηλ. επικοινωνίας : 6987998719 ΚΩΔ. 1168

ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ενοικιάζεται 2άρι σε 
φοιτητή από Αργολίδα, 44τμ, πλήρως επι-
πλωμένο, 2ου ορόφου, διαμπερές, ευάερο, 
ευήλιο, 50μ από τον σταθμό Ανθούπολη, 
300Ευρώ, χωρίς κοινόχρηστα 6947605070, 
6986609450 ΚΩΔ. 1167

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ. διαμπερές 3ου ορό-
φου επιπλωμένο ή μη, στον Άγιο Μελέτιο, 
σε απόσταση 200μ. από σταθμό μετρό. 
Τηλ. επικοινωνίας : 6987998719 ΚΩΔ. 1168

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Τολό μονοκατοικία 
1ου ορόφου, καινούρια, 3υ/δ, 2 μπάνια, 
θέρμανση φυσικό αέριο, ηλιακός, συ-
ναγερμός, πλήρως επιπλωμένη, μεγάλα 
μπαλκόνια, μεγάλος εξωτερικός χώρος με 
θέσεις πάρκινγκ,500 μ από την ψιλή άμμο 
angeldos@otent.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι διαμέρισμα 2ου 
ορόφου, διαμπερές, με μεγάλες βεράντες, 
χωρίς κοινόχρηστα, στην οδό Βλάση, στο 
Άργος. Τηλ. 27510 61710, 697 902 9561 
ΚΩΔ. 1131

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα / γραφείο, 
102τμ, ισόγειο, στο Παράλιο Άστρος, οδός 
Ζαφειροπούλου (πεζόδρομος) πάνω στην 
αγορά, δίπλα στην θάλασσα. Πληροφορί-
ες: 697 717 1564 ΚΩΔ. 1132

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Παγκράτι (Αθήνα), διαμέ-
ρισμα 74 τ.μ. 2ος όρoφος, 2υ/δ, 1μπάνιο, 
τέντες, κατασκευή 1974. Άνετο, διαμπερές, 
φρεσκοβαμμένο διαμέρισμα, στο κέντρο 
του Παγκρατίου δίπλα σε συγκοινωνίες. 
Σε απόσταση 500μ βρίσκονται δύο πάρκα 
και το ξενοδοχείο Caravel. Τιμή 460€. Τηλ. 
6936809696 ΚΩΔ. 1129

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 26τμ και με 
πρόσοψη 5μ επί της οδού Άργους 115 (ένα-
ντι Piscinity). Διαθέτει τουαλέτα, κλιματι-

σμό ψύξης- θέρμανσης και θέση parking 
έμπροσθεν του καταστήματος. Τηλ. Επικοι-
νωνίας 6972013845 ΚΩΔ. 1127

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 1ου 
ορόφου 140 τμ διαμπερές. Πολυκλείτου 
3, Άργος. Πληροφορίες τηλ. 27510 66188 – 
68609 ΚΩΔ. 1117

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα στο Κέ-
ντρο 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). 
Διαθέτει 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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ δεύτερος όροφος στα μπετά, 
διαμπερές, οικοδομήσιμο 160 τμ., κάλυψη 
200 τ.μ., οδός Πατριάρχου Κυρίλλου 8 / 
Αγίου Ανδριανού, πίσω από παλιές Καπνα-
ποθήκες του Ναυπλίου. τηλ. 697 340 1802 
ΚΩΔ. 1186

Πωλούνται 2 αγροτεμάχια, εκτός σχεδί-
ου 4102 κ 4900 Ν. Τίρυνθα, πρόποδες Πρ. 
Ηλία, ενωμένα στον κεντρικό δρόμο με 

φάτσα 47 μ. (και χωριστά). Πληροφ. 693 242 
1799 ΚΩΔ. 1182

Αγιος Ανδριανός, οικόπεδο 670 τ.μ., εντός 
σχεδίου, επίπεδο, γωνιακό, πρόσοψη 26 μ., 
άρτιο, οικοδομήσιμο, κτίζει 240 τ.μ., εντός 
του οικισμού του Αγίου Αδριανού, εφά-
πτεται με δυο δημοτικούς ασφάλτινους 
δρόμους, δίπλα σε νεόδμητες κατοικίες 
38.000€ ΚΩΔ. 1161

Οικόπεδο 650 τ.μ., εντός σχεδίου, επίπε-
δο, γωνιακό, πρόσοψη 24μ. σε δημοτικό 
ασφάλτινο δρόμο πλάτους 6 μέτρων, άρ-
τιο, οικοδομήσιμο, κτίζει 240 τ.μ., εντός του 
οικισμού δίπλα σε νεόδμητες κατοικίες, δυ-
νατότητα συνένωσης με γειτονικό οικόπε-
δο 700τ.μ. 39.000€. ΚΩΔ. 1160

Άγιος Αδριανός - Βακούφια, αγροτεμάχιο, 
4604 τ.μ., εκτός σχεδίου, επίπεδο, γωνιακό, 
άρτιο, οικοδομήσιμο, κτίζει 207 τ.μ., έχει 
πρόσοψη 73 και 61 μέτρα σε δημοτικούς 
ασφάλτινους δρόμους, με θέα Παλαμήδι, 
τιμή 48.000 ευρώ, 6995812925 ΚΩΔ. 1159

Πωλείται αγροτεμάχιο-οικόπεδο 14στρεμ-
ματων στο Κουτσοπόδι - Μαλαντρένι, με 
νερό, ηλεκτροδοτούμενο, οικοδομήσιμο, 
κατάλληλο και για βιομηχανική χρήση . 
Επικοινωνία: vsideri1979@yahoo.gr ΚΩΔ. 
1158 

Πωλείται ή ενοικιάζεται αγροτεμάχιο στο 
Ελληνικό Άργους, 6 στρεμμάτων με ελιές 
και λεμονιές. Τηλ 694 498 4945 ΚΩΔ. 1155

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

Η εταιρεία Skouras Real Estate, με έδρα το 
Ναύπλιο αναζητά νέο μέλος/συνεργάτη για 
δημιουργία καριέρας στον χώρο του Real 
Estate. Προσφέρεται πλήρης απασχόληση, 
συνεχής καθοδήγηση και εκπαίδευση, ελκυ-
στικοί όροι συνεργασίας και αμοιβής με μεγά-
λη προοπτική εξέλιξης. Προτιμώμενες ηλικίες 
25 έως 40 ετών, απαραίτητη η γνώση ξένης 
γλώσσας και δίπλωμα οδήγησης. Αποστολή 
βιογραφικών: tsk@skourasrealestate.gr ΚΩΔ. 
1188

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται από εμπορι-
κή εταιρία στο Άργος. Απαραίτητα προσόντα: 
ευχέρεια στη χρήση υπολογιστών, αγγλικά, 
3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Γνώ-
σεις εμπορικής διαχείρισης και επιπλέον προ-
σόντα θα συνεκτιμηθούν. Αποστολή CV στο 
accdept.cvs@gmail.com ΚΩΔ. 1187

ΚΥΡΙΟΣ 42 χρόνων από Ναύπλιο με Δί-
πλωμα Α', Β', Γ', Δ' και ΠΕΪ (κάτοχος Κάρτας 
ψηφιακού ταχογράφου) ζητά εργασία σαν 
οδηγός σε επαγγελματικά ΙΧ αυτοκίνητα, ή 
φορτηγά, ή Βανάκια ως 30 θέσεων, αγγλική 
γλώσσα μέτρια, (για Εθνικές Μεταφορές). 
Τηλ. 698 336 0000 ΚΩΔ. 1183

Ειδική Παιδαγωγός με Μετεκπαίδευση στην 
"Ειδική αγωγή & τις μαθησιακές δυσκολίες" 
και εμπειρία σε χώρο παιδικής προστασίας 
αναλαμβάνει την μαθησιακή αποκατάσταση 
και παράλληλη στήριξη μαθητών Δημοτικού 
& Γυμνασίου στην ευρύτερη περιοχή Επιδαύ-
ρου-Ασκληπιείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6944848865 ΚΩΔ. 1180

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΡΑΣ να εργαστεί σε μελισσο-
κομική επιχείρηση για πλήρη απασχόληση. 
Απαραίτητη προϋπόθεση δίπλωμα οδήγη-

σης, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρε-
ώσεις, Εμπειρία σε χειρωνακτικές εργασίες. 
Ετών από 25 έως 40. Επικοινωνία μόνο απο-
γευματινές ώρες. 6945154981 ΚΩΔ. 1179

Επιχείρηση στο Τολό ζητά προσωπικό για 
σέρβις – μπαρ. Πληροφορίες τηλέφωνο: 
694 593 5713 ΚΩΔ. 1170

Ζητείται κυρία για φύλαξη ηλικιωμένης (όχι 
κατάκοιτης) για ημιαπασχόληση έως εσω-
τερική σε μονοκατοικία στην περιοχή Κου-
τσοποδίου Αργολίδος, για περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 694-0111894 
ΚΩΔ. 1169

Η εταιρία Mitsiopoulos Group (εμπόριο 
καφέ espresso -εξοπλισμό εστίασης ) ανα-
ζητά εξωτερικό πωλητή για περιοχές της 
Πελοποννήσου . Απαραίτητα προϋπηρεσία 
στο κλάδο HO.RE.CA , δυνατότητα ταξιδίων 
.Βιογραφικά στο email sales_mitgroup@
hotmail.com ΚΩΔ. 1165

Ζητείται ηλεκτρολόγος ή υδραυλικός για 
το τμήμα συντήρησης της ξενοδοχειακής 
μονάδας. info@nikkibeachhotels.com ΚΩΔ 
1162

Βρεφοκόμος ζητείται για καθημερινή 
(5ήμερη) εργασία σε οικία στο Ναύπλιο. 
Απαραίτητη τουλάχιστον τριετής εμπει-
ρία. Επιθυμητή συναφής επαγγελμα-
τική κατάρτιση. Στοιχεία επικοινωνίας: 
6947805754, xristin_maglara@yahoo.gr 
ΚΩΔ 1157

Ζητείται υπάλληλος για ηλεκτρονικό κα-
τάστημα στο Άργος. Αποστολή βιογραφι-
κών:pe.tsakiri@gmail.com Τηλέφωνο: 698 
841 8840. ΚΩΔ. 1156

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ανώνυμη εταιρεία εισα-
γωγής ξυλείας, α) εργάτης και β) τεχνίτης, 
με εμπειρία στο αντίστοιχο αντικείμενο 
και ηλικία εως 35 ετών. Τηλ.: 27510 29786 
- 29787-25438 fax: 2751029818 ΚΩΔ. 1153

Ζητείται υπάλληλος για εργασία σε πρα-
κτορείο ΟΠΑΠ στο Άργος.(Επιθυμητή προ-
ϋπηρεσία) Τηλ. επικοινωνίας 2751 023255 
ΚΩΔ. 1152

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ανώνυμη εταιρεία εισαγωγής 
ξυλείας, εργάτης - τεχνίτης, με εμπειρία 
στο αντίστοιχο αντικείμενο και ηλικία έως 
35 ετών. Τηλ.: 27510 29786 - 29787-25438, 
fax: 27510 29818 ΚΩΔ. 1150

Ζητείται από Φροντιστήριο Μ.Ε. στην ευ-
ρύτερη περιοχή του Άργους (Νεμέα) ,Χημι-
κός κατά προτίμηση ή Φυσικός που να έχει 
διδάξει χημεία και βιολογία έως και Γ λυκεί-
ου. Για αποστολή βιογραφικού (συστατι-
κών επιστολών) mail: kostasfys@yahoo.gr 
Τηλ:6973937322 ΚΩΣΔ. 1149

Ναύπλιο Αργολίδα οδηγός για απασχόλη-
ση 12 με 1:30 το μεσημέρι μεταφορά ΑΜΕΑ 
για μπάνιο στη θάλασσα Τιμή 300€ τηλ. 697 
161 5309 ΚΩΔ. 1146

Η εταιρεία εκτυπώσεων PRINTPRESS στο 
Ναύπλιο, ζητάει για άμεση πρόσληψη Γρα-
φίστα και web designer για την κάλυψη 2 
νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχό-
λησης, αποστολή βιογραφικού στο info@
printpress.gr ΚΩΔ 1142

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, πλαστικοποι-
ημένο μέσα - έξω, με μηχανή 36 HP αερό-
ψυκτη 2 κόρων, με βίντζι επαγγελματικό 
και επαγγελματική άδεια 2 κόρων. Τηλ.: 
2752059141 & 6949065081. ΚΩΔ.1042 Πω-
λείται 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

Πωλείται πλήρης κρεβατοκάμαρα, άριστης 
κατάστασης, μοντέρνα κατασκευή από 
ξύλο καστανιάς. Τιμή ΠΡΟΣΦΟΡΑ 300 ευρώ 
ΤΗΛ. 698 022 7678 Άργος Αργολίδας ΚΩΔ. 
1185

Πωλείται καναπές - κρεβάτι, ψυγείο και 
πλυντήριο σε άριστη κατάσταση λόγω με-
τακόμισης. Τηλ. 6945142324 ΚΩΔ. 1178

Χαρίζεται η Φρίντα, θηλυκό Βελγικό γκρε-
νενταλ. Είναι 8 ετών με ενημερωμένο βι-
βλιάριο και τσιπαρισμενο. Συνεργάσιμη, 
καλή φύλακας.argdimas@yahoo.gr ΚΩΔ. 
1175

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ όπλα για κυνήγι ένα ΒΕΡΝΕΙ 
ΚΑΡΟΝ παιρνει 5 φυσίγγια καινούργια 
γαλλική και δίκαννο ρωσικό ΜΠΑΙΚΑΛ και-
νούργιο. Τηλ. 6937946861 ΚΩΔ. 1174

Πωλείται Α) Λευκό διπλό κρεββάτι με απο-
θηκευτικό χώρο 250 Ευρώ με το στρώμα 
και Β) Ροζ βιβλιοθήκη ( 1.50 x .77 x .39 ) 50 
Ευρώ. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6974116681 
ΚΩΔ. 1164

Πωλείται άδεια πρακτορείου ΟΠΑΠ στην 
Αρχαία Επίδαυρο πληροφορίες στα τηλέ-
φωνα 2753042009 / 6977127013 ΚΩΔ. 1147

Αναλαμβάνω με χορτοκοπτικό μηχάνημα 
καθαρισμούς οικοπέδων και κτημάτων. 
Τηλ.6946965117 ΚΩΔ. 1145

Το DVD CLUB HOME CINEMA & Η ΡΕΖΕΡΒΑ 
(είδη δώρων) ξεπουλάνε τον εξοπλισμό και 
το εμπόρευμα με τιμές κάτω του κόστους. 
DVD 2 EURO BLU-RAY 4 EURO στα δώρα τι-
μές κόστους κλπ. ΚΩΔ. 1133

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 
στρώμα και αποθηκευτικό χώρο στο κε-
φαλάρι, 2 κομοδίνα, γωνιακό ντουλάπι και 
τουαλέτα 52cm(υ)x1,20(π)x40cm(υ) με κα-
θρέφτη και σκαμπώ. Όλα σε χρώμα καφέ, 
σε καλή κατάσταση. Επικοινωνία: kouvria@
yahoo.gr ΚΩΔ. 1100

ΠΕΜΠΤΗ
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Οι δωρεάν μικρές αγγελίες αποστέλλονται διαδικτυακά στη 
φόρμα:  anagnostis.org/form/mikres-aggelies, που θα βρείτε 
στο anagnostis.org και αναγράφονται πλήρη στοιχεία (ονο-
ματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας) για να 
μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας αν χρειαστεί. Δωρεάν 
είναι μόνο για ιδιώτες. Κάθε ιδιώτης δεν μπορεί να δημοσιεύει 
περισσότερες από μία μικρή αγγελία ταυτόχρονα.
Δημοσιεύονται και στον έντυπο Αναγνώστη Πελοποννήσου και 
στο site anagnostis.org

• ΕΡΓΑΣΙΑ • ΑΚΙΝΗΤΑ • ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ • ΠΩΛΗΣΕΙΣ • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ • ΣΚΑΦΗ • ΕΡΓΑΣΙΑ • ΑΚΙΝΗΤΑ • ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ • ΠΩΛΗΣΕΙΣ • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ • ΣΚΑΦΗ 

ΑγγελίεςΜΙΚΡΕΣ
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Δεν είναι πρώτη φορά που τα θαύματα παρεμβαίνουν 
στην ζωή μας, όμως μερικές φορές η θεία ζαβολιά 

έρχεται να αποδώσει δικαιοσύνη.
Ήταν κάποτε ο Ιησούς, ο 
Μωυσής και ένας παπ-
πούλης

Αποφασίζουν λοιπόν να 
παίξουν γκολφ σε μία 
πίστα που είχε λίμνη στη 
μέση.
Ρίχνει πρώτος ο Ιησούς, 
και μπλουμ, πέφτει η 
μπάλα μέσα στη λίμνη.
Περπατάει λοιπόν ο Ιη-
σούς πάνω στην λίμνη 
φτάνει στο σημείο όπου 
έπεσε η μπάλα, την ανυ-
ψώνει με το χέρι του, 
χτυπάει, και κατευθείαν 
μπαίνει η μπάλα στην 
τρύπα.
Δεύτερος παίζει ο Μωυ-
σής.
Χτυπάει την μπάλα και αυτή πέφτει στο νερό.
Προχωράει λοιπόν ο Μωυσής, φτάνει στην λι-
μνούλα, ανοίγει τα νερά στην μέση, περπατάει 
στο βυθό της λίμνης, βρίσκει την μπάλα, και την 
ρίχνει κατευθείαν στην τρύπα.

Τρίτος είναι ο παππού-
λης. 
Ρίχνει την μπάλα και για 
άλλη μια φορά η μπάλα 
μπαίνει στο νερό.
Εκείνη τη στιγμή πηγαί-
νει ένα ψάρι και τρώει 
την μπάλα.
βλέποντας το ψάρι, ένας 
πεινασμένη Καλημάνα, 
ορμάει και το τρώει.
Εκεί κοντά ένας άνθρω-
πος είχε βγει για κυνή-
γι. Βλέπει τον γλάρο και 
πυροβολεί.
Πέφτει ο γλάρος, και έτσι 
όπως έπεφτε, ανοίγει το 
στόμα.
Βγαίνει λοιπόν το ψάρι, 
και έτσι όπως σπαρτα-

ρούσε, του φεύγει η μπάλα 
από τό στόμα, και πέφτει κατευθείαν στην τρύπα.
Κοιτάει λοιπόν ο Ιησούς τον παππούλη και λέει:
– Αμάν ρε πατέρα, ένα γκολφ είπαμε να παίξουμε, 
αλλά εσύ το ξεφτίλισες!!

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Τα πλυντήρια πιάτων όπως και αυτά των 
ρούχων μπήκαν στην ζωή μας για να την 

κάνουν πιο ζόρικη

Η πραγματική αγάπη 
διαρκεί για πάντα
Είναι ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ο Τιμ 
αποφασίζει να κάτσει δίπλα στο γήπεδο. Κάθεται 
και παρατηρεί ότι η θέση δίπλα του είναι άδεια. 
Τότε γυρίζει σε εκείνον που καθόταν παραδίπλα 
και τον ρωτά εάν η θέση είναι πιασμένη. «Όχι», του 
λέει ο άνδρας, «η θέση είναι άδεια». «Αυτό είναι 
απίστευτο», είπε ο Τιμ. «Ποιος θα άφηνε μια τέτοια 
θέση;». Και τότε ο άνδρας του απαντά: «Βασικά η 
θέση ανήκει σε εμένα. Υποτίθεται πως θα ερχόμουν 
με την γυναίκα μου, όμως πέθανε. Αυτό είναι το 
μόνο Παγκόσμιο Κύπελλο που δεν είμαστε μαζί από 
τότε που παντρευτήκαμε». «Ω, τα συλλυπητήρια 
μου. Αυτό είναι απαίσιο... Όμως δεν μπορούσες να 
βρεις κάποιον άλλο, ένα φίλο, συγγενή ή γείτονα 
για να έρθει μαζί σου;». Ο άνδρας κουνά αρνητικά 
το κεφάλι. «Όχι», είπε. «Είναι όλοι στην κηδεία».


