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Ξυπνούν τα μεγάλα έργα της Αργολίδας 
με …ξεχασμένη την Ερμιονίδα

Μαθήματα λειτουργίας 
βιολογικού καθαρισμού
Αποστολή στο Έρντινγκ 

 ��  ΧΑΜΌΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΙΚΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΌΤΙΚΑ ΠΡΌΪΌΝΤΑ ΤΗΣ ΑΡΓΌΛΙΔΑΣ

 Σελ. 4-5

 Σελ.20

Η ζήτηση ναβα λίνας 
σ την Αργολίδα εί-

ναι πολύ έ ν τονη αυτές 
τις ημέρες , λόγω της 
ε λ λειμματικής παρα-
γωγής , με τις τιμές σε 
κα λό ε πίπεδο. Αν τίθε-
τα οι τιμές σ το ε λαιό -
λαδο πέφτουν.

Σελ. 3

ΨΗΛΆ ΤΆ ΠΟΡΤΟΚΆΛΙΆ
ΣΤΆ ΤΆΡΤΆΡΆ ΤΟ ΛΆΔΙ

Η ερμητικά κλειστή οργάνωση της Αργολί-
δας θα αλλάξει τακτική και θα πάψει να απο-
τελεί «κλάμπ» των ίδιων ανθρώπων, μετά 
την αθρόα συμμετοχή κόσμου στο κάλεσμα 
Αχτσιόγλου;

Σελ 12

Ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ 
έλαβε το μήνυμα 

Αχτσιόγλου;
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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

Απολογία σε άδειες εξέδρες
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Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων 
ημερών βοήθησαν αισθητά την 
ποιότητα στις Ναβαλίνες, συν-
δράμοντας, ώστε το πορτοκάλι 
να πάρει το ιδανικό χρώμα. Ως εκ 
τούτου και με δεδομένη την πολύ 
υψηλή ζήτηση, οι τιμές έχουν 
φθάσει και τα 32 λεπτά το κιλό 
για τον παραγωγό.
Αντίθετα οι πρώτες ενδείξεις για 
την τιμή του ελαιολάδου είναι 
άκρως απογοητευτικές, αφού κυ-
μαίνεται κάτω από τα 2,5 ευρώ 
το κιλό με τα μεροκάματα των 35 
ευρώ να κάνουν την καλλιέργεια 
ασύμφορη και δύσκολη την οικο-
νομική επιβίωση των αποκλειστι-
κά απασχολουμένων με την ελαι-
οκαλλιέργεια. 
Όπως τόνισε μιλώντας στον 
ΑγροΤύπο ο πρόεδρος του Αγρο-
τικού Συνεταιρισμού Σκαφιδακί-
ου Αργολίδος Θωμάς Φάκλαρης 
«η ζήτηση είναι πολύ έντονη 
αυτές τις ημέρες, γεγονός που 
οφείλεται και στην ελλειμματική 
παραγωγή. Οι τιμές κυμαίνονται 
μεταξύ 28 και 32 λεπτά. Συγκε-
κριμένα το εξαγόμενο πιάνει από 
28 έως 30 λεπτά το κιλό, ενώ 
το πορτοκάλι που φεύγει για τη 
ντόπια αγορά πιάνει τιμή 30-32 
λεπτά το κιλό. Η ποιότητα είναι 
ιδανική, τα μεγέθη πολύ καλά 
και η συγκομιδή έχει προχωρήσει 
σε ποσοστό 20%. Οι βροχές που 
έπεσαν τις προηγούμενες ημέρες 
βοήθησαν περαιτέρω την ποιότη-
τα, το χρώμα των καρπών και το 
μέγεθός τους».
Αντίστοιχα, σύμφωνα με το ρε-
πορτάζ του Αλέξανδρου Μπίκα, 
όπως δήλωσε ο Πέτρος Μπλέτας, 
πρόεδρος του Αγροτικού Συνε-
ταιρισμού Εσπεριδοειδών Αγί-
ου Γεωργίου Σκάλας Λακωνίας 
«Sparta Orange» «πριν από 5-6 
ημέρες κόψαμε τις πρώτες Ναβα-
λίνες. Η ποιότητα είναι εκπληκτι-
κή και η γεύση αξεπέραστη φέτος. 
Οι τελευταίες βροχές που έπεσαν 
στην περιοχή μας βοηθούν στην 
ωρίμανση και στο να πάρει το 
ιδανικό χρώμα ο καρπός. Φέτος 
παρατηρείται οψίμιση της παρα-
γωγής και οι τιμές ειδικά για τους 
παραγωγούς – μέλη του Συνεται-
ρισμού μας είναι τώρα 30 λεπτά 
το κιλό, μετά και τις συμφωνίες 
που κάναμε για εξαγωγές».

Και στην περιοχή της Άρτας συ-
νεχίζονται οι κοπές Ναβαλίνας, 
με πολύ υψηλή ποιότητα και χω-

ρίς προβλήματα όπως μας είπαν 
αγρότες της περιοχής.
Βέβαια, σχετικά με τις ναβαλίνες, 
σε ορισμένες βέβαια περιοχές της 
χώρας, οι τιμές δεν ξεπερνούν τα 
22 λεπτά το κιλό, παρά την ζω-
ηρή ζήτηση. Σημειωτέον ότι σε 
πολλές περιπτώσεις οι πρώτες 
Ναβαλίνες που κόβονται, είναι 
ακόμα πράσινες και καταλήγουν 
σε φούρνους για αποπρασινισμό, 
αλλά όπως μας είπαν παραγωγοί 
αυτό έχει κόστος και μειώνει το 
περιθώριο κέρδους τους.
Σύμφωνα με τον Άγγελο Κότσα-
λο από το Νεοχώρι Μεσολογγίου 
«η ζήτηση είναι καλή από τους 
εμπόρους και οι τιμές παραγω-

γού ξεκινούν από τα 20 λεπτά το 
κιλό και φθάνουν και τα 22 λεπτά 
το κιλό για το πολύ ποιοτικό πορ-
τοκάλι. Η ζήτηση οφείλεται στη 
γενικότερη μείωση της παραγω-
γής που ξέρουμε ότι υπάρχει και 
σε άλλες περιοχές της χώρας μας, 
όπως η Αργολίδα».
«Οι κοπές εδώ έχουν προχωρήσει 
σ’ ένα μόλις 20% και ενώ πριν τη 
συγκομιδή υπήρχε πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον εμπορικό, τώρα αυτό 
φαίνεται ότι δεν είναι στον ίδιο 
βαθμό. Οι τιμές παραγωγού στο 
χωράφι κυμαίνονται μεταξύ 19 
και 20 λεπτών το κιλό. Πιστεύω 
ότι η μεγάλη οψίμιση της παρα-
γωγής έχει συμβάλλει στο γεγο-
νός ότι το ενδιαφέρον των εμπό-
ρων δεν είναι όπως στην αρχή, 
πριν τις κοπές», δήλωσε από την 
πλευρά του ο Θεόδωρος Μιχαλό-
πουλος, παραγωγός από το Με-
σολόγγι.
Για τους παραγωγούς ελαιολά-
δου, τα πράγματα είναι πιο δύ-
σκολα. Οι τιμές πέφτουν και την 
πληρώνουν οι μικροί ελαιοπαρα-
γωγοί, αφού εκτός Ελλάδος κυρι-
αρχούν συγκεκριμένα ελαιόλαδα 
από άλλες χώρες που συμπερι-
λαμβάνουν μέσα και ελληνικό. 
Εντωμεταξύ, στην ενεργοποίηση 
του μέτρου της ιδιωτικής αποθε-
ματοποίησης ελαιόλαδου προχώ-
ρησε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
σε μια προσπάθεια συγκράτησης 

των τιμών εξαιτίας της αύξησης 
της παραγωγής, που έχει επιδει-
νώσει την αγορά του προϊόντος.
Ειδικότερα, η προσφυγή στην 
ιδιωτική αποθεματοποίηση με 
κοινοτική χρηματοδότηση αφο-
ρά τους παραγωγούς της Ελλά-
δας, της Κύπρου, της Ιταλίας, της 
Ισπανίας, της Γαλλίας, της Πορ-
τογαλίας, της Μάλτας, της Κροα-
τίας και της Σλοβενίας.
Η ανακοίνωση αφορά την πραγ-
ματοποίηση τεσσάρων διαγωνι-
σμών όπου οι παραγωγοί και οι 
οργανώσεις τους καλούνται να 
διαθέσουν ελάχιστη ποσότητα 
50 τόνων για 180 ημέρες, ενώ 
το ύψος της κοινοτικής βοήθειας 
ανέρχεται σύμφωνα με τον εκτε-
λεστικό κανονισμό 2016/2040 σε 
50 ευρώ/τόνο. Η ενίσχυση αφορά: 
το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, 
το παρθένο και το λαμπάντε.
Οι περίοδοι των διαγωνισμών 
είναι μεταξύ 21-26 Νοεμβρίου η 
πρώτη, 12-17 Δεκεμβρίου η δεύ-
τερη, 22-27 Ιανουαρίου η τρίτη 
και 20-25 Φεβρουαρίου η τέταρ-
τη προσφορά.
Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Οκτω-
βρίου ο επίτροπος για θέματα Γε-
ωργίας, Φιλ Χόγκαν, ανταποκρι-
νόμενος σε σχετικά αιτήματα των 
υπουργών Γεωργίας των παρα-
πάνω χωρών είχε προαναγγείλει 
την ενεργοποίηση του μέτρου της 
ιδιωτικής αποθεματοποίησης.

Όπως επισήμανε χθες ο Ιρλαν-
δός επίτροπος, τους τελευταίους 
μήνες η αγορά ελαιόλαδου γνω-
ρίζει μια σοβαρή ανισορροπία και 
η ενεργοποίηση του μέτρου της 
ιδιωτικής αποθεματοποίησης θα 
συνεισφέρει στην αποτροπή της 
περαιτέρω επιδείνωσης της κα-
τάστασης.
Η Κομισιόν στην ανακοίνωση 
που εξέδωσε χθες αποδίδει την 
αναταραχή στην αγορά και την 
υποχώρηση των τιμών κυρίως 
στη αύξηση της παραγωγής.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημο-
σιοποίησε η Κομισιόν τον Οκτώ-
βριο, η φετινή παραγωγή ελαιό-
λαδου στην Ε.Ε. εκτιμάται ότι θα 
φτάσει τα 2,1 εκατ. τόνους και 
είναι υψηλότερη κατά 7% από τη 
μέση ετήσια παραγωγή των τε-
λευταίων 5 ετών.

θέμα

Η ζήτηση ναβαλίνας 
στην Αργολίδα είναι 
πολύ έντονη αυτές 

τις ημέρες, λόγω της 
ελλειμματικής παρα-
γωγής, με τις τιμές να 
κυμαίνονται μεταξύ 28 

και 32 λεπτά.

Οι τιμές στο ελαιόλαδο 
πέφτουν, αφού εκτός 
Ελλάδος κυριαρχούν 
συγκεκριμένα ελαιό-

λαδα από άλλες χώρες 
που συμπεριλαμβάνουν 

μέσα και ελληνικό

Ψηλά τα πορτοκάλια, στα τάρταρα το λάδι
Χαμόγελα και πίκρα για τα αγροτικά προϊόντα της Αργολίδας
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Θα ξυπνήσουν τα μεγάλα έργα της Αργολίδας;
Συσκέψεις επί συσκέψεων με Μαλτέζο – Νίκα να τρέχουν για όσα έμειναν πίσω

Η σύνδεση του Ναυπλίου και του Άργους 
με τον αυτοκινητόδρομο Α7 (Κορίνθου 
– Τρίπολης – Καλαμάτας / Σπάρτης), η 
πορεία των έργων στο νομό, αγροτικά 
ζητήματα, καθώς και η προοπτική της 
μεταστέγασης των υπηρεσιών της Π.Ε. 

στο στρατόπεδο του Ναυπλίου ήταν το 
θέμα συζήτησης σε σύσκεψη που έγινε 
στο Ναύπλιο υπό τον περιφερειάρχη Πε-
λοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, με τη συμ-
μετοχή του αντιπεριφερειάρχη Γιάννη 
Μαλτέζου και υπηρεσιακών παραγόντων.
Είχε προηγηθεί συνάντηση με τον με-
λετητή του οδικού έργου Αγία Ελεούσα 
– Αρκαδικό Κ. Μιχαλόπουλο στην Τρίπο-
λη, κατά την οποία ο κος Νίκας ζήτησε 
να ολοκληρώσει τη μελέτη του συγκε-
κριμένου έργου. Όπως έγινε γνωστό στη 
διάρκεια της συνάντησης, στο μελετητικό 
γραφείο “ΣΥΣΤΑΣ ΕΜΕ – Κ. Μιχαλόπου-
λος και συνεργάτες Ε.Ε.” η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου οφείλει χρήματα από το 
2007, χρέος το οποίο ο Π. Νίκας δεσμεύ-
θηκε ότι θα εξοφληθεί. «Η δέσμευσή μου 
προς τον μελετητή έγινε γιατί θεωρώ 
απολύτως αναγκαίο να ενταχθεί το εν 
λόγω έργο στο τωρινό ΠΕΠ Πελοποννή-
σου (ΕΣΠΑ 2014 – 2020)», τόνισε περι-
φερειάρχης.
Το έργο Αγία Ελεούσα – Αρκαδικό απε-

Σύνδεση με αυτοκινητόδρομο, 

Αγία Ελεούσα – Αρκαδικό, 

Ανάκτορο Μυκηνών, Παναγία 

Κατακεκρυμμένη, Άγιος Νικόλαος, 

Μυθολογικό Λέρνης, Βυζαντινό – 

Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους, 

Μπούρτζι, Κάστρο Αρχαίας Πιάδας

Γιάννης Μαλτέζος: «Βασική 

μας έννοια είναι η διαφύλαξη 

της παρακαταθήκης αιώνων 

και της τοπικής ιστορίας καθώς 

η πολιτιστική κληρονομιά δεν 

ανήκει μόνο σε μας αλλά και στις 

επόμενες γενιές και σε όλον τον 

κόσμο»

ντάχθηκε πρόσφατα από το ΠΕΠ Πε-
λοποννήσου, αλλά από την Περιφέρεια 
αναζητούνται τρόποι επανένταξής του, 
καθώς αποτελεί κομβικό έργο για την 
Αργολίδα, καθώς η κατασκευή του, στην 
εθνική οδό Άργος – Ναύπλιο – Θέατρο 
Επιδαύρου – Παλαιά Επίδαυρος, διασφα-
λίζει τη σύνδεση Ναυπλίου – Λυγουριού 
και συντομεύει τη διαδρομή προς το Πόρ-
το Χέλι.
Μία ακόμα σύσκεψη που αφορούσε έργα 
στο νομό με προβλεπόμενη χρηματοδότη-
ση από ΕΣΠΑ/ΠΕΠ 2014-2020 και αφο-
ρούν στην πολιτιστική μας κληρονομιά 
ήταν αυτή που έγινε με τη συμμετοχή της 
Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, 
κατά την οποία προκρίθηκαν να εντα-
χθούν έργα που αφορούν στην προστα-
σία αρχαιολογικών μνημείων και Ιερών 
Ναών χαρακτηρισμένων ως μνημεία που 
κινδυνεύουν με κατάρρευση από τα ση-
μάδια του χρόνου:
*Η αποκατάσταση του δαπέδου του Δό-
μου και της Εστίας του μεγάλου ανακτό-
ρου των Μυκηνών
*Η επίσπευση όλων των απαραίτητων 
διαδικασιών για την αρχιτεκτονική επα-
νόρθωση/ανακατασκευή της Ιεράς Μο-
νής της Παναγίας της Κατακεκρυμμένης 
ή Πορτοκαλούσας στο Άργος για να απο-
κτήσει το μοναστήρι την παλαιά ιστορι-
κής σημασίας μορφή του
*Η αποκατάσταση του μνημείου Ι.Ν. Αγί-
ου Νικολάου στο Ναύπλιο στο συντομότε-
ρο δυνατό χρόνο
*Το θεματικό μυθολογικό πάρκο στη Λέρ-
νη Αργολίδας
*Η διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου 
του Βυζαντικού Μουσείου στο Άργος.
*Η διερεύνηση της δυνατότητας επίλυ-
σης θεμάτων όπως η ενδεχόμενη βελτί-
ωση πρόσβασης, φωτισμού και ανάδειξης 

μνημείων όπως του Παλαμηδίου και του 
κάστρου “Λάρισα”.

*Η εξέλιξη του ήδη ενταγμένου έργου 
αποκατάστασης του φρουρίου “Μπούρ-
τζι” στο Ναύπλιο, ενόψει και του εθνικού 
εορτασμού του 2021
*Η εξέλιξη του ήδη ενταγμένου έργου για 
τον εκσυγχρονισμό του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Άργους και του Κάστρου της 
Αρχαίας Πιάδας στη νέα Επίδαυρο.
Όπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης 
Γιάννης Μαλτέζος «Βασική μας έννοια εί-
ναι η διαφύλαξη της παρακαταθήκης αι-
ώνων και της τοπικής ιστορίας καθώς η 
πολιτιστική κληρονομιά δεν ανήκει μόνο 
σε μας αλλά και στις επόμενες γενιές και 
σε όλον τον κόσμο».
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Η Ερμιονίδα κοιτάει το ΕΣΠΑ από μακριά
Απογοήτευση και έντονη διαμαρτυρία της δημοτικής αρχής 

Παραμελημένο παιδί της 
Αργολίδας συνεχίζει να 
παραμένει η Ερμιονίδα, 

με τον δήμαρχο Γιάννη Γεωρ-
γόπουλο να έρχεται σε ιδιαί-
τερα δύσκολη θέση μιας και 
πολιτικά ανήκει στη Νέα Δη-
μοκρατία, με περιφερειάρχη 
ομοϊδεάτη, που αφήνει όμως 
εκτός ΕΣΠΑ μια ολόκληρη πε-
ριοχή.
Ο Γιάννης Γεωργόπουλος δια-
πιστώνοντας ότι ο δήμος του 
μένει εκτός προγραμματισμού 
(βλέπε ρεπορτάζ σελ 4) ανα-
γκάστηκε να δημοσιοποιήσει 
την αντίδρασή του με ανακοί-
νωση προς τα Μέσα Ενημέρω-
σης, χτυπώντας το καμπανάκι 
στον Παναγιώτη Νίκα και το 
Γιάννη Μαλτέζο.

Αναφερόμενος στα αποτε-
λέσματα της πολύωρης σύ-
σκεψης με τη συμμετοχή της 
Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, του Γ.Γ. Πολι-
τισμού, του Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου, των Αντι-
περιφερειαρχών και λοιπών 
αρμοδίων, η οποία κατέληξε 
στην απόφαση να προταθούν 
έργα πολιτισμού προς ένταξη 
στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, τονί-
ζει: 
«Διαπιστώσαμε σε σχετική 
ανακοίνωση που ακολούθησε, 
ότι κανένα έργο δεν αναφέρε-
ται στην Ερμιονίδα. Δεν γνω-
ρίζουμε τα κριτήρια επιλογής 

των έργων που προτάθηκαν 
από την Περιφερειακή Ενότη-
τα Αργολίδας και προβληματι-
ζόμαστε για την αντιμετώπιση 
που έχει ο Δήμος μας. 
Η Ερμιονίδα εξακολουθεί, δυ-

στυχώς, να παραμένει εκτός 
προγραμματισμού. Θυμίζουμε 
ότι η Ερμιονίδα είναι κομμά-
τι της Αργολίδας κάτι που θα 
πρέπει επιτέλους να το λά-
βουν σοβαρά υπόψη».
Οι προτάσεις του δήμου Ερ-
μιονίδας για έργα πολιτισμού 
τα οποία θα μπορούσαν να 
ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2014 – 
2020, ώστε να υλοποιηθούν 
και να αναδείξουν τον πολιτι-
στικό πλούτο της Ερμιονίδας 

και από τις οποίες ουδεμία 
περιλαμβάνεται στα σχέδια τα 
Περιφέρειας Πελοποννήσου 
είναι:
• Ρωμαϊκό Ταφικό Μνημείο 

Ερμιόνης
• Σχολείο Συγγρού Κρανι-

δίου
• Ιερά Μονή Αυγού
• Καποδιστριακό Σχολείο 

Ερμιόνης
• Παλαιό Δημοτικό Σχολείο 

Κοιλάδας
• Αρχαία πόλη Αλιέων Πορ-

τοχελίου
• Μύλοι Κρανιδίου 
• Ιερός Ναός Ταξιαρχών 

Ερμιόνης
• Πρόσβαση Σπηλαίου 

ΦΡΑΓΧΘΙ
• Μύλοι Ερμιόνης
Ο δήμαρχος ζητά από τους 
αρμοδίους, έστω και τώρα, να 
μεριμνήσουν ώστε να υλοποι-
ηθούν έργα πολιτισμού και 
στην Ερμιονίδα.

Δήμος: 

Η Ερμιονίδα είναι κομμάτι 

της Αργολίδας κάτι που 

θα πρέπει επιτέλους να το 

λάβουν σοβαρά υπόψη

Ο Γ. Γεωργόπουλος 
αναγκάστηκε να 

δημοσιοποιήσει την 
αντίδρασή του, χτυπώντας 
το καμπανάκι σε Νίκα και 

Μαλτέζο

Σχολείο Συγγρού Κρανιδίου

Ιερά Μονή Αυγού

Αρχαία πόλη Αλιέων Πορτοχελίου

Πρόσβαση Σπηλαίου Φράχθι

Μύλοι Κρανιδίου

Φωτορεαλιστική Ρωμαϊκού Ταφικού Μνημείου Ερμιόνης (Γ. Αντωνίου)
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Ρατσιστές ο Ησίοδος και 
ο Απόστολος Παύλος;

Κάθε μέρα που περνά, περισσότερα από 1500 άτομα από διάφορες 
μουσουλμανικές χώρες τής Ασίας και τής Αφρικής, καταπλέουν 
στα νησιά τού ανατολικού Αιγαίου καθώς και στον Έβρο, και από 
εκεί προωθούνται στην ενδοχώρα.
Η Ελληνική κοινωνία είναι αναστατωμένη αλλά το πολιτικό σύ-
στημα (απολύτως απονευρωμένο) διαλαλεί -χωρίς λύπην, χωρίς 
περίσκεψιν, χωρίς αιδώ- ότι είναι αποφασισμένο να διασπείρει 
στην επικράτεια τούς ετσιθελικά και παράνομα εισερχομένους 
μουσουλμάνους, τούς οποίους -για ευνοήτους λόγους- στέλνει 
η Τουρκία, αντιστάσεως μη ούσης, με συνεχώς αυξανόμενους 
ρυθμούς.
Ο Απόστολος Παύλος στην Β΄ προς Τιμόθεον Επιστολή του, επι-
γράφει το τρίτο κεφάλαιο ως εξής: «Έρχονται καιροί δύσκο-
λοι». Στον πρώτο στίχο, μάς λέει ότι κατά τίς έσχατες  ημέρες θα 
έλθουν δύσκολοι και επικίνδυνοι καιροί. Στον στίχο 2 λέγει ότι 
οι άνθρωποι δέν θα έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο, και στον στίχο 13 
κάνει τήν δυσοίωνη πρόβλεψη: Θα έλθουν άνθρωποι πονηροί 
και γόητες! (ΣΣ Οι λεξικογράφοι αποδίδουν στη Νέα Ελληνική: 
Πονηροί = πανούργοι, δόλιοι, υποκριτές και κακοί,  μακράν τής 
ηθικής κείμενοι, άριστοι χειριστές τών ¨δισσών λόγων¨, κρυψίνο-
ες, ανειλικρινείς  και εξαπατητές.
Όμως οι αλάστορες και αχρείοι αυτοί άνθρωποι θα είναι και γό-
ητες).
Τα λεξικά στη λέξη ΓΟΗΣ αναφέρουν: 1. Αυτός που ασκεί γοητεία 
2. Ο μάγος 3. Ο αγύρτης 4. Ο διαθέτων σαγηνευτική δύναμη 5. Ο 
απατηλός 6. Ο θελκτικός 7. Αυτός που συναρπάζει τούς άλλους 
και τούς παρασύρει, αναστατώνοντας και αίροντας τίς αναστο-
λές και τίς αντιστάσεις τους με τόν παλμό τών λόγων του 
8. Αυτός που ξεγελά τους πάντες οδηγώντας τους εκεί όπου έχει 
προσχεδιάσει…
Δέν αφήνει καμμιά αμφιβολία ο Απόστολος, ότι ομιλεί για τούς 
ανθρώπους τής εξουσίας που ποδηγετούν τίς μάζες αφιονίζοντάς 
τες, εκμαυλίζουν τούς πάντες και ρυθμίζουν τίς ζωές τους.
Και ποιος δέν έχει ζήσει κάτω από τήν επιρροή ενός γόη, ανα-
θέτοντάς του το παρόν αλλά και το μέλλον όλων τών επομένων 
γενεών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται…
Παρόμοια πρόβλεψη με τόν Παύλο έχει κάνει και ο Ησίοδος 800 
χρόνια πρίν γεννηθεί ο Χριστός, (¨Έργα και Ημέραι¨ 180-212):
«Θα έλθει καιρός που ο πατέρας δέν θα μοιάζει με τα παιδιά του» 
(για σκεφθείτε λίγο επαγωγικότερα: Σε ποιες περιπτώσεις ο πατέ-
ρας δέν μοιάζει με το παιδί του;), «ο ξένος δέν θα είναι φίλος με 
αυτόν που τόν φιλοξενεί»… (αυτό, σάς φέρνει στο μυαλό κάτι;;), 
«τούς γονείς θα τούς καταφρονούν όταν γεράσουν, ούτε καμμία 
Τιμή θα έχει όποιος κρατεί τόν όρκο του και μάλλον θα τιμούν τόν 
άνθρωπο που σχεδιάζει και διαπράττει εγκλήματα… το Δίκαιο θα 
κατοικεί μέσα στη δύναμη» (καθαρότερα δέν θα μπορούσε κανείς 
να τα γράψει όλα αυτά) «και θα ζημιώνει ο αχρείος τόν ευγενικό 
άνθρωπο λέγοντάς του λόγια απατηλά (λόγια απατηλά…), που 
θα παίρνει όρκο γι’ αυτά… και το κακό δέν θα ’χει γιατρειά».
Μουδιάζεις, χάνεις τη ζωτικότητά σου διαβάζοντας τα λόγια τού 
Ησιόδου και τού Αποστόλου Παύλου.
Όμως ο Ησίοδος αλλά και ο Παύλος, δέν μπόρεσαν και ούτε ήταν 
ποτέ δυνατό να φαντασθούν ότι θα έρχονταν καιρός, όπου οι 
μάρτυρες στα δικαστήρια αλλά και οι άνθρωποι τής εξουσίας, θα 
ορκιζόντουσαν όχι στον Θεό, αλλά στην όποια προσωπική τους 
συνείδηση, δηλαδή στον εαυτό τους, ξεχνώντας ότι αντικαθιστώ-
ντας τόν Θεό με τόν εαυτό τους, τούτο είναι Ύβρις επιφέρουσα τήν 
Νέμεση, τήν Άτη και τέλος τήν Τύση, τήν ολοκληρωτική κατα-
στροφή.
Μήπως τελικά ζούμε στους έσχατους καιρούς;      

Ναύπλιον 11.11.19

*Ο Θέμος Γκουλιώνης είναι Οφθαλμίατρος 

του Θέμου Γκουλιώνη*

μονολογώντας

Για καλοφαγάδες
Η 9η Ελληνογερμανική Συνέλευση 
στο Έρντινγκ πέρα από επιτυχής 
από πλευράς διοργάνωσης και 
θεματολογίας έκρυβε κι άλλες εκ-
πλήξεις. Καλό φαγητό τόσο ποσο-
τικά όσο και ποιοτικά. Όσοι σκο-
πεύαμε να εκμεταλλευτούμε την 
αποχή μας από τα σουβλατζίδικα 
και τα κοψίδια, ατυχήσαμε αφού 
πέρα από γνώσεις κουβαλήσαμε 
μέσα σε λίγες ημέρες και μερικά 
κιλά παραπάνω. 

Α.Ν.

Πανωφόρια στις κολώνες
Αποτρέπουν τους αφισοκολλητές προβάλλοντας 

τον Δήμο

Μετά τις προσπάθειες οι ανακοινώσεις και ως επί το πλείστον οι 
αγγελίες θανάτων να γίνονται σε συγκεκριμένους πίνακες κι όχι 
άναρχα, σε δέντρα και σε φωτιστικούς στύλους όπως γινόταν μέ-
χρι σήμερα. Μετά από πρόταση του τοπικού συμβουλίου Άργους 
ακόμα και οι στύλοι της ΔΕΗ θα καλυφθούν από διαφημιστικά 
του Δήμου Άργους Μυκηνών σε μια προσπάθεια να αποτραπεί το 
φαινόμενο με τα κηδειόχαρτα ξεφτισμένα να προσβάλουν τους 
νεκρούς αλλά και την αισθητική των ζωντανών. 
Οι κολόνες θα καταλειφθούν με μουσαμά πάνω στον οποίο θα 
απεικονίζονται σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος  απ΄όλο τον 
Δήμο Άργους- Μυκηνών, προβάλλοντας στους επισκέπτες την 
πολιτιστική κληρονομιά και θυμίζοντας στους κατοίκους τον πο-
λιτιστικό πλούτο του Δήμου τους. 

Α.Ν.
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ο Αναζητώντας τον Ιδανικό εαυτό…

Μια εκδήλωση που ενθαρρύνει  πρωτοβουλίες με εθελοντική δράση 
με σκοπό την αλληλεπίδραση στην κοινωνία, με την κοινωνία, διορ-
γανώνει ο Δήμος Ναυπλιέων στις 16-17 Νοεμβρίου στο Βουλευτικό. 
Η πρωτοβουλία αυτή αφορά εθελοντική δράση ομάδας ψυχοθερα-
πευτών Gestalt που αποτελείται από, δέκα και πλέον, ψυχολόγους και 
ψυχοθεραπευτές από διαφορετικές πόλεις της χώρας μας. Ο σκοπός 
είναι αλληλεπίδραση με τις κοινωνίες των επαρχιακών πόλεων προ-
κειμένου να αίρονται οι δυσκολίες (στερεότυπα) των ανθρώπων που 
χρειάζονται να απευθυνθούν σε ειδικό είτε σε δομή ψυχικής υγείας.
Τελικά για λίγους τους κόβω τους 10 ψυχολόγους και ψυχοθεραπευ-
τές, αφού πρώτα πρέπει να βρούμε τον εαυτό μας και μετά να ανα-
ζητήσουμε τον Ιδανικό…

ΟΝ.

ιχνηλασίες

Αρβανιτιά τέλος, μέχρι να ληφθούν 
μέτρα

Η τοποθέτηση μόνιμης καγκελόπορτας στο γύρο της Αρβανιτιάς 
βάζει οριστικό τέλος στους ρομαντικούς περιπατητές της όμορ-
φης διαδρομής, μέχρι τουλάχιστον να ληφθούν μέτρα για την 
ασφάλεια των διερχομένων από τη συνεχή πτώση των βράχων.
Η διάβρωση του προηγούμενου διαστήματος σε συνδυασμό με 
τις βροχοπτώσεις του χειμώνα, κάνουν ακόμα πιο επικίνδυνη 
την περιοχή και όποιος περνάει πλέον ρισκάρει με το θάνατο. 
Παρόλα αυτά, κάποιοι επιμένουν και περνούν αψηφώντας την 
απαγόρευση. 
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του προέ-
δρου του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασί-
ας (ΟΑΣΠ) Ευθύμιου Λέκκα, ο κίνδυνος των κατολισθήσεων στη 
διαδρομή από την παραλία του Ναυπλίου προς την Αρβανιτιά 
αυξάνει σταδιακά.
Από την πλευρά του ο δήμος - όπως έχει επισημάνει ο ίδιος ο 
δήμαρχος Δημήτρης Κωστούρος με δηλώσεις του από το Σε-
πτέμβρη -, «όσο το επιτρέπουν φυσικά οι γραφειοκρατικές δια-
δικασίες, προχωρά τη μελέτη με εξειδικευμένο επιστήμονα και 
την ομάδα αυτού».

Υ.Ζ.

Σε μοναστήρι 
οι πρόσφυγες
Η Μητρόπολη της Ηλί-
ας θα διαθέσει τους 
χώρους ενός μοναστη-
ριού για να βρουν στέ-
γη 50-60 πρόσφυγες 
από την Συρία. Η δομή 
θα δημιουργηθεί στην 
Ι.Μ. Πορετσού. Να περι-
μένουμε κάτι αντίστοι-
χο και από την δικιά μας 
μητρόπολη ή βρίσκεται 
ακόμα στο κυνήγι των 
«μαγισσών της Γιόγκα» 
και της αποκριάς που 
έρχεται;
Αν η εκκλησία δεν δεί-
ξει την φιλανθρωπία 
της προς τους κατα-
τρεγμένους, τότε θα δι-
αφοροποιούμεθα από 
αυτούς μόνο και μόνο 
λόγω χοιρινού.

Παράβαση της 
εβδομάδας
Την εβδομάδα 4 έως 10 Νο-
εμβρίου πραγματοποιήθη-
καν έλεγχοι σε 15.073 οχήμα-
τα, “δίνοντας προτεραιότητα” 
στη μη χρήση ζώνης ασφα-
λείας και στην  παρεμπόδιση 
ραμπών διάβασης ατόμων με 
αναπηρία
Βεβαιώθηκαν συνολικά 2.176 
σχετικές παραβάσεις σε όλη 
την επικράτεια
Την προηγούμενη βδομάδα 
(από 4 έως 10 Νοεμβρίου) 
κλιμάκια αστυνομικών των 
Υπηρεσιών Τροχαίας, ενη-
μέρωσαν τους οδηγούς και 
πραγματοποίησαν σχετικούς 
ελέγχους, “δίνοντας προ-
τεραιότητα” στη μη χρήση 
ζώνης ασφαλείας και στην  
παρεμπόδιση ραμπών διάβα-
σης ατόμων με αναπηρία.
Στο πλαίσιο αυτό, από (933) 
συνεργεία Τροχαίας που συ-
γκροτήθηκαν σε όλη την 
χώρα, ελέγχθηκαν συνολικά 
(15.073) οχήματα και βεβαι-
ώθηκαν (1.502)  παραβάσεις 
για μη χρήση ζώνης ασφαλεί-
ας και (674) παραβάσεις για 
παρεμπόδιση ραμπών διάβα-
σης ατόμων με αναπηρία.
Οι περισσότερες παραβά-
σεις σημειώθηκαν, στο οδι-
κό δίκτυο της Αττικής (356), 
της Θεσσαλονίκης (308), του 
Ηρακλείου (276), των Χανίων 
(78), της Πιερίας (78) και της 
Αχαΐας (75).
Μια αναφορά σε ποσοστό 
πληθυσμού κι αυτοκινήτων, 
ίσως αναδείκνυε την Αργολί-
δα ως αρνητική πρωταθλή-
τρια.  

O.Φ.

Καταγγείλτε μέσο του Novoville
Μια εφαρμογή, δίνει άμεσα δυνατότητα παρέμβα-
σης στους Δημότες που εντοπίζουν προβλήματα στο 
Δήμο τους. Χωρίς κανένα κόστος ο πολίτης μπορεί να 
αναφέρει προβλήματα στο οδόστρωμα, διαρροές στο 
αγωγό νερού, σκουπίδια, παρατημένα ζώα και γενικά 
ότι επιπίπτει στην αντίληψή του και χρειάζεται παρέμ-
βαση του Δήμου. Χτες το πρωί δοκιμαστικά αναφέρα-
με κάποια παρατημένα βαρέλια σε χώρο σχολείου και 
αμέσως ο Δήμος ενημέρωσε την εταιρία που τα είχε 
να τα απομακρύνει τάχιστα. Μαζί με την όποια αναφο-
ρά σας μπορείτε να στείλετε και φωτό χωρίς επιπλέον 
χρέωση για το καλύτερο εντοπισμό. Ο Δήμος είναι ο 
πολίτης , ας γίνει και το μάτι του.
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Mail επικοινωνίας: lupus@espiv.net

Από το «Stonewall» στα 
«Pride» 

Της Πρωτοβουλία γυναικών ενάντια 
στην πατριαρχία

ΣΤΙΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ  του 1969, στις Η.Π.Α. πραγματοποιείται επι-
δρομή της αστυνομία σε ένα μπαρ-στέκι ομοφυλόφιλων ατόμων, 
το«Stonewall Inn». Αυτή η επίθεση, αν και δεν αποτελεί πρωτο-
φανές γεγονός για τη συγκεκριμένη εποχή, δεδομένου ότι ξυλο-
δαρμοί και συλλήψεις εις βάρος ομοφυλοφίλων αποτελούν συχνό 
φαινόμενο, έχει μείνει στην ιστορία ως σταθμός για την LGBTQI+ 
κοινότητα καθώς μιλάμε για μία εξέγερση των ανθρώπων αυτών 
ενάντια στην κοινωνική απομόνωση και περιθωριοποίηση πα-
ράλληλα με την αστυνομική και παρακρατική βία και καταστολή 
Στο σημείο αυτό σπεύδουν κι άλλα άτομα και η αντίσταση ανα-
βαθμίζεται σε εξέγερση που διαρκεί τρείς μέρες και γενικεύεται 
σε αρκετές περιοχές της Νέας Υόρκης. Μιλάμε για μία συνθήκη 
που είχε ισχυρό αντίκτυπο στα lgbtqi+ κινήματα καθώς τα υποκεί-
μενα εξεγέρθηκαν ενάντια σε όλο το φάσμα της καταπίεσης που 
δέχονταν στο κοινωνικό και το πολιτικό πεδίο και έπειτα και στο 
ατομικό. ΜΕΤΑ την εξέγερση του stonewall, υπήρχε ένα χειροπια-
στό γεγονός αντίστασης με βάση το οποίο διαδήλωνε ο κόσμος 
προκειμένου να το διατηρήσει στη συλλογική μνήμη αλλά και να 
εμπνεύσει νέους αγώνες. Την επόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε 
το πρώτο Gay Pride, μια διαδήλωση με αφορμή μία ημέρα αντί-
στασης, μνήμης της εξέγερση και σημείο αναφοράς των LGBTQI+ 
διεκδικήσεων.
ΤΑ PRIDE  άρχισαν σταδιακά να εξαπλώνονται και πλέον πραγμα-
τοποιούνται σε πολλές πόλεις του πλανήτη. Η σύνδεση των Pride 
με το «Stonewall» είναι σαφής και εδράζεται στην έκφραση των 
αναγκών των υποκειμένων που δέχονται την καταπίεση. Με το 
πέρας των χρόνων ωστόσο, οι αναφορές στην εξέγερση μειώθη-
καν. Τα χαρακτηριστικά αλλά και η ίδια η μνήμη της εξέγερσης του 
stonewall αποσιωπήθηκαν συστηματικά με στόχο την αλλοίωση, 
την αποριζοσπαστικοποίηση και εν τέλει την αφομοίωση του αγώ-
να. Είναι άλλωστε χαρακτηριστική η προσπάθεια της κυριαρχίας 
να απονοηματοδοτήσει τους αγώνες και να τους απεκδύσει από 
τα ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά και τις διεκδικήσεις εκείνες που 
θα τους καθιστούσαν πραγματικά επικίνδυνους για το υπάρχον 
και παράλληλα η προσπάθεια για επανανοηματοδότηση τους 
προκειμένου να διαστρεβλωθεί η αντίληψη για τη χειραφέτηση 
των καταπιεσμένων και να αναχθεί σε αίτημα συνδιαχείρισης της 
εξουσίας. Το αίτημα της ορατότητας που τίθεται ως προτεραιότη-
τα, εμποδίζει την εξέλιξή των Pride σε ένα κίνημα με ριζοσπαστικά 
χαρακτηριστικά και συνολικές διεκδικήσεις για ισότητα και ελευ-
θερία, καθώς ενέχει τη θέληση για ενσωμάτωση στο υπάρχον σύ-
στημα. Υπάρχουν βέβαια και pride που αυτοπροσδιορίζονται ως 
radical (αυτοοργανωμένα) και έχουν κάνει ένα πρώτο βήμα όσον 
αφορά την απόρριψη των θεσμικών φορέων και την προώθηση 
μιας ριζοσπαστικής αντίληψης σε σχέση με τις διεκδικήσεις της 
LGBTQI+ κοινότητας.
Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ  δεν αποτελεί απλά ένα οικονομικό μοντέλο 
κοινωνικής οργάνωσης, αλλά ένα πλέγμα κοινωνικών συμπεριφο-
ρών και δομών που ορίζονται στη βάση της εκμετάλλευσης και της 
καταπίεσης. Είναι λοιπόν ζητούμενο η συνολικοποίηση των μερι-
κών αγώνων σε μία ριζοσπαστική κατεύθυνση που θα αποσκοπεί 
στη συνολική ανατροπή του υπάρχοντος. Επί του συγκεκριμένου 
λοιπόν, το διακύβευμα δεν είναι η ανέλιξη ομοφυλόφιλων σε θέ-
σεις εξουσίας, που σε διαφορετικές συνθήκες θα είχαν πρόσβαση 
μόνο ετεροφυλόφιλοι, αλλά η πλήρης κατάργηση των σχέσεων 
καταπίεσης και εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, για τη 
δημιουργία μιας κοινωνίας ισότητας, αξιοπρέπειας, αλληλεγγύης 
και ελευθερίας.
ΕΜΕΙΣ, ως πρωτοβουλία γυναικών ενάντια στην πατριαρχία ανα-
γνωρίζουμε τη σύνδεση των αγώνων για τη γυναικεία χειραφέτη-
ση με τους αγώνες της lgbtqi+ κοινότητας, καθώς αντιλαμβανόμα-
στε ότι κοινή ρίζα των δύο αποτελεί η πατριαρχία, δομικό στοιχείο 
του καπιταλιστικού συστήματος από το οποίο πηγάζει κάθε μορ-
φής καταπίεση και εκμετάλλευση. Απαντάμε λοιπόν με την οργά-
νωσή μας ως αναρχικές και ως γυναίκες ενάντια στην καταπίεση 
της πατριαρχίας και όλων των μορφών εξουσίας που επιβάλλονται 
από το υπάρχον σύστημα. Για να γίνει ο κόσμος όπως οραματιζό-
μαστε, δεν μπορούν να διατηρηθούν οι υπάρχουσες πατριαρχικές 
δομές και για να επέλθει αυτή η αλλαγή, πρέπει να συμμετάσχουμε 
οι ίδιες στον αγώνα εναντίον του κόσμου της εξουσίας. Ο αγώνας 
για την απελευθέρωσή από τα δεσμά της πατριαρχίας είναι ανα-
πόσπαστο κοµµάτι του αγώνα για το γκρέμισμα της κρατικής και 
καπιταλιστικής επιβολής. Ενώνουμε τις φωνές μας μαζί με όλες τις 
καταπιεσμένες και τους καταπιεσμένους, με τα άτομα της lgbtqi+ 
κοινότητας, τους εργάτες και τους άνεργους, τις μετανάστριες, 
τους φοιτητές και τις μαθήτριες και οργανωνόμαστε ταξικά, αυ-
τοοργανωμένα και αντιθεσμικά. Μαζί με όλους όσοι αγωνίζονται 
σε κάθε γωνιά της γης, διατηρούμε τη φλόγα της εξέγερσης του 
Stonewall ζωντανή, ώστε να οικοδομήσουμε από κοινού έναν κό-
σμο που θα χωράει πολλούς κόσμους μέσα του, για τη δημιουργία 
μιας κοινωνίας ισότητας, αλληλεγγύης και ελευθερίας.
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜ-
ΒΑΣΗΣ
Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών προ-
κηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ. 245/2019 απόφαση Οι-
κονομικής Επιτροπής, ανοιχτή 
διαδικασία μέσω του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 
για τη σύναψη δημόσιας σύμβα-
σης του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. 
Κουτσοποδίου», εκτιμώμενης 
αξίας 79.993,29 € (με ΦΠΑ). Το 
έργο αποτελείται από κατηγορία 
εργασιών Οδοποιίας, με προϋ-
πολογισμό 64.510,72 € (δαπάνη 

εργασιών, 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 συστη-
μικό αριθμό 86313 καθώς και 
στην ιστοσελίδα της αναθέτου-
σας αρχής (www.newargos.gr). 
-Οι προσφορές υποβάλλονται από 
τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονι-
κά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ-
ΔΗΣ. Ως ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προ-
σφορών ορίζεται η 2/12/2019, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης 
των προσφορών η 14.00 μ.μ. Ως 
ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονι-
κής αποσφράγισης των προσφο-
ρών ορίζεται η 9/12/2019, ημέ-
ρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. 
-Το σύστημα προσφοράς είναι 
με επιμέρους ποσοστά έκπτω-
σης ανά ομάδα τιμών ομοειδών 
εργασιών του τιμολογίου και του 
προϋπολογισμού (παρ. 2α του 
άρθρου 95 του Ν.4412/2016). Η 
διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφω-
να με το πρότυπο τεύχος (127/29-
11-2017, Β΄4534/21-12-2017, από-
φαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), Παράρτημα 
Β’ ανοιχτής διαδικασίας για τη 
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσί-

ων συμβάσεων έργων κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, με κρι-
τήριο ανάθεσης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή. 
-Στον διαγωνισμό γίνονται δε-
κτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 
της διακήρυξης, φυσικά ή νομι-
κά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών 
που δραστηριοποιούντα σε 
έργα κατηγορίας Οδοποιίας.  
α) Οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
υποβάλλουν βεβαίωση εγγρα-
φής στο Μ.Ε.Ε.Π. στην κατηγορία 
έργων Οδοποιίας, με προϋπολο-
γισμό 64.510,72 € (δαπάνη ερ-
γασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλεπτα), 
όπως ισχύει κατά τα αναλυτικά 
οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, 
ιδίως κατά τη μεταβατική περί-
οδο εφαρμογής 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 περιγράφονται 
στο Παράρτημα XI του Προσαρ-
τήματος Α του ν.4412/2016, γ) σε 
κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), δ) 
σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο 
βαθμό που η υπό ανάθεση δη-
μόσια σύμβαση καλύπτεται από 

τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και 
τις γενικές σημειώσεις του σχε-
τικού με την Ένωση Προσαρτή-
ματος 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 
πολυμερείς 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 1.290,00 
€, με ισχύ τουλάχιστον 7 μηνών.  
-Ο χρόνος ισχύος των προ-
σφορών είναι 6 μήνες. 
-Το έργο χρηματοδοτείται από 
πιστώσεις Προγράμματος Δη-
μοσίων Επενδύσεων, Υπουρ-
γείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα 
«Φιλόδημος ΙΙ», ΠΔΕ-ΣΑΕ055).  
-Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας 
θα εγκριθεί από την Οικονομική 
Επιτροπή.

Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών

Δημήτρης Καμπόσος

Γιατί καθυστερεί ο Ανάβαλος στην Ερμιονίδα;
Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων σχετικά με το «πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι 
ενέργειες που απαιτούνται για την περαιτέρω προώθηση και 
υλοποίηση των έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευ-
σης από δίκτυα νερού του Αναβάλου στο Δήμο Ερμιονίδας του 
Νομού Αργολίδας» κατέθεσε ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αργο-
λίδας Γ. Γκιόλας.
Ο Βουλευτής Αργολίδας μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι «το 
έργο αποτελεί απόλυτη αναγκαιότητα και συνιστά θεμελιακή 
και ουσιωδέστατη υποδομή για την παραγωγική ανασυγκρό-
τηση της περιοχής, εν ταυτώ δε είναι βέβαιο ότι θα συντελέσει 
και στην αναβάθμιση του δευτερογενούς τομέα (τουρισμός, με-
ταποίηση, κ.α.) και οπωσδήποτε θα συνεισφέρει στη βελτίωση 
της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος και, κατά συνέπεια, 

στη βελτίωση της ίδιας της ποιότητας ζωής, αφού “το νερό δί-
νει ζωή στη φύση και τον άνθρωπο”».
Η καθυστέρησή του σύμφωνα με τον Γιάννη Γκιόλα θα έχει 
«δυσμενείς επιπτώσεις που έχουν ήδη οδηγήσει σε μερική ξη-
ρασία και καταστροφή των ντόπιων και ποιοτικών καλλιεργει-
ών (ελιές, ροδιές και εσπεριδοειδή)».



ΠΕΜΠΤΗ
14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2019 9

Η Περιφέρεια διεκδικεί την 

έγκριση από την Κεντρική 

Διαχειριστική Αρχή πίστωσης 

20.000.000 ευρώ για να 

προχωρήσει το έργο

Να φθάσει στα νοικοκυριά διεκδικεί η Περιφέρεια

Η διανομή του φυσικού αερίου σε νοικοκυριά 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αποτέλεσε το 
αντικείμενο της συνάντησης που είχε την πε-
ρασμένη Παρασκευή, ο περιφερειάρχης Πανα-
γιώτης Νίκας με τον Μάριο Τσάκα, διευθύνο-
ντα σύμβουλο της ΔΕΔΑ (Δημόσια Επιχείρηση 
Δικτύων Διανομής Αερίου).
Στη συνάντηση, παρουσία και του βουλευτή 
Αρκαδίας Κώστα Βλάση, επαναβεβαιώθηκε η 
πρόθεση της Περιφέρειας να συνδέσει τις με-
γάλες πόλεις της με το φυσικό αέριο, καθώς 
διεκδικεί την έγκριση από την Κεντρική Δια-
χειριστική Αρχή πίστωσης 20.000.000 ευρώ 
προκειμένου να προχωρήσει το συγκεκριμένο 
έργο.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υιοθετεί 
όπως φαίνεται από τις κινήσεις του Περιφε-
ρειάρχη, τη δρομολόγηση κατασκευής των 
δευτερευόντων αγωγών Φυσικού Αερίου που 

είχε ξεκινήσει επί ΣΥΡΙΖΑ για την έναρξη των 
έργων κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου 
εντός του 2019 για τις πόλεις της Κορίνθου 
και της Τριπόλεως και το πρώτο εξάμηνο του 
2020 για τους δήμους Άργους, Καλαμάτας και 
Σπάρτης.
Να σημειωθεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο 
της «ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδος ΑΕ», με απόφασή 
του (την 1η Απριλίου 2017), είχε εγκρίνει την 
ένταξη στο πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
2017 – 2021 της κατασκευής και λειτουργίας 

των δικτύων διανομής αερίου στους δήμους 
Κορίνθου, Άργους, Τριπόλεως, Καλαμάτας και 
Σπάρτης.

Μια πρόσθετη προϋπόθεση, η οποία αφορά 
στις περιοχές οι οποίες δεν συνδέονται και δεν 
προβλέπεται η σύνδεσή τους με το δίκτυο του 
Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), 
ήτοι το Άργος, η Καλαμάτα και η Σπάρτη, εί-
ναι η εξής: Για τη λειτουργία των δικτύων δι-
ανομής, απαιτείται η δέσμευση των εταιρειών 
προμήθειας αερίου, ότι θα μεταφέρουν αέριο 
(σε υγρή ή συμπιεσμένη μορφή) προς αυτές 
τις περιοχές. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η 
ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας εκτιμά ότι είναι εφικτή 

η έναρξη των έργων κατασκευής για Κόρινθο 
και Τρίπολη το 2019 και για Άργος, Καλαμάτα 
και Σπάρτη το 2020.

Θα μπει σε τροχιά το φυσικό αέριο για τις πόλεις;

Η αντιπολίτευση μιλά για 

χρέη άγνωστου πραγμα-

τικού ύψους, εκτός των 

βεβαιωμένων 987.113 ευρώ 

προς τον ΕΦΚΑ και για 

δικαστικές εκκρεμότητες 

σε βάρος του Ιδρύματος

Τι συμβαίνει με το Γηροκομείο Ναυπλίου;
Παραμένει ακέφαλο από τον Αύγουστο

Πλήρη ενημέρωση της οικονομικής 
κατάστασης του Γηροκομείου Ναυ-
πλίου, τις οφειλές σε κρατικούς φο-
ρείς, εργαζόμενους, προμηθευτές, 
με κατάθεση καταλόγου των περι-
ουσιακών του ζητά η αντιπολίτευση 
από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Το σχετικό αίτημα κατατέθηκε στις 
24/10/2019 και φέρει τις υπογρα-
φές όλης σχεδόν της αντιπολίτευ-
σης, μετά από πρωτοβουλία της 
παράταξης Αναγνωσταρά. Προ-
γραμματίστηκε να συζητηθεί σήμε-
ρα στις 6.30 το απόγευμα (ΘΕΜΑ 
29ο: Περί συζήτησης θέματος για 
τη λειτουργία του Οίκου Ευγηρίας-
Πρόνοια – Μαρίας Κ. Ράδου).
Ζητείται ενημέρωση για τις δικα-
στικές εκκρεμότητες που υπάρχουν, 
τον αριθμό των φιλοξενουμένων 
στο Ίδρυμα, την ημερομηνία εισό-
δου τους, το σκεπτικό της επιλογής 
και τη μηνιαία εισφορά εκάστου, 
τον αριθμό των εργαζομένων στο 
ίδρυμα, τους μισθούς και ασφαλι-
στικές εισφορές τους, την μηνιαία 
δαπάνη για ΔΕΗ και ύδρευση και 
για δαπάνες καθαριότητας και υγει-
ονομικής φροντίδας κατά κατηγο-
ρία, αλλά και να κατατεθούν όλα τα 
πρακτικά και αποφάσεις του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της τελευταίας 
πενταετίας.
Το αίτημα για τη σύγκλιση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Ναυπλίου με 
θέμα το Γηροκομείο της πόλης ακο-
λουθεί:

«Είναι γνωστή και προκαλεί μεγά-
λη ανησυχία σε όλους μας, η οικτρή 
οικονομική κατάσταση και το αδιέ-
ξοδο που βρίσκεται ο «Οίκος Ευγη-
ρίας – Πρόνοια Μαρίας κ. Ράδου», 
το Γηροκομείο Ναυπλίου.
Συγχρόνως, η παντελής έλλειψη 
ενημέρωσης, που ακολούθησαν το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύμα-
τος και η Δημοτική Αρχή τα τελευ-
ταία χρόνια, μας κάνουν να απο-
ρούμε και να προβληματιζόμαστε 
για πολλά θέματα που αφορούν στο 
μέλλον του Ιδρύματος μιας και δε 
διαφαίνεται κάποια λύση.
- Επειδή, η θητεία του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ιδρύματος έχει λή-
ξει από τις 31 Αυγούστου 2019 και 
μέχρι σήμερα παραμένει ακέφαλο,
- Επειδή, τα χρέη που υπάρχουν, 
άγνωστου πραγματικού ύψους, 
εκτός των βεβαιωμένων 987.113 

Ευρώ προς τον ΕΦΚΑ και οι δικα-

στικές εκκρεμότητες σε βάρος του 

Ιδρύματος που βρίσκονται σε δια-

δικασία εκτέλεσης, απαιτούν άμεση 
αντιμετώπιση,
- Επειδή, η περαιτέρω αδράνεια, θα 
έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη κα-
τάρρευσης του Ιδρύματος,
- Επειδή ως εκπρόσωποι των συ-
μπολιτών μας, φέρουμε το βάρος 
και αισθανόμαστε την ευθύνη, να 
επιδιώξουμε την καλύτερη εφικτή 
λύση για να συνεχίσει το Ίδρυμα να 
υπάρχει και να εκτελεί το σπουδαίο 
έργο του, παρακαλούμε όπως συ-
γκαλέσετε σε ειδική συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με 
το άρθρο 74 παρ 2 του  Ν. 4555/19-
8-2019 με αποκλειστικό θέμα τη 
συζήτηση και λήψη απόφασης, "για 
την εξυγίανση και σωτηρία του «ΟΙ-
ΚΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑ-
ΡΙΑΣ Κ. ΡΑΔΟΥ» ώστε να συνεχίσει 
τη λειτουργία του".
Στη συνεδρίαση αυτή ζητούμε να 

γίνει πλήρης ενημέρωση της οικο-
νομικής κατάστασης του Ιδρύματος, 
αναλυτικά οι οφειλές σε κρατικούς 
φορείς, εργαζόμενους, προμηθευ-
τές, να κατατεθεί πλήρης κατάλογος 
των περιουσιακών στοιχείων αυτού, 
να μας γνωρίσετε τις δικαστικές 
εκκρεμότητες που υπάρχουν, τον 
αριθμό των φιλοξενουμένων στο 
Ίδρυμα, την ημερομηνία εισόδου 
τους, το σκεπτικό της επιλογής και 
τη μηνιαία εισφορά εκάστου, τον 
αριθμό των εργαζομένων στο ίδρυ-
μα, τους μισθούς και ασφαλιστικές 
εισφορές τους, την μηνιαία δαπάνη 
για ΔΕΗ και ύδρευση και για δαπά-
νες καθαριότητας και υγειονομικής 
φροντίδας κατά κατηγορία, επίσης 
να κατατεθούν όλα τα πρακτικά και 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της τελευταίας πενταετίας.
Κύριε Πρόεδρε, το Δημοτικό Συμ-
βούλιο του Δήμου Ναυπλιέων, που 
ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ιδρύματος και ο Δήμαρχος που ορί-
ζει τον Πρόεδρο του, είναι αυτονό-
ητο ότι φέρουν την ευθύνη για τη 
λειτουργία του, συνεπώς και να μας 
παρουσιάσουν πλήρη και λεπτομε-
ρή στοιχεία, αυτών που ζητούμε, 
ώστε  αφού μελετηθούν να οριστεί 
νέα συνεδρίαση για να γίνει εποικο-
δομητική συζήτηση και να ληφθεί η 
καλύτερη κατά το δυνατόν απόφα-
ση για τη λειτουργία και εξυγίανσή 
του».
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Το «κλεμμένο» αμάξι και ο πολισμάνος «κλέφτης»! 
Ό Γιώργος, νωρίς το πρωί έβαλε μπροστά την μη-
χανή του φορτηγού για να ζεσταθεί και να ξεπεράσει την 
πρωινή υγρασία. Το φορτηγό ήταν φορτωμένο από το 
βράδυ.
Μπήκε στην καμπίνα του οδηγού. 
Η κλειστή κούπα με τον ζεστό καφέ γλιστρά από το χέρι 
του, ευτυχώς άφησε μόνο μια μικρή στάμπα στο πατάκι 
του συνοδηγού. Καθώς σκύβει για να σώσει την κούπα 
με τον καφέ, του πέφτουν τα κλειδιά κάτω από το πετάλι 
του γκαζιού. 
-Άντε να δούμε που θα τριτώσει σήμερα. (Μονολόγησε.) 
Μάλιστα, τρίτωσε. 
Εκείνη την στιγμή κατάλαβε ότι δεν είχε πάρει μαζί του 
το κινητό τηλέφωνο, απαραίτητο εργαλείο για να κάνει 
την δουλειά του. Στην κουζίνα βρήκε τον γιο του παίζει 
με το τάμπλετ.
-Σε ξύπνησα με το φορτηγό, ε; 
-Όχι μπαμπά, είχες ξεχάσεις το κινητό στο δωμάτιο το 
βράδυ όταν μου διάβαζες το παραμύθι. Χτυπάει συνέ-
χεια και στην οθόνη γράφει «Αφεντικό». (Εκείνη την 
στιγμή χτύπησε ξανά το τηλέφωνο.) Να ο ίδιος είναι. ( 
Του έδωσε το τηλέφωνο.) 
-Τώρα μάλιστα, τρίτωσε το κακό. Έλα κυρ Μήτσο σε 
ακούω. 
-Γιώργο έπαθα ζημιά. 
-Τι έγινε; 
-Μου έκλεψαν το αμάξι. 
-Που; 
-Σε κάποιο δρόμο στην Παλιά Πόλη.
-Σε χτύπησαν; 
-Όχι, ο ένας κλέφτης με έφερε στο σπίτι! Δεν θυμάμαι 
και πολλά πράγματα. 
-Κυρ Μήτσο ξεκινάω μεταφορές, σε μισή ώρα θα είμαι 
κοντά στην γειτονιά σου. 
-Μπαμπά θα με πας σχολείο, με το φορτηγό; 
-Είναι πολύ νωρίς και πρέπει να φύγω , πρέπει να περά-
σω και από το παλιό αφεντικό μου. 
Ο Γιώργης δούλευε στην επιχείρηση του κυρ Μήτσου, 
όταν θέλησε να αποσυρθεί του την πούλησε. Ήταν πράγ-
ματι το πρώην αφεντικό και έτσι είχε μείνει στις επαφές 
του τηλεφώνου. Αν και δεν είχε φερθεί καλά στον Γιώρ-
γη στην οικονομική συναλλαγή, εκείνος κρατούσε ακόμα 
καλές σχέσεις μαζί του. Όταν του ζητούσε την βοήθεια 
του την έδινε. 
Σε μισή ώρα ο Γιώργης βρήκε το παλιό αφεντικό του σε 
χαοτική και συγχυσητική κατάσταση. 
-Πες μου, τι έγινε; 
-Πήγα το βράδυ μια βόλτα στην Παλιά Πόλη. 
-Δεν σου είπα και εγώ και ο γιός σου να μην οδηγείς 
νύχτα; Το ζάχαρο και οι καταχρήσεις σου έκαναν μεγάλη 
ζημιά. Από ότι βλέπω έχεις καπνίσει ένα πακέτο. 
-Τον ειδοποίησες τον γιό σου; 
-Όχι, θα με φάει η γκρίνια του. Εσύ θέλω να με βοηθήσεις. 
-Για πες μου λοιπόν, φέρε το μυαλό σου πίσω στην Παλιά 
Πόλη, χθες το βράδυ οδηγούσες. (Ο Γιώργος είδε στα μά-
τια του υπερήλικα να ανάβει ένα λαμπάκι μνήμης.) 
-Λοιπόν, πήγα στην Παλιά Πόλη και ανέβηκα στον Ψαρο-
μαχαλά. Εκεί κάπου κόλλησα και δεν μπορούσα να βγω.
-Μάλιστα ο Σουμάχερ πήγε με ένα τεράστιο αμάξι να κά-
νει ράλι στην Παλιά Πόλη. 
-Πήγαινα μπροστά τοίχος, πήγαινα πίσω τοίχος, δεξιά 
και αριστερά πόρτες σπιτιών και ξενώνων. Τι να κάνω; 
Βγήκα έξω για να υπολογίσω πως θα πάρω την στρο-
φή. Εκείνη την στιγμή ήρθε ο κλέφτης. Ήταν ντυμένος 
με στολή αστυνομικού. Όχι κανονικός αστυνομικός ήταν.

-Μάλιστα, πολισμάνος σου έκλεψε το αμάξι!!!
-Μην με ειρωνεύεσαι είμαι σίγουρος, αστυνομικός ήταν, 
νομίζω ότι κάτι μου θυμίζει το πρόσωπο του.
-Και μετά τι έγινε; 
-Δεν θυμάμαι!
Εκείνη την στιγμή ο Γιώργης πρόσεξε ότι το «αφεντικό» 
ακολουθούσε την μελωδική συμβουλή του Γιώργου Μαρ-
γαρίτη: «Το καλύτερο μπεγλέρι είναι τα κλειδιά στο χέρι».
-Κυρ Μήτσο, τι είναι αυτό που κρατάς στο χέρι; 
-Τα κλειδιά του αυτοκινήτου και του σπιτιού, μαζί τα έχω. 
Περίεργο. 
-Λοιπόν, σου έκλεψε το αμάξι ο πολισμάνος και σου έδω-
σε και τα κλειδιά. 
-Όχι, περίμενε μια στιγμή, τώρα θυμάμαι, ο συνεργός του 
μου τα έδωσε.
-Είχες άλλα κλειδιά μέσα στο αμάξι; 
-Όχι! 
-Ε τότε ο κλέφτης κάθε φορά που θα σταμάταγε το αμάξι 

θα το έβαζε μπροστά με τα καλώδια, όπως βλέπουμε και 
στις περιπετειώδεις ταινίες. Νομίζω ότι κάπου στην γει-
τονιά έχεις παρκάρει αλλά δεν το θυμάσαι. Θα έρθω το 
απόγευμα να ψάξουμε μαζί. 
Το απόγευμα ο φιλότιμος Γιώργης με το μικρό αυτοκί-
νητο μαζί με τον κυρ Μήτσο δρόμο το δρόμο «χτένισαν» 
την γειτονιά αλλά ούτε τρίχα δεν βρήκαν από το αμάξι 
του «αφεντικού».
-Γιώργη κουράστηκα να ψάχνουμε. Νομίζω ότι είναι κα-
λύτερα να πάμε στο αστυνομικό τμήμα να καταγγείλουμε 
την κλοπή.
-Αύριο το μεσημέρι θα έρθω να σε πάρω, να πάμε μαζί. 
Πράγματι το άλλο μεσημέρι ο Γιώργης και ο κυρ Μήτσος 
με το μικρό αμάξι πήγαν στο αστυνομικό τμήμα της Πό-
λης.
Στην πύλη σταθερή, αγέρωχη ακίνητη φιγούρα ο αστυ-
νομικός φρουρός που έκανε την υπηρεσία του. 
Μόλις τον αντιλήφθηκε μέσα από το αμάξι ο κυρ Μήτσος 
πάγωσε και πάνιασε.
-Τι έγινε αφεντικό; Άλλαξες γνώμη; (Ρώτησε αυθόρμητα 
ο Γιώργης.) 
-Αυτός είναι σου λέω! Δεν πάω! Φοβάμαι! Αυτός είναι! 
-Ποιος είναι αυτός; 
-Ο κλέφτης! 
-Μίλα πιο σιγά! Το παράθυρο είναι ανοιχτό και θα μας 
ακούσει, ντροπή είναι. Είναι προσβολή για τον άνθρωπο. 
-Εγώ σου λέω αυτός είναι ο κλέφτης. ( Ο κυρ Μήτσος βί-
δωσε τα πόδια του στην θέση του συνοδηγού. Ο Γιώργης 
βγήκε από το αμάξι και του άνοιξε την πόρτα .)

-Έλα «αφεντικό» κατέβα.
-Θα με αναγνωρίσει! 
-Δεν κατάλαβα, ακόμα και έτσι να είναι, φωνάζει ο κλέ-
φτης και φοβάται ο νοικοκύρης όπως λέει και η παροιμία. 
Ο φρουρός, έστρεψε την προσοχή του στο σταθμευμένο 
αμάξι. Από το βλέμμα του φάνηκε ότι γνώριζε τον κυρ 
Μήτσο. Κούνησε τα χέρια του, ήταν ένα σινιάλο χαιρετι-
σμού αλλά και καλέσματος να πλησιάσουν. 
-Αυτός είναι σου λέω, με αναγνώρισε! 
-Έλα σε παρακαλώ, βγες από το αμάξι. 
-Φοβάμαι! 
-Είμαι εγώ μαζί σου, τι φοβάσαι; 
Σχεδόν τραβώντας τον έβγαλε έξω ο Γιώργης. Κρατώντας 
τον με ένα προστατευτικό αγκαζέ τον έφερε κοντά στην 
πύλη. 
-Χαίρετε. (Είπε ο φρουρός.) 
-Χαίρετε. ( Αντιχαιρέτησε ο Γιώργης, μούγκα το αφεντι-
κό.) 
-Ήρθατε για το αυτοκίνητο;
Ήταν η σειρά του Γιώργη να παγώσει. Έμεινε στήλη άλα-
τος, όπως οι κακοποιοί όταν στις αμερικάνικες ταινίες 
αστυνομικοί τους   φωνάζουν με επαγγελματικό θυμό 
-Ακίνητος, ακίνητος. 
-Στο έλεγα εγώ! Δεν με άκουγες! ( Το αφεντικό προσπά-
θησε να στρίψει αλλά το παγωμένο αγκαζέ του Γιώργη 
δεν το επέτρεπε.) 
-Κυρ Μήτσο δεν θες πίσω το αμάξι σου; 
-Γιώργη λύτρα θέλει, δεν έχω λεφτά μαζί μου. (Σιγανο-
μίλησε.)
-Πάψε, κάτσε να δούμε τι θα μας πει, (Του ψιθύρισε.) Τι 
θα μας κάνει, στο αστυνομικό τμήμα είμαστε! Ξέρετε για 
το αμάξι του κυρ Μήτσου; 
-Ναι εγώ το πήρα! 
-Στο είπα αυτός το πήρε. ( Ο γέροντας ξέφυγε από το 
αγκαζέ του Γιώργη.) Τώρα θα πάω στον διοικητή. (Από 
τον φόβο πέρασε στον επιθετικό θυμό, ο αστυνομικός με 
δυσκολία κρατούσε τα γέλια του.) 
-Κυρ Μήτσο δεν φτάνει που σε έσωσα από μπελάδες με 
λες και κλέφτη; Ο κυρ Μήτσος σε κατάσταση σύγχυσης, 
βρέθηκε στον Ψαρομαχαλά. Δεν μπορούσε να πάρει την 
μεγάλη στροφή! Πίσω μπροστά δεξιά αριστερά έβλεπε 
μόνο τοίχο. Μπλόκαρε όλη την γειτονιά. Είχα βάρδια. Τον 
έβαλα μέσα στο αμάξι και  τον πήγα μέχρι την πιάτσα των 
ταξί. Πάρκαρα απέναντι από το μίνι μάρκετ. Του έδωσα τα 
κλειδιά τον έβαλα σε ένα ταξί και τον έστειλα σπίτι του! 
-Μάλιστα τώρα εξηγούνται όλα. (Ο Γιώργης είδε το βλέμ-
μα το βλέμμα του «αφεντικού» , άτακτο κουτάβι που το 
έπιασαν με το κλεμμένο κόκαλο στο στόμα.) 
-Το παλιοσάκχαρο φταίει. Παιδί μου ο Φώτης δεν είσαι; 
Το γειτονόπουλο. 
-Ναι κυρ Μήτσο! Στην ίδια γειτονιά μένουμε. Καλό είναι 
να προσέχεις και να ελέγξεις και το δίπλωμα σου. Μπορεί 
να έχει λήξει! 
-Μπα δεν με πήραν και τα χρόνια! Να σε ρωτήσω κάτι; 
-Ότι θες! 
-Μήπως σου είπα τι ήθελα να κάνω στον Ψαρομαχαλά 
γιατί δεν θυμάμαι!
Τα γέλια των τριών ανδρών ξάφνιασαν ευχάριστα τον 
επόμενο επισκέπτη του αστυνομικού τμήματος. 

*Η ιστορία πέρα από τα φανταστικά στοιχεία, πατά-
ει και σε πραγματικά γεγονότα. Όι υπερήλικες οδη-
γοί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και αφορά όλους 
μας! 

του Βασίλη  
Καπετάνιου Η απέναντι όχθη

Μάλιστα πολισμά-

νος σου έκλεψε 

το αμάξι!!!

-Μην με ειρωνεύ-

εσαι είμαι σίγου-

ρος, αστυνομικός 

ήταν, νομίζω ότι 

κάτι μου θυμίζει 

το πρόσωπο του.
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Του Γιάννη 
Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογίας 
στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

Προκλήσεις και 
υποκλίσεις
Τα λόγια που τους είπες

τα προσπέρασαν

ως ανείπωτα

Έλενα Γεωργίου, Τριανταδύο + ένα 

...χαϊκού

Ζούμε σε δύο τουλάχιστον ακραίες καταστάσεις. Στην 

τυραννία της αδιέξοδης πολιτικής και στην τρομοκρα-

τία της κατεστημένης διανόησης.

Κι όμως κρατάμε την ψυχραιμία μας και μιά στάση 

αναμονής λες και κάτι περιμένουμε να συμβεί, ίσως ex 

Deus machina.

Aπό τη διαφωνία στην αφωνία, ένα "δια" διαφορά, δη-

λαδή ένα συνεχές διαιρετικό χαρακτηριστικό της φυ-

λής μας, το οποίο έχει διαβρώσει όλη την πολιτική μας 

κουλτούρα.

Δεν μιλάμε κατά των ομοφρονούντων "συντρόφων" 

(για να μην κουβαλήσουμε νερό στο μύλο της αντίδρα-

σης(sic)), δεν μιλάμε δυνατά (για να μη μας ακούσουν 

οι διάφοροι εξουσιαστές/αντιεξουσιαστές), δεν μιλάμε 

καθόλου (γιατί ο φόβος μη διαταράξουμε τις ισορροπί-

ες καλά κρατεί).

Στην τυραννία, όχι των αντιδημοκρατικών /αντιλαϊκών 

μέτρων (σε αυτά μοιάζει να έχουμε συμβιβαστεί), αλλά 

στην τυραννία της αέναης επανάληψης του ίδιου έρ-

γου (των συμψηφισμένων σκανδάλων και των αλληλο-

αναιρούμενων ιδεοληψιών) απαντάμε με συνθήματα 

και κλισέ γενικής χρήσης ή αμφισημίας.

Από την άλλη κυριαρχεί η τρομοκρατία των ειδικών 

αφού μας λείπει η διανοητική αμεροληψία. Ακόμα και 

ακαδημαϊκοί, φορώντας την τήβεννο της κερδώας 

γνώσης, διακινούν ιδέες ιδιοτέλειας κι όχι αληθείας, 

ασκώντας μία ιδιότυπη εξουσία επί των νέων. Ταυτόγ-

χρονα πολλοί διακρίνονται και για τη διανοητική τους 

επιθετικότητα (argumentum ad hominem), επιχειρώ-

ντας έτσι να φιμώσουν ή να εξοστρακίσουν κάθε αντί-

θετη άποψη.

Αρκετοί πολίτες εθελοτυφλούν, λόγω κομματικής/πο-

λιτικής ένταξης. Άλλοι προτιμούν την εθελοδουλεία, 

λόγω φόβου σύγκρουσης με το Κατεστημένο.

Όπως θα τραγουδούσε κι ο Κηλαηδόνης "στις προκλή-

σεις λέμε ΟΧΙ, στις υποκλίσεις λέμε ΝΑΙ".

Άρα δεν κατανοώ γιατί μετά διαμαρτυρόμαστε που οι 

high class "τύραννοι και τρομοκράτες" παίζουν μαζί 

μας "τη γάτα με το ποντίκι".

ΥΓ. Προφανώς δεν θα με ρωτήσετε αν "το ποντίκι βρυ-

χάται"

ΥΓ2 "Οι λέξεις γυμνές

χωρίς στολίδια,

πόση ανακούφιση" (΄Ελενα Γεωργίου)

Ο κόσμος ανταποκρίθηκε, 
η οργάνωση το κατάλαβε;
Η Αχτσιόγλου ανέλαβε το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ στην Αργολίδα

Να ανοίξει τις κλειστές μέχρι τώρα 
πόρτες του ΣΥΡΙΖΑ Αργολίδας στην το-
πική κοινωνία, προσπάθησε η πρώην 
υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Έφη Αχτσιόγλου, μαζί με το μέλος της 
Προοδευτικής Συμμαχίας Γιάννη Γκού-
τση και τον βουλευτή Γιάννη Γκιόλα.
Η ερμητικά κλειστή οργάνωση της Αρ-
γολίδας πιθανόν να αλλάξει τακτική και 
να πάψει να αποτελεί κλειστό «κλάμπ» 
των ίδιων ανθρώπων, μετά την αθρόα 
συμμετοχή κόσμου στο κάλεσμα της 
Έφης Αχτσιόγλου.
Η πρώην υπουργός δήλωσε: «Είναι 
επείγον να κάνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ μαζικό. 
Κάνουμε κάλεσμα σε κάθε προοδευτι-
κό πολίτη να συμμετέχει. Καταρχάς, σε 
κάθε δημοκράτη ο οποίος δεν ανέχεται 
την ακροδεξιά λαίλαπα», προσθέτοντας: 
«Δεν είναι το κόμμα ο στόχος. Είναι η 
κοινωνία. Το κόμμα είναι το όχημα».
Στο ίδιο πλαίσιο προσαρμοσμένος 
αναφέρθηκε και ο τοπικός βουλευτής 
Γιάννης Γκιόλας, ο οποίος ζήτησε τη 
συστράτευση όλων των προοδευτικών: 
«Στόχος μας είναι ν΄ ανοίξουμε τον 
ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να εκφράζει καλύτερα 
τις αγωνίες, τις επιθυμίες, τις ανάγκες, 
του προοδευτικού κόσμου. Ένας ισχυ-
ρός προοδευτικός πολιτικός φορέας σε 
αντιστοίχιση με τις κοινωνικές δυνά-
μεις».
Στην πολιτική εκδήλωση με θέμα: 
«Πάρε τον Σύριζα στα χέρια σου – Μια 
νέα σχέση με την πολιτική», η πρώην 
υπουργός επιτέθηκε παράλληλα στην 
στην κυβέρνηση τονίζοντας πως υπάρ-

χει ο απόλυτος έλεγχος ενός σκληρού 
δεξιού Κράτους, η απόλυτη προσπά-
θεια ελέγχου της δημόσιας ζωής από 
τη ΝΔ και τον ίδιο τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη. «Θέλει να ελέγχει τα πάντα», 

ανέφερε χαρακτηριστικά. Έκανε λόγο 
για «αυταρχική δεξιά νεοφιλελεύθερη 
διακυβέρνηση», κατακεραυνώνοντας 
τα ΜΜΕ που η ίδια κρίνει πως προστα-
τεύουν την κυβέρνηση.
Για το μεταναστευτικό επισήμανε πως 
οι τρείς μήνες αδράνειας της κυβέρνη-
σης συνέβησαν για να δικαιολογήσουν 
την στάση που ακολουθούσαν, σε αντι-
διαστολή με όσα διαμήνυαν σαν αντιπο-
λίτευση, με σκοπό να μη δυσαρεστήσει 
τα ακροδεξιά ακροατήρια που απευθύν-
θηκε «Οι 5.000 πρόσφυγες επί ΣΥΡΙΖΑ 
έγιναν τώρα 16.000», σημείωσε.
Επίσης χαρακτήρισε απροκάλυπτη την 
επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα, με 
υποβάθμιση του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας και το ξήλωμα των συλλογι-
κών συμβάσεων εργασίας.
Αναφερόμενη στο θέμα της Novartis, 
είπε πως χρησιμοποιούνται όλα τα αθέ-
μιτα μέσα για να κουκουλωθούν σκάν-
δαλα.

Η ερμητικά κλειστή 
οργάνωση της Αργολίδας 

θα αλλάξει τακτική και 
θα πάψει να αποτελεί 
κλειστό «κλάμπ» των 

ίδιων ανθρώπων, μετά την 
αθρόα συμμετοχή κόσμου 

στο κάλεσμα;

Ζητούν την επαναφορά πέντε απολυμένων
Σύμφωνα με το Συνδικάτο Γάλακτος – Τρο-
φίμων –Ποτών  Αργολίδας οι απολύσεις 
που πραγματοποίησε η εταιρία έχουν στό-
χο να κάμψουν τους εργαζόμενους από 
τις διεκδικήσεις τους. Σύμφωνα πάντα με 
την ανακοίνωση των συνδικαλιστών: «Η 
εργοδοσία της ΣΕΛΟΝΤΑ ζήτησε και πήρε 
αναβολή της προγραμματισμένης τριμε-
ρής συνάντησης στην Επιθεώρηση Εργα-
σίας στο Ναύπλιο που ήταν για αύριο (σ.σ. 
χτες)  Τετάρτη, 13/11/2019,  λόγω «άλλης 
υποχρέωσης».  Η συνάντηση μετατέθηκε 
για την επόμενη Τετάρτη, στις 20/11/2019. 
Στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Συνδικάτου Γάλακτος 
– Τροφίμων –Ποτών  Αργολίδας  αποφασί-
σαμε  μπροστά  στις  5 τρομοκρατικές και 
άδικες απολύσεις  που πραγματοποιήθηκαν  
στο συσκευαστήριο της ΣΕΛΟΝΤΑ στη Νέα 
Επίδαυρο , η μια εκ των οποίων εκλεγμένου 
μέλους του Δ.Σ.,  παράσταση διαμαρτυρίας 

στην Επιθεώρηση Εργασίας στο Ναύπλιο 
την ώρα που θα πραγματοποιηθεί η τριμε-
ρή συνάντηση με την εργοδοσία!
Η ΣΕΛΟΝΤΑ απέλυσε τέσσερις πρωτοπό-
ρους εργάτες και στη συνέχεια απέλυσε και 
τον συνδικαλιστή επειδή τους υπερασπί-
στηκε! Δηλαδή η συγκεκριμένη εταιρεία 
δεν αναγνωρίζει ούτε τα δικαιώματα που 
έστω και τυπικά προστατεύονται από τη 
νομοθεσία!
Η ΣΕΛΟΝΤΑ αντιδρά έτσι γιατί από τις πα-
ρεμβάσεις του Συνδικάτου Γάλακτος – Τρο-
φίμων –Ποτών  Αργολίδας και της Ομο-
σπονδίας μας, αναγκάστηκε να υλοποιήσει 
αιτήματα των εργαζομένων και να αποκα-
ταστήσει θεσμοθετημένα δικαιώματα που 
δεν τηρούσε.  Εν  όψει των αναδιαρθρώσε-
ων που βρίσκονται σε εξέλιξη θέλει να πά-
ρει πίσω όχι μόνο ότι θετικό έχει γίνει, αλλά 
να επιβάλλει ακόμα πιο σκληρό εργασιακό 
μεσαίωνα για να αυξηθεί η κερδοφορία».
Για τους λόγους αυτούς το Συνδικάτο Γάλα-

κτος – Τροφίμων –Ποτών  Αργολίδας καλεί 
«τους εργαζομένους του κλάδου, τα σωμα-
τεία του νομού να σταθούν αλληλέγγυοι ,  
την Τετάρτη 20 Νοέμβρη στην Επιθεώρη-
ση Εργασίας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 12 στο 
Ναύπλιο, σε συμμετοχή στην παράσταση 
διαμαρτυρίας στις 10 π.μ.».
Να θυμίσουμε ότι  η Σελόντα ιδρύθηκε το 
1981 και σήμερα είναι ο μεγαλύτερος πα-
ραγωγός και προμηθευτής τσιπούρας και 
λαβρακιού σε παγκόσμια κλίμακα. Η τσι-
πούρα και το λαβράκι είναι τα δύο πιο δη-
μοφιλή μεσογειακά ψάρια στην Ευρώπη και 
τη Βόρεια Αμερική και προμηθεύει σε εβδο-
μαδιαία βάση τους πελάτες της με πάνω 
από 500 τόνους φρέσκια ελληνική τσιπού-
ρα και λαβράκι. Τα ψάρια ταξιδεύουν σε 
περισσότερες από 25 χώρες ανά τον κόσμο 
οδικώς και αεροπορικώς. Ο Όμιλος Σελόντα 
απασχολεί σήμερα 1.180 εργαζόμενους.

Ταξική σύγκρουση συνδικαλιστών με την εργοδοσία Ιχθυοτροφείου
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Κεραμέως: Ορισμένα από τα νέα 

αυτά τμήματα αντιμετωπίζουν 

προβλήματα σε υποδομές και 

προσωπικό, χωρίς να μπορεί να 

διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και 

εύρυθμη λειτουργία τους

Ο αιφνίδιος θάνατος του Πανεπιστημίου 
Άφωνοι οι τοπικοί φορείς του Άργους με τη δυσμενή εξέλιξη

Ως κεραυνός εν αιθρία έπεσε στο Άργος η εί-
δηση ότι το υπουργείο Παιδείας αναστέλλει 
τη λειτουργία της Πανεπιστημιακής Σχολής 
Αγροτικής Οικονομίας. Λίγα μόλις 24ωρα 
πριν στο δήμο Άργους είχαν δημιουργηθεί 
έριδες μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολί-
τευσης σχετικά με την πατρότητα της ιδέας 
να στεγαστεί η Πανεπιστημιακή Σχολή στο 
Κουτσοπόδι…
Παράλληλα όπως είχε ανακοινωθεί σε πρό-
σφατο δημοτικό συμβούλιο επρόκειτο άμεσα 
να  προγραμματιστεί ραντεβού του δημάρχου 
Δημήτρη Καμπόσου με την υπουργό Παι-
δείας κα Κεραμέως, προκειμένου να συζη-
τηθούν λεπτομέρειες για την λειτουργία του 
τμήματος στο Άργος.
Όπως δήλωσε πάντως, μεταξύ άλλων, η 
υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως: «ορισμέ-
να από τα νέα αυτά τμήματα αντιμετωπίζουν 
προβλήματα σε υποδομές και προσωπικό, 
χωρίς να μπορεί να διασφαλιστεί η απρό-
σκοπτη και εύρυθμη λειτουργία τους προς 

όφελος των  μελλοντικών φοιτητών και της 
ακαδημαϊκής κοινότητας». Βέβαια, η αρμόδια 
υπουργός τονίζει ακόμα ότι «στόχος μας είναι 
να επανεξεταστεί η ανάγκη δημιουργίας τους 
συνολικά από τη νέα ενισχυμένη Ανεξάρτη-
τη Αρχή, στη βάση ακαδημαϊκών κριτηρίων 
και μετά από την εκπόνηση των αναγκαίων 

μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας», 
διευκρινίζοντας ότι «θα καταθέσουμε τις επό-
μενες εβδομάδες ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 
για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή για την ανώτατη 
εκπαίδευση», ενώ πρόσθεσε: «Είναι ευκαιρία 
να αλλάξουμε παθογένειες ετών με τόλμη, 
βάζοντας τέλος σε πρακτικές που στερούν 
από τους νέους και τις νέες της πατρίδας μας 
την Παιδεία που τους αξίζει. Και στην κατεύ-
θυνση αυτή θα αναζητήσουμε την ευρύτερη 
δυνατή συναίνεση, ακούγοντας τις προτάσεις 
όλων για το βέλτιστο τρόπο διαμόρφωσης του 
ακαδημαϊκού χάρτη με τις αναγκαίες διασφα-
λίσεις ποιότητας».
Η εξέλιξη αυτή βρήκε άφωνο το δήμο Άρ-
γους, ο οποίος ακόμα μέχρι σήμερα δεν έχει 
σχολιάσει την απόφαση για την αναστολή 
λειτουργίας της Σχολής.
Αντιθέτως από την αντιπολίτευση και συ-
γκεκριμένα από την παράταξη του Τάσου 
Χειβιδόπουλου καλεί το δήμο να συγκαλέσει 
σύσκεψη, με την συμμετοχή των εκπροσώ-

πων των Δημοτικών Παρατάξεων, των Βου-
λευτών, των Περιφερειακών Συμβούλων, του 
Επιμελητηρίου, φορέων της πόλης και του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με σκοπό να 
τεθεί το πλαίσιο της διεκδίκησης της λειτουρ-
γίας του τμήματος από την νέα ακαδημαϊκή 
χρονιά, να παρουσιαστούν οι δυνατότητες 
ανάπτυξής του, οι προτάσεις για την στέγα-
σή του στον Δήμο Άργους Μυκηνών και την 
βιωσιμότητα της λειτουργίας του και γενικό-
τερα για να συντονιστεί δράση, ώστε να μην 
χαθεί η εγκατάσταση του Πανεπιστημιακού 
Τμήματος στο Άργος.
Το θέμα κρατά στην επικαιρότητα ο βουλευ-
τής ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Γκιόλας, ο οποίος με 
δήλωσή του τονίζει ότι προσωπικά αισθά-
νεται πικρία και οργή για την αιφνιδιαστική 
και άστοχη απόφαση της Υπουργού Παιδείας 
και επισημαίνει ότι: «Η απόφαση της ίδρυσης 
ήταν μια κατάκτηση του Άργους, τόσο για την 
ιστορία, το κύρος και την πάνδημη θέληση 
των πολιτών, ώστε να συμπεριληφθεί και το 
Άργος επιτέλους, στον κατάλογο της Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, όπου συμπεριλαμβά-
νονται  σχεδόν οι περισσότερες πόλεις σε όλη 
την Ελλάδα. Το μεγάλο στοίχημα θα ξανακερ-
δηθεί, με την συστράτευση όλων των πολιτών 
και φορέων της Αργολίδας που από κοινού 
θα διεκδικήσουμε και μπορούμε να πετύχου-
με την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος 
της έναρξης λειτουργίας Πανεπιστημιακού 
Τμήματος στο Άργος».
Αντίστοιχα ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι: Η 
υπόθεση αφορά και τη περιοχή μας, καθώς 
συμπεριλαμβάνονται σ' αυτή 3 περιφερειακές 
σχολές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
μεταξύ των οποίων και το Τμήμα Αγροτικής 
Οικονομίας που είχε προγραμματιστεί στο 
Άργος. Έχει λοιπόν σημασία να δούμε τις 
αντιδράσεις των τοπικών φορέων, αντιπερι-
φερειαρχών, δημάρχων, εργατικών κέντρων, 
επιμελητηρίων κλπ. Αν θυμόμαστε καλά δεν 
είχαν προβάλλει κανενός είδους ένσταση 
όταν διατυπώθηκαν οι προτάσεις. Τώρα, τι 
έχουν να πούν;»

Να μην απολυθεί κανένας  δασεργάτης ζητά 
 η Λαϊκή Συσπείρωση

Μετά από παρέμβαση της 
Λαϊκής Συσπείρωσης στο Πε-
ριφερειακό Συμβούλιο Πελο-
ποννήσου πάρθηκε ομόφωνη 
απόφαση  στήριξης στον αγώ-
να των εργαζόμενων στο πρό-
γραμμα της κοινωφελούς ερ-
γασίας για την πυροπροστασία 
και ζήτησε από την κυβέρνηση 
να εξασφαλίσει την συνέχιση 
της εργασίας των δασεργατών. 
Σύμφωνα με την Λαϊκή Συ-
σπείρωση «τα τελευταία χρό-
νια οι εκάστοτε κυβερνήσεις 
προωθούν την «ευέλικτη» και 
με ημερομηνία λήξης εργασία 
μέσα από τα διάφορα προ-
γράμματα για τη μείωση της 
ανεργίας που η ίδια η πολιτική 
τους δημιουργεί. Μία από αυ-
τές τις μορφές αποτελεί η «κοι-
νωφελής εργασία», στην οποία 

οι άνεργοι «παρκάρουν» για 
οκτώ μήνες αμειβόμενοι με ψί-
χουλα και καλούμενοι να κα-
λύψουν τις ελλείψεις προσω-
πικού που υπάρχουν, για ένα 
μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς 
τα απαραίτητα μέσα και εφό-
δια. Οι εργαζόμενοι που προ-
σλήφθηκαν στο συγκεκριμένο 
πρόγραμμα, όπως άλλωστε και 
στα αντίστοιχα «κοινωφελή» 
προγράμματα, που τείνουν να 
γίνουν «κανονικότητα» στις 
νέες μορφές εργασίας στο Δη-
μόσιο, αντιμετωπίζονται ως 
εργαζόμενοι δεύτερης κατηγο-
ρίας, με ελάχιστα δικαιώματα. 
Γι’ αυτό βαφτίζουν τη δουλειά 
τους «απασχόληση» και τους 
ίδιους «ωφελούμενους». Μάλι-
στα, καλούνται να προσφέρουν 
όντας κακοπληρωμένοι, με μι-

σθούς πείνας και με ελλιπή και 
όχι πάντα κατάλληλα Μέσα 
Ατομικής Προστασίας (π.χ. 
ΜΑΠ για χειριστές αλυσοπρί-
ονων), συχνά σε αντικείμενο 
διαφορετικό από αυτό για το 
οποίο προσλήφθηκαν. 
Είναι σαφές ότι οι εργαζόμε-
νοι αυτοί καλύπτουν βασικές 
κοινωνικές ανάγκες. Η σω-
τηρία του δασικού πλούτου 
και η προστασία της ζωής και 
της περιουσίας του λαού δεν 
μπορεί να αποτελούν «δημο-
σιονομικό κόστος». Δεν μπορεί 
τα αναγκαία έργα προστασίας 
του λαού αλλά και οι εργαζό-
μενοι που θα τα υλοποιήσουν 
να μπαίνουν στη ζυγαριά «κό-
στους - οφέλους».
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ανθρώπων έργα
Το γέλιο και το χιούμορ ήταν το φάρμακο της 

Παπανδριανού, που άφησε το στίγμα της

«Η Ψωροκώσταινα» της Κατερίνας 
Παπαδριανού είναι ένα ιστορικό μυ-
θιστόρημα με την κλασική σημασία 
του όρου. Φιλοδοξεί να ζωντανέψει 
με λογοτεχνικό τρόπο την ιστορία της 
θρυλικής ζητιάνας από το Αϊβαλί της 
Μικρασίας, αξιοποιώντας τα ιστορικά 
στοιχεία που είναι γνωστά για τη ζωή 
της και συμπληρώνοντας ή αναπλη-
ρώνοντας με την φαντασία όσα είναι 
άγνωστα και σκεπασμένα από τη λήθη 
και το χρόνο.
«1715 - Το Τελευταίο Φιλί Στ’ Ανάπλι» 
είναι το μυθιστόρημα με την υπογρα-
φή της Κατερίνας Παπαδριανού που 
αποδίδει ανάγλυφα τον ελληνικό κό-
σμο των αρχών του 18ου αιώνα· την 
ύπαιθρο με τα καπηλειά, τις πόλεις με 
τους εμπόρους, το λιμάνι του Βιβαριού, 
την ονειρική Μονεμβασιά και, κυρίως, 
το Ανάπλι – τη Νάπολη ντι Ρομάνια 
των Ενετών. Ο αναγνώστης γίνεται 
περιηγητής που χάνεται στα όμορφα 
στενά της πόλης, θαυμάζει τα υπέροχα 
κτίρια και τις οχυρώσεις, τον «δυτικό» 
αέρα που πνέει στα στενά του Ναυπλί-
ου, με τις κυρίες με τα ομπρελίνα, τους 

νεαρούς Ιταλούς αριστοκράτες και 
τους καπουκίνους καλογέρους. 
Είναι τα δύο έργα της Κατερίνας Πα-
πανδριανού που φεύγοντας από τη 
ζωή, άφησε ως παρακαταθήκη στην 
Αργολίδα.
Η εκλιπούσα ήταν πάντα ανήσυχη 
για τα κοινά. Όπως έλεγε σε συνέ-
ντευξή της στο «Περιοδικό Τ’ Ανά-
πλι», «Ο τόπος μου είναι πολύ-πολύ 
σημαντικός. Αγαπώ πολύ τον τόπο 
μου, αγαπώ τους ανθρώπους, είμαι 
ερωτευμένη με τον τόπο τελικά. Και 
νομίζω πως σε αυτό οφείλω τα βι-
βλία μου, που είναι μια οφειλή, ένα 
χρέος για τον τόπο μου».
Οι προσωπικές ιστορίες των καθη-
μερινών ανθρώπων ήταν αυτό που 
την συγκινούσε περισσότερο, πι-
στεύοντας ότι «Οι καθημερινοί άν-
θρωποι γράφουν την ιστορία».
Όσο για το χιούμορ – χαρακτηρι-
στικό για όσους την ήξεραν, έλεγε: 
«Εμένα μου αρέσει πολύ το χιούμορ, 
γελάω και μ’ αρέσει να γελάω και πρέ-
πει να γελάμε στη ζωή και το θεωρώ 
πολύ βασικό πράγμα. Εγώ δεν μπο-

ρώ να δω ανθρώπους που δεν έχουν 
χιούμορ και δε γελάνε. Έτσι δεν είναι; 
Μου αρέσει ό,τι δίνει χαρά, να τραγου-
δάω μ’ αρέσει και να χορεύω. Κυρίως 
στις δύσκολες στιγμές, γιατί έχουμε 
περάσει προβλήματα, κι εγώ εκείνες 

τις ώρες προσπαθώ να ηρεμήσω με 
χιούμορ, ένα τραγικό βέβαια χιούμορ, 
νευρικό. Σου βγαίνει. Δεν μπορείς να 
επιβιώσεις διαφορετικά. Νομίζω ότι 
είναι φάρμακο. Το γέλιο είναι φάρμα-
κο. Το χιούμορ είναι φάρμακο».

Παρακαταθήκη το τελευταίο της φιλί στ΄ Ανάπλι και η Ψωροκώσταινα

Τα παιδιά σώζουν ζωές – Kids Save Lives
Η ΚΕΔΑΜ, το Δ.ΙΕΚ Άργους με πιστο-
ποιημένους εκπαιδευτές ανανήπτες 
της ειδικότητας «Διασώστης – πλή-
ρωμα Ασθενοφόρου», οι Α/βάθμια 
και Β/βάθμια Σχολικές Επιτροπές του 
Δήμου Άργους – Μυκηνών και οι 
Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων των 
Δημοτικών και Γυμνασίων του Άρ-
γους, υποδέχονται για πρώτη φορά 
τον ανθρωπιστικό – μη κερδοσκοπικό 
οργανισμό KIDS SAVE LIVES – «τα 
παιδιά σώζουν ζωές» και την Ελλη-
νική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσο-
κομειακής Φροντίδας με σκοπό την 
εκπαίδευση μαθητών και εκπαιδευτι-
κών στην καρδιοπνευμονική αναζω-
ογόννηση. 

Η εκπαίδευση είναι δωρεάν και 
υλοποιείται στην Αίθουσα Τέχνης 
και Πολιτισμού «Μέγας Αλέξαν-
δρος», το Σάββατο, 30/11/2019 και 
ώρες 10:00΄έως 14:00’ . Η εκδήλω-
ση τελεί υπό την αιγίδα του Ιατρι-
κού Συλλόγου Αργολίδας.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μα-
θητές 5ης, 6ης Δημοτικού και 1ης 
Γυμνασίου. Για τη συμμετοχή των 
παιδιών, οι γονείς απευθύνονται 
στους/στις διευθυντές/ντριες των 
Δημοτικών και Γυμνασίων του Άρ-
γους και στους/στις αντίστοιχους/ες 
προέδρους Συλλόγων Γονέων και 
Κηδεμόνων. 
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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.

Οδηγίες προστασίας της φύσης

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) Λακωνί-
ας, με πρωτοβουλία του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριο-
τήτων, προκηρύσσει Περιφερειακό Διαγωνισμό Ποίησης με 
τίτλο «Μαθητικές Γραφές με αφορμή ένα ποίημα του Γιάννη 
Ρίτσου». Ο Διαγωνισμός έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου με το με αρ. πρωτ. 10819/21-
10-2019 έγγραφό της. 
Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται με αφορμή την συμπλήρωση 
τριάντα ετών από τον θάνατο του ποιητή Γιάννη Ρίτσου τον 
Νοέμβριο του 2020 (11 Νοεμβρίου 1990). Η επέτειος αυτή 
αποτελεί μία ενδιαφέρουσα ευκαιρία για να παρακινηθούν οι 
μαθητές/τριες να γνωρίσουν με τρόπο δημιουργικό και ενερ-
γητικό καλύτερα το έργο του μεγάλου ποιητή. Για αυτό τον 
λόγο, λοιπόν, η ΔΔΕ Λακωνίας προσκαλεί τους μαθητές και 
τις μαθήτριες των Γυμνασίων και των Λυκείων αρμοδιότητας 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης
Πελοποννήσου να δημιουργήσουν ένα δικό τους ποιητικό κεί-
μενο με αφορμή και πρότυπο ένα έργο του Γιάννη Ρίτσου. 
Ο διαγωνισμός αυτός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους 
ακόλουθους όρους:
Η συμμετοχή των μαθητών/τριών θα είναι προαιρετική και θα 
γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων τους.
Κάθε μαθητής/τρια θα μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο 
ποίημα, στην ελληνική γλώσσα, πρωτότυπο και αδημοσίευτο, 
που σε κάθε περίπτωση όμως θα έχει εμπνευστεί από ένα έργο 
του Γιάννη Ρίτσου. Τα έργα θα πρέπει να υποβληθούν σε πέ-
ντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα με ψευδώνυμο, το οποίο θα 
είναι γραμμένο ελληνικά και θα αναγράφεται στο πάνω δεξιό 
μέρος του κειμένου, όπου θα αναγράφεται και η βαθμίδα εκ-
παίδευσης (Γυμνάσιο ή Γενικό/Επαγγελματικό Λύκειο). Εκτός 
από τα παραπάνω αντίτυπα θα απαιτείται και ψηφιακό αντί-
γραφο του κειμένου σε μορφή αρχείου κειμένου αποθηκευμέ-
νο σε CD με αναγραμμένο πάνω του το ψευδώνυμο. Τα πραγ-
ματικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο) 
του/της διαγωνιζομένου/ης θα πρέπει να κλεισθούν σε μικρό 
φάκελο μαζί με την έγγραφη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα 
και στο εξωτερικό του μέρος να αναγραφεί το ψευδώνυμο. Τα 
δύο αντίτυπα, ο μικρός φάκελος, καθώς και το CD θα πρέπει 
να σταλούν στη Διεύθυνση: ΔΔΕ Λακωνίας, Διοικητήριο Ν.Α. 

Ξεκίνησε η «Πελοπόννησος EXPO» στην 
Τρίπολη

Με την παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων Μαυρούδη Βορίδη πραγματοποιήθηκαν χτες  τα 

εγκαίνια της έκθεσης στα οποία παράστησαν πλήθος επισή-

μων και σημαντικές παρουσίες του επιχειρηματικού και πολι-

τικού τοπίου της Πελοποννήσου.

Στη διάρκεια της τελετής εγκαινίων πραγματοποιήθηκε τιμη-

τική βράβευση στη Φαρμακοβιομηχανία «DEMO ΑΒΕΕ» για τη 

σημαντική προσφορά της στην ελληνική επιχειρηματικότητα 

και το σημαντικό κοινωνικό της έργο.

Η διάρκεια της έκθεσης είναι από τις 13 έως τις 17 Νοεμβρίου 

και οι ώρες λειτουργίας της: Καθημερινές: 16.00 –21.00 και το 

Σαββατοκύριακο: 10.00 – 21.00. ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣ-

ΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ, Μια προσφορά του ΚΤΕΛ 

σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αρκαδίας.

ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Πλατεία Κολοκοτρώνη

ΩΡΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: Ανά μία ώρα, στις ώρες λειτουργίας της 

έκθεσης.

10ο Trail Ride 4x4 Experience Trophy 

Ο Δήμος Ναυπλιέων με το Αθλητικό Σωματείο, Αργολική Λέ-
σχη Μηχανοκίνητου Αθλητισμού 4x4 Ναυπλίου «ΑΛΜΑ 4x4» 
διοργανώνουν τον αγώνα «10ο Trail Ride 4x4 Experience 
Trophy Ναυπλίου 2019.» υπό την αιγίδα της ΟΜΑΕ (Ομο-
σπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος).
Ο αγώνας πρόκειται να διεξαχθεί την Κυριακή από τις 9.00πμ 
μέχρι και τις 17.00μμ στο Ναύπλιο.
Στην ανωτέρω εκδήλωση περιήγησης, πλοήγησης, περιπέτει-
ας τύπου REGULARITY, αναμένονται να συμμετέχουν πληρώ-
ματα από πολλά μέρη της Ελλάδας.

Λακωνίας, 2ο χλμ. Ε. Ο. Σπάρτης – Γυθείου (υπ’ όψιν Υπευ-
θύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων), με την ένδειξη: Για τον 
Περιφερειακό Διαγωνισμό
Δημιουργικής Γραφής με τίτλο «Μαθητικές Γραφές με αφορ-
μή ένα ποίημα του Γιάννη Ρίτσου».
Στο πάνω μέρος του φακέλου αποστολής θα αναγράφεται το 
ψευδώνυμο και οπωσδήποτε η βαθμίδα εκπαίδευσης (Γυμνά-
σιο ή Γενικό/Επαγγελματικό Λύκειο). Ως καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής συμμετοχών προτείνεται να οριστεί η 31η 
Ιανουαρίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
Τα υποβαλλόμενα κείμενα δεν θα επιστρέφονται. Η αξιολό-
γηση των κειμένων θα γίνει κατά το διάστημα 01 Φεβρουα-
ρίου έως 31 Μαρτίου 2020 από πενταμελή επιτροπή, για την 
οποία δεν προβλέπεται οποιαδήποτε μορφής αποζημίωσης. 
Όσοι διακριθούν θα ενημερωθούν εντός του Απριλίου 2020.

«Μαθητικές Γραφές με αφορμή ένα ποίημα του Γιάννη Ρίτσου» 
για τα 30 χρόνια από τον θάνατό του 
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1919:  Στην Οδησσό
Όταν έπρεπε πολλοί έφυγαν από τα χωριά μας 
να υπερασπιστούν Πατρίδα και τα Ιερά μας .
Κάποιοι όμως δεν επέστρεψαν ποτέ στο πατρικό τους 
κρατώντας επάξια κάθε τιμή στο μερτικό τους.

Ξεχωρίζοντας τους ένδοξους νεκρούς του τόπου
μαζί με όλους και του «Μακεδονικού Μετώπου»
ορθώσαμε ΜΝΗΜΕΙΟ στην Επάνω την Πλατεία 
τιμώντας τους Πεσόντες για τη στερνή τους τη θητεία.

Ένας που τ΄  όνομά του εκεί είναι χαραγμένο 
χάθηκε σε τόπο κομμουνιστικό και παγωμένο.
Τούτα γίνανε το «Χίλια Εννιακόσια Δέκα Εννιά»
που δεν τ΄ ακούς σε πρωινά σχολεία ή νυχτερινά.

Τότε επί Βενιζέλου και για συμμαχικό σκοπό
ένα Σώμα έφτασε στη μακρινή την  Οδησσό.
Το θωρηκτό «Κιλκίς» απ΄ την Ελλάδα είχε σαλπάρει 
με σκοπό τη στάση των Μπολσεβίκων να φρενάρει.

Όταν το πλοίο έδεσε στο Ρώσικο λιμάνι
η μισή αγγαρεία πήγε να πλύνει το καζάνι.
Η άλλη μισή καθάριζε πλώρη και κουπαστή
καρτερώντας του πολέμου το κανόνι ν΄ ακουστεί.

Ο επίστρατος που ήτανε από το Λυγουριό 
διάλεξε την πλώρη για να παίρνει αέρα καθαρό.
Δεν πήγε στα βρώμικα υπόγεια μαγειρεία
που είχε φαρσεμένους ποντικούς και δυσωδία.

… κι εκεί που σφουγγάριζε στου καραβιού την άκρη 
στη σαπουνάδα γλίστρησε και πνίγηκε στη Μαύρη…
Έτσι δεν έζησε το σάλτο εις βάρος της Ρωσίας
που είχε οργανώσει το «τραστ» της λυκοσυμμαχίας.

Μετά από δύο μήνες άτυχων εχθροπραξιών
οι δικοί ήρθαν πεζοί δια των βαλκανικών οδών.
Πέρασαν στέπες βάλτους και το Δούναβη ποταμό.
Τρόμαξαν μέχρι να δουν τον κόλπο το Στρυμωνικό. 

Οι Ρώσοι τους είχαν φορέσει περιβραχιόνια 
για την ασφαλή διέλευση και προστασία τους
που όταν όμως σέρνονταν στις λάσπες και στα χιόνια 
βλαστήμαγαν βαριά την άτυχη εκστρατεία τους.

(Αυτούς δεν τους έσωσε η εθνική υπεραξία
αλλά η ομόθρησκη με τους Ρώσους Ορθοδοξία).

Οι άλλοι… Άγγλοι, Γάλλοι, Ολλανδοί, Βέλγοι και λοιποί 
γρήγορα και τραγικά γνώρισαν την ατυχία τους 
γιατί κάποιοι γενειοφόροι Μπολσεβίκοι νευρικοί 
τους εκτέλεσαν επί τόπου με την ησυχία τους.

Όσον αφορά τα άδοξα συμμαχικά καράβια 
έφυγαν από ΄κει νύχτα χωρίς στρατιώτες, άδεια.
Άλλες μαρτυρίες δεν έχουν δημοσίως ακουστεί
αφού η νέα ιστορία δεν έχει… καθαρογραφτεί.

Από τότε πέρασαν ΕΚΑΤΟ γεμάτα χρόνια
μ΄ ένα κρυμμένο μυστικό που κράτησε αιώνια.
Σεβασμός σε όλους τους Πεσόντες αυτού του τόπου 
που πήραν θέση σε Μνημεία μετά ή άνευ… κόπου.

Νοέμβριος  2019

         

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

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

Άργος 13 Νοεμβρίου 2019
Αριθμός Πρωτ.: 19879

Τίτλος Διαγωνισμού: «Προμή-
θεια και τοποθέτηση εξοπλι-
σμού για την  αναβάθμιση παιδι-
κών χαρών της Δ.Ε.  Άργους  του 
Δήμου Άργους-Μυκηνών».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗ-
ΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3463/ΦΕΚ Ά 114/8-6-2006 & του 
Ν.4412/2016 (Ά 147) «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/
ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με κριτήριο κατακύρωσης, 
την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει της τιμής, 
για την ανάδειξη αναδόχου, για 
το σύνολο των προς προμήθεια 
ειδών που συμφωνούν με τις τε-
χνικές προδιαγραφές της με αριθ-
μό 63/2019 Μελέτης της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων & Μελετών.

Αντικείμενο Προμήθειας
Αντικείμενο – Σκοπός: Αντικείμε-
νο της παρούσας πρότασης είναι 
η προμήθεια και τοποθέτηση 
εξοπλισμού οργάνων παιδικής 
χαράς σε κατάλληλα σχεδιασμέ-
νους  χώρους   στη Δ.Ε. Άργους 
του Δήμου Άργους-Μυκηνών, αρ-
χικού προϋπολογισμού 92.714,80 
€ με Φ.Π.Α., κατ' εφαρμογή της υπ' 
αριθμ.28492/11-5-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 
931/Β/2009) όπως αυτή τροποποι-
ήθηκε με την 27934/11-7-14  και 
την 30681/07-8-14.

Οι χώροι του Δήμου Άργους-Μυ-
κηνών στον οποίο θα γίνουν οι 
παρεμβάσεις είναι :

- Παιδική χαρά «Τελέσιλλα» στο 
Άργος 

-Παιδική χαρά επί της οδού Τριπό-
λεως, στον Συνοικισμό, στο Άργος

Όλα τα όργανα παιδικής χαράς 
θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα 
σύμφωνα με τα πρότυπα ασφα-

λείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ε.Ν 1176 και να τηρηθούν όσα 
προβλέπονται στην 28492/11-05-
2009 Απόφαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών όπως αυτή τροποποι-
ήθηκε με την 27934/11-07-2014 
και ισχύει.

Η τοποθέτηση των προμηθευομέ-
νων ειδών καθώς και οι εργασίες 
θα γίνονται από συνεργεία του 
αναδόχου σύμφωνα με τους κα-
νόνες ασφαλείας και με όσα απαι-
τούν τα πρότυπα ασφαλείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ 1176 με 
ιδιαίτερη προσοχή κατά την θεμε-
λίωση αυτών και την σύνδεση των 
επιμέρους μερών.

Για την ανάθεση της προμήθειας 
απαιτείται ο ανάδοχος  να είναι 
πιστοποιημένος από διαπιστευμέ-
νο φορέα κατά ISO 9001:2015 για 
σύστημα διαχείρισης ποιότητας 
σε Υπηρεσίες σχεδιασμού, εγκατά-
στασης και συντήρησης παιδικών 
χαρών, Συστήματος Περιβαλλο-
ντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 
και OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 
1801:2008, Σύστημα Διαχείρισης 
της Υγείας και Ασφάλειας στην 
Εργασία. 

Αναλυτικά:

1. Τα σχετικά αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά, το αργότερο 8 ημέ-
ρες πριν την καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής προσφορών ήτοι 
έως 27/11/2019 και απαντώνται 
αντίστοιχα στο διαδικτυακό τόπο 
του διαγωνισμού μέσω της Διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.
gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ όπως περι-
γράφεται στο άρθρο 2.1.3 της δι-
ακήρυξης.

2. Κωδικοί (CPV): 37535200-9, 
31527200-8, 31523200-0
3. Περιγραφή της δημόσιας σύμ-
βασης: Αντικείμενο της σύμβασης 
είναι η προμήθεια και τοποθέτηση 

εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
παιδικών χαρών της Δ.Ε.  Άργους  
του Δήμου Άργους-Μυκηνών, 
προϋπολογισμού 74.770,00 € 
χωρίς Φ.Π.Α. & 92.714,80  € με 
Φ.Π.Α.
4. Προσφορές: Δεν επιτρέπεται 
η υποβολή εναλλακτικών προ-
σφορών, ή προσφορών που δεν 
αφορούν το σύνολο των υπό προ-
μήθεια ειδών.

5. Χρόνος παράδοσης προμή-
θειας: Ο ανάδοχος υποχρεούται 
να παραδώσει τα είδη, σύμφω-
να με τις ανάγκες του Δήμου και 
όπως ορίζεται στην παρ. 1.3 της 
διακήρυξης.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
Δικαίωμα συμμετοχής στη δια-
δικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομι-
κά πρόσωπα και, σε περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα 
μέλη αυτών, σύμφωνα με το άρ-
θρο 2.2 της διακήρυξης.

7. Απαιτούμενες εγγυήσεις: α) 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη 
διαδικασία σύναψης της παρού-
σας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς (προσφέροντες),  εγγυητι-

κή επιστολή συμμετοχής, ποσό 
που θα καλύπτει το (1%) επί της 
συνολικής προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι 
επτακόσια σαράντα επτά ευρώ και 
εβδομήντα λεπτά(747,70 €)

β) Για την υπογραφή της σύμβα-
σης απαιτείται η παροχή εγγύη-
σης καλής 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.

γ) Για την καλή λειτουργία ή διατή-
ρηση της προμήθειας ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή καλής λει-
τουργίας διάρκειας 2 ετών (όσο 
η χρονική διάρκεια της εγγύησης 
που καλύπτει τα προμηθευόμενα 
είδη). Η αξία της εγγυητικής καλής 
λειτουργίας ορίζεται σε ποσοστό 
πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας 
της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α..

8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ

9. Παραλαβή προσφορών: Ο δι-
αγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλε-
κτρονικό τρόπο μέσω της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
στη διαδικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr του συστήμα-
τος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016.

Συστημικός Αριθμός Διαγωνι-
σμού: 81874
• Η ημέρα έναρξης υποβο-

λής προσφορών είναι η 
25/11/2019 ημέρα Δευτέ-
ρα, και ώρα έναρξης η 10:00 
π.μ..

• Η ημέρα λήξης υποβο-
λής προσφορών είναι η 
5/12/2019 ημέρα Πέ-
μπτη, και ώρα λήξης η 
23:59:59μ.μ..

• Η Ηλεκτρονική Αποσφρά-
γιση του (υπό) φακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετο-
χής-Τεχνική Προσφορά» θα 
πραγματοποιηθεί την 12-
12-2019 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10:00.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: 
έξι (6) μήνες.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφο-
ρών: Ελληνική

12. Ενστάσεις: Διαφορές που ανα-
φύονται από πράξεις ή παραλεί-
ψεις, διέπονται από τις διατάξεις 
του βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 
374) του Ν.4412/2016.

13. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κεί-
μενο της Διακήρυξης θα καταχω-
ρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή 
πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: http://www.
promitheus.gov.gr με Συστημικό 
Αριθμό: 81874, στην ιστοσελίδα 
της Αναθέτουσας Αρχής, στη δι-
εύθυνση (URL): www.newargos.
gr στη διαδρομή: www.newargos.
gr  νέα, όπου τα έγγραφα της 
σύμβασης είναι διαθέσιμα για 
ελεύθερη, πλήρη και άμεση ηλε-
κτρονική πρόσβαση. Η προκήρυ-
ξη (περίληψη της παρούσας Δια-
κήρυξης) όπως προβλέπεται στην 
περίπτωση 16 της παραγράφου 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

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ 
1 ΚΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ  ΝΗΠΙΩΝ  

ΤΕΜ. 2 900,00 1.800,00
2 ΚΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ  ΠΑΙΔΩΝ 

ΤΕΜ. 2 800,00 1.600,00
3 ΣΤΑΥΡΩΤΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΤΕΜ. 1 5.600,00 5.600,00
4 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΞΙ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜ. 1 3.800,00 3.800,00
5 ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΜ. 1 15.000,00 15.000,00
6 ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ 

ΤΕΜ. 1 6.000,00 6.000,00
7 ΒΡΥΣΗ 

ΤΕΜ. 2 650,00 1.300,00
8 ΠΑΓΚΑΚΙ 

ΤΕΜ. 10 280,00 2.800,00
9  ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΤΕΜ. 6 220,00 1.320,00
10 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

διαστάσεων 50Χ50Χ4 ΕΚ.
Τ.Μ. 400 48,00 19.200,00

11 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
διαστάσεων 50Χ50Χ6 ΕΚ.

Τ.Μ. 110 55,00 6.050,00

12 ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΜ. 2 350,00 700,00
13 ΕΠΙΣΤΥΛΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 

ΤΕΜ. 8 1.200,00 9.600,00
 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 74.770,00
 ΦΠΑ 24% 17.944,80
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 92.714,80

Σε εντάξεις, εγκρίσεις, δεσμεύσεις και πληρωμές έργων συνολικού 
ύψους 16,3 εκατ. ευρώ προχώρησε το Πράσινο Ταμείο, κατά την 1η 
του συνεδρίαση στις 6/11, υπό τη νέα του σύνθεση, όπως ανακοίνω-
σε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα έργα αυτά αφο-
ρούν συνολικά σε 8 Περιφέρειες ή Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και 
57 Δήμους της χώρας.
Μεταξύ άλλων εγκρίθηκε χρηματοδότηση 4 εκατομμυρίων ευρώ για 
κατεδαφίσεις αυθαίρετων κατασκευών σε 6 Αποκεντρωμένες Διοι-
κήσεις, (Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου, Αττικής, Μακεδο-
νίας-Θράκης, Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας και 

Κρήτης).
Συνολικά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έχει καταγράψει στις περι-
φέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων 1.816 
αυθαίρετα κτίσματα με πρωτόκολλα που συντάχθηκαν από τις κτη-
ματικές υπηρεσίες και τα δασαρχεία.
Τα 1.208 είναι αμετάκλητα, εκ των οποίων τα 818 είναι στον αιγιαλό 
και 390 είναι σε δασικές εκτάσεις. Κάποια από αυτά έχουν ήδη κα-
τεδαφιστεί, όμως απομένουν αρκετά ακόμα. Μόνο στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου ο αριθμός τους ξεπερνά τα 250.

4 εκατομμύρια ευρώ για να γκρεμίσουν πάνω από 250 αυθαίρετα
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8ο - Ένας ασυγκράτητος δικηγόρος

Όταν επέστρεψε ο Διοικητής στο γραφείο 
του, η ώρα ήταν πεντέμιση. Ο φωτορε-
πόρτερ τον είχε ενημερώσει πως θα είχε 
αφήσει στον Αξιωματικό Υπηρεσίας έναν 
φάκελο με το φωτογραφικό υλικό της εκ-
δήλωσης στο Παλαμήδι, μαζί με ένα βί-
ντεο που είχε τραβήξει.
Ο Φίλιππας, όπως είχαν συνεννοηθεί, είχε 
προωθήσει το υλικό στον Χατζή, ο οποίος 
το μελετούσε την ώρα που μπήκε ο Διοι-
κητής στο χώρο εργασίας του εγκληματο-
λόγου. Ο οποίος τον ρώτησε:
-Επικοινώνησες με αυτούς που είπες ή θα 
τους πάρεις τώρα;
-Τους πήρα καθώς έφευγα για να μην 
χάνουμε χρόνο. Έδωσα ραντεβού με τον 
ακτιβιστή για τις έξι και με τον δημοτικό 
σύμβουλο στις επτάμιση.
-Είχες αντιδράσεις;
-Ο πρώτος μόνο που δεν με έβρισε, ο άλ-
λος, ο γλίτσας, προσπάθησε με δικαιολογί-
ες να το αναβάλει και με ανάγκασε να του 
αγριέψω.
Κοίταξαν μαζί κάποιες φωτογραφίες αλλά 
η ώρα πέρναγε. Άρχιζαν τα ραντεβού με 
τους υπόπτους.
Καθώς γύριζε ο Διοικητής στο γραφείο 
του, τον περίμενε ήδη η «επιτροπή υπο-
δοχής». Ήταν ο Αντώνης Χαραλαμπίδης, 
συνοδευόμενος από τον γνωστό δικηγόρο 
της πόλης Παύλο Καράκωστα.
Δεν πρόλαβε να ξεκλειδώσει την πόρτα 
για να μπούνε μέσα και ο δεύτερος τον 
είχε ήδη «πάρει από τα μούτρα»:
-Τι είναι αυτά τα πράγματα κύριε Διοι-
κητά; Δεν έχεις άλλη δουλειά να κάνεις; 
Δεν πας να πιάσεις κανέναν πρεζέμπορα 
που έχει πήξει ο τόπος στα ναρκωτικά και 
στα πρεζόνια, παρά ενοχλείς, χωρίς λόγο, 

ανθρώπους με κοινωνική παρέμβαση και 
προσφορά; Νόμισες πως ο Χαραλαμπίδης, 
επειδή λέει υπεύθυνα τη γνώμη του είναι 
αυτός ο επικίνδυνος για την κοινωνία;
-Κύριε Καράκωστα, κύριε Χαραλαμπίδη, 
κατ’ αρχάς καλησπέρα σας και ζητώ συ-
γνώμη αν σας δημιουργήθηκε κάποια 
λάθος εντύπωση, όμως θα πρέπει να κά-
νουμε μια κουβέντα, μιας και έχουμε ένα 
στυγερό έγκλημα που έχει πάρει διεθνείς 
διαστάσεις και αν θέλετε να το αντιλη-
φθείτε στιγματίζει αρνητικά την πόλη 
μας. Άλλωστε, τη στιγμή που υπάρχει κάτι 
που δίνει πολιτική χροιά στο άσχημο αυτό 
συμβάν, θα πρέπει να ξεκινήσω την έρευ-
νά μου από κάπου.
- Και ποιος είναι ο Χαραλαμπίδης, ο λή-
σταρχος Γιαγκούλας;
- Επειδή αντιλαμβάνομαι πως η παρουσία 
σας εδώ είναι με την ιδιότητα του δικη-
γόρου, θέλω να σας πληροφορήσω πως 
ο κύριος Χαραλαμπίδης δεν έχει ανάγκη 
συνηγόρου, καθότι δεν τον βαρύνει καμία 
κατηγορία. Του ζήτησα να τον δω για να 
συζητήσουμε ένα θέμα, στο οποίο θα ήθε-
λα την άποψή του. Καθίστε, σας παρακα-
λώ, χαλαρώστε και δώστε μου ένα λεπτό 
καιρό. Θα πιείτε έναν καφέ;
Ο δικηγόρος, όντας ακόμη εμφανώς 
εκνευρισμένος αρνήθηκε. Ο Χαραλαμπί-
δης, πιο ήρεμος, συγκατάνευσε. Φώναξε 
τον Φίλιππα και παρήγγειλε δυο καφέδες. 
Τους έφερε, μερακλήδικους,  με μπόλικο 
καϊμάκι και με συνοδεία λουκουμιού. Πα-
ράδοση ο καλός Ελληνικός καφές στην 
Ελληνική Αστυνομία…
Έχοντας τα δυο πρόσωπα καθισμένα απέ-
ναντί του, με έντονα τα σημάδια της ανα-
μονής τού τι θα ακολουθούσε, ο Διοικητής 
ξεκίνησε την ενημέρωση:
-Κύριε Χαραλαμπίδη, όπως σας είπα και 
στο τηλέφωνο, έχω στα χέρια μου μια 
απειλητική επιστολή που είχε ως αποδέ-
κτη το θύμα.

(συνεχίζεται) 

Τα πρόσωπα που παίρνουν μέρος στην υπόθεση εί-
ναι απολύτως φανταστικά (όπως και όλη η ιστορία), 
σε αντιδιαστολή με πραγματικούς τόπους και κατα-
στήματα που αναφέρονται στο μυθιστόρημα.

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

λογοτεχνία & ποίηση

Οι εχθροί μου
Και έρχονται 

με τόση σιγουριά 

οι εχθροί μου…

Εύκολος στόχος…

Ο (Α)νθρωπος,

Μα φεύγουν,

με άδεια χέρια,

με κακία λερωμένα,

Όπως από 

κάθε τους άδικο.

Τα είχαν υπολογίσει βλέπεις όλα…

Εκτός,

Από την αληθινή δύναμή μου…

Το μέσα μου,

Εσένα !!

- Σπύρος Δ. Κατσίγιαννης - 

Ο χρόνος όλα τα 
γιατρεύει 

Ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός 

Γιατρεύει , κλείνει της αγάπης την πληγή 

σαράκι διώχνει που σου τρώει την ψυχή 

 πίστη και υπομονή αρκεί εσύ να δείξεις 

Τη δύναμη του απόλυτα πρέπει να 

εμπιστευτείς 

Αυτός από τη φύση του έχει αυτόν τον 

ρόλο 

Σβήνει όλα τα άσχημα τα ωραία κρατάει 

μόνο 

Πιο γερή γίνεται η καρδιά από την 

εμπειρία 

Η ομορφιά είναι της ζωής που δίνει 

ευκαιρία 

 

Νανά Μπροδήμα, 
ποιητική συλλογή 

Στη δίνη του έρωτα” 
Εκδόσεις Όστρια, 

Φεβρουάριος 2014

Στη μνήμη του Νίκου Ντόκου 

Η γειτονιά σου έχει γεμίσει παραβάτες

ευγενείς αλήτες, της μοίρας προφήτες

στο άγνωστο διαβάτες

χαμένοι στις δικές τους βάρκες

Τσιγάρο πάντα με κερνούν

και αρχίζουν το τραγούδι

για ένα κόσμο δίχως πληγές

εκεί που ανθίζει το λουλούδι

Μου λεν πως ήταν φίλοι σου

κάποτε στο Ανάπλι

μες στα σοκάκια τη νυχτιά

ψάχνατε της ζωής το σημάδι

Πόσο θα θελα να ήσουν εδώ

ποτέ δεν σε γνώρισα

αλλά με έμαθες να αγαπώ

Πόσο θα θελα να ήσουν εδώ

είσαι μέσα μου ένα αστέρι λαμπερό

Γιώργος Μώρος
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Η Ιστορία του ποδοσφαίρου
Μέρος E'   

Διαιτητής και βοηθοί διαιτητές

Εναρκτήριο λάκτισμα (Σέντρα): 
Πραγματοποιείται στην αρχή 
κάθε ημιχρόνου ή μετά από 

την επίτευξη γκολ από την αντίπα-
λη ομάδα.
Επαναφορά από την πλάγια γραμ-
μή (Πλάγιο άουτ): Πραγματοποιείται 
όταν η μπάλα περάσει την πλάγια 
γραμμή. Εκτελείται με τα χέρια από 
ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομά-
δας του ποδοσφαιριστή που άγγιξε 
τελευταίος την μπάλα πριν περάσει 
την πλάγια γραμμή. 
Από τέρματος λάκτισμα (Άουτ): 
Πραγματοποιείται όταν η μπάλα 
περάσει εξολοκλήρου τη γραμμή 
τέρματος (χωρίς να έχει επιτευχθεί 
γκολ) και όταν ο τελευταίος που 
την άγγιξε ήταν ποδοσφαιριστής 
της επιτιθέμενης ομάδας. Εκτελείται 
από την αμυντική ομάδα.
Το γωνιαίο λάκτισμα (Κόρνερ): 
Πραγματοποιείται όταν η μπάλα 
περάσει εξολοκλήρου τη γραμμή 
τέρματος (χωρίς να έχει επιτευχθεί 
γκολ) και όταν ο τελευταίος που την 
άγγιξε ήταν ποδοσφαιριστής της 
αμυνόμενης ομάδας. Εκτελείται από 
την επιτιθέμενη ομάδα.
 Έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα: Εκτε-
λείται από την αντίπαλη ομάδα μετά 
από φάουλ που δεν είναι πέναλτι, 
ορισμένες τεχνικές παραβάσεις ή 
όταν το παιχνίδι έχει διακοπεί προ-
κειμένου να παρατηρηθεί ένας πο-
δοσφαιριστής, χωρίς να έχει συμβεί 
ένα συγκεκριμένο φάουλ. Δεν μπο-
ρεί να σημειωθεί απευθείας γκολ 
από έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα, αν 
δεν αγγίξει την μπάλα κάποιος άλ-
λος ποδοσφαιριστής πρώτα.
 Άμεσο ελεύθερο λάκτισμα: Εκτε-
λείται από την ομάδα εις βάρος της 
οποίας έγινε φάουλ (αλλά δεν είναι 
πέναλτι). Μπορεί να επιτευχθεί γκολ 
από άμεσο ελεύθερο λάκτισμα.
Πέναλτι (ποδόσφαιρο): Το πέναλτι 
επιβάλλεται σε βάρος μιας ομάδας 
που διαπράττει οποιαδήποτε από τις 
παραβάσεις για τις οποίες επιβάλ-
λεται ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα, 
ενώ η μπάλα βρίσκεται μέσα στη 
δική της περιοχή πέναλτι (μεγάλη 
περιοχή).
 Ο ποδοσφαιριστής τοποθετεί την 

μπάλα σε απόσταση 11 μέτρων από 
το τέρμα της αντίπαλης ομάδας (στο 
σημείο του πέναλτι) και προσπαθεί 
με ένα ελεύθερο κτύπημα να βάλει 
γκολ στον αντίπαλο τερματοφύλακα. 
Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές και 
των δύο ομάδων πρέπει να βρίσκο-
νται έξω από τη μεγάλη περιοχή και 
πίσω από το σημείο του πέναλτι, σε 
απόσταση τουλάχιστον 9,15 μέτρα 
από αυτό. Το πέναλτι μπορεί και να 
εκτελεστεί με πάσα, πράγμα που γί-
νεται πολύ σπάνια πλέον.
Ελεύθερο διαιτητή: Πραγματοποιεί-
ται όταν ο διαιτητής έχει διακόψει 
το παιχνίδι για οποιοδήποτε λόγο, 
όπως ο τραυματισμός ενός ποδο-
σφαιριστή, παρεμβολές από εξωτε-
ρικούς παράγοντες ή όταν η μπάλα 
γίνει ελαττωματική.

Οφσάιντ
Το οφσάιντ (αγγ.: offside) περιγρά-
φεται στον 11ο κανόνα του ποδο-
σφαίρου, που έχει ως σκοπό να πε-
ριορίσει το πόσο μπροστά μπορούν 
να βρεθούν οι παίκτες της επιτιθέ-
μενης ομάδας όταν επηρεάζουν τη 
φάση που εξελίσσεται στο παιχνίδι. 
Με απλά λόγια, ο κανόνας ορίζει ότι 
ένας παίκτης δεν μπορεί να απο-
κτήσει πλεονέκτημα περιμένοντας 
κοντά στο τέρμα του αντιπάλου, 
έχοντας μόνο τον τερματοφύλακα 
μεταξύ του ιδίου και του τέρματος 
(στη συνηθισμένη περίπτωση που ο 
τερματοφύλακας είναι όντως ο τε-
λευταίος αμυνόμενος παίκτης).

Η κίνηση του βοηθού διαιτητή που 
υποδεικνύει παράβαση του κανο-
νισμού για το οφσάιντ, από παίκτη 
που βρισκόταν στο μέσον της από-
στασης του βοηθού από την άλλη 
άκρη του γηπέδου.

Σύμφωνα με τους Κανόνες Παιχνι-
διού, το γεγονός και μόνο ότι ένας 
παίκτης βρίσκεται σε θέση οφσάιντ, 
δεν αποτελεί παράπτωμα. Για να 
αποτελεί παράπτωμα πρέπει ο πο-
δοσφαιριστής αυτός να είναι πλη-
σιέστερα στην αντίπαλη γραμμή 
τέρματος από τη μπάλα και τον προ-
τελευταίο αντίπαλο. Ένας ποδοσφαι-
ριστής δεν βρίσκεται σε θέση οφσά-
ιντ αν βρίσκεται στο μισό γήπεδο 
της δικής του ομάδας, αν βρίσκεται 
στην ίδια ευθεία με τον προτελευ-
ταίο αντίπαλο ή αν βρίσκεται στην 
ίδια ευθεία με τους δύο τελευταίους 
αντιπάλους. Ένας ποδοσφαιριστής 
που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ τι-
μωρείται μόνο αν τη στιγμή που η 
μπάλα αγγίξει ή μεταβιβαστεί από 
έναν συμπαίκτη του, αυτός συμμε-
τέχει ενεργά στο παιχνίδι, κατά την 
άποψη του διαιτητή, με το να επη-
ρεάζει το παιχνίδι ή με το να επη-
ρεάζει έναν αντίπαλο του ή με το να 
αποκτά πλεονέκτημα ευρισκόμενος 
στη θέση αυτή. Ένας ποδοσφαιρι-
στής που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ 
δεν τιμωρείται αν δεχθεί τη μπάλα 
απευθείας από τέρματος λάκτισμα 
ή από επαναφορά της μπάλας από 
τα πλάγια ή από γωνιακό λάκτισμα 

(κόρνερ). Σε περίπτωση παράβασης 
οφσάιντ, ο διαιτητής καταλογίζει 
ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ 
της αντίπαλης ομάδας, το οποίο 
εκτελείται από το σημείο στο οποίο 
διαπράχθηκε η παράβαση.
Η απαγόρευση του οφσάιντ είναι 
ένας από τους πρώτους κανόνες που 
εδραιώθηκαν στο ποδόσφαιρο, πριν 
αυτό πάρει τη μορφή με την οποία 
το ξέρουμε σήμερα και έχει καθο-
ρίσει σε μεγάλο βαθμό τη μοντέρνα 
μορφή του ποδοσφαίρου. Θεωρεί-
ται από τους πιο περίπλοκους κα-
νόνες του ποδοσφαίρου και πολλές 
φορές παίκτες, προπονητές και θε-
ατές θέτουν υπό αμφισβήτηση τις 
αποφάσεις που λαμβάνονται από 
το διαιτητή και τους βοηθούς του 
σε έναν αγώνα. Έχουν γίνει πολλές 
προσπάθειες αναθεώρησης του συ-
γκεκριμένου κανόνα από το Διεθνές 
Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο ώστε να 
γίνει αποτελεσματικός και να βελ-
τιώνει την ποιότητα του ποδοσφαί-
ρου ως θέαμα. Εντούτοις, κάθε νέα 
αναθεώρηση δεν αφομοιώνεται εύ-
κολα και έχουν υπάρξει αντιδράσεις, 
καθώς επιτυγχάνονται συχνά γκολ 
που ακυρώνονται από τον διαιτη-
τή, με τον σκόρερ να βρίσκεται σε 
θέση οφσάιντ ή γκολ που θα έπρεπε 
να ακυρωθούν. Τα τελευταία χρόνια 
ο κανόνας του οφσάιντ έχει δεχτεί 
κριτική και υπάρχουν προπονητές, 
παίκτες ή αναλυτές που τείνουν 
προς την κατάργηση ή την αλλαγή 
του.
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Ξανθιά ή μελαχρινή, με ή χωρίς αλκοόλ, μα πάνω 
από όλα δροσερή και απολαυστική. O λόγος για την 
μπίρα, το πιο δημοφιλές ποτό του καλοκαιριού, που 
εκτός από δροσιά μπορεί να προσφέρει πολλά οφέ-
λη στον οργανισμό μας. Αρκεί να καταναλώνεται με 
μέτρο. H υψηλή περιεκτικότητά της σε σημαντικές 
βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία μπορεί να την 
καταστήσει πολύτιμο σύμμαχο στην υγεία και την 
ομορφιά. 

Τα πολύτιμα συστατικά της Bύνη: Προσφέρει 
στην μπίρα υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, μεταλλικά 
άλατα και ιχνοστοιχεία, ζωτικά οργανικά οξέα και 
βιταμίνες. Tο 80% των φαινολικών ενώσεων της 
μπίρας προέρχονται από τη βύνη και είναι αυτές 
που δεσμεύουν τις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες ευθύ-
νονται για τη γήρανση. Oι πολυφαινόλες απαντώ-
νται στην μπίρα σε αρκετά υψηλά επίπεδα, περί-
που 153 mg/ lt και είναι αποτελεσματικές εναντίον 
των καρδιαγγειακών παθήσεων και του καρκίνου. 
Συγκρίσιμες ποσότητες βρίσκουμε στον καφέ, το 
τσάι και το κόκκινο κρασί. Μαγιά: Όπως και η βύνη 
περιέχει όχι μόνο ένζυμα αλλά σε μεγάλο ποσο-
στό τις βιταμίνες του συμπλέγματος B. Λυκίσκος: 
Περιέχεται μόνο στην μπίρα και η δράση του είναι 
ελαφρώς κατευναστική. H κατανάλωση μπίρας δεν 
κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν κουρασμένοι, 
αντίθετα μειώνει την υπερδιέγερση όταν κατανα-
λώνεται με μέτρο. Νερό: Eίναι το πιο σημαντικό, 
ποσοτικά, συστατικό της μπίρας σε περιεκτικότητα 
περίπου 92 γρ. / 100 γρ. H ιδιότητα της μπίρας να 
ξεδιψά βασίζεται εκτός των άλλων, στην υψηλή πε-
ριεκτικότητά της σε νερό, καθώς και στα μεταλλικά 
άλατα. Πρωτεΐνες: Παρ’ όλο που η μπίρα είναι χα-
μηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, περιέχει όλα 
τα απαραίτητα αμινοξέα. Έτσι λειτουργεί βοηθητι-
κά σε δίαιτες χαμηλές σε πρωτεΐνες. 

Φάρμακο από την αρχαιότητα 
H μπίρα και οι ιδιότητές της είναι γνωστές από την 
αρχαιότητα. O πατέρας της ιατρικής, ο Ιπποκράτης, 
τη θεωρούσε πολύτιμο φάρμακο και η χρήση της 
ήταν διαδεδομένη σε όλους τους προχριστιανικούς 
πολιτισμούς. Έπαιζε σπουδαίο ρόλο στην ιατρική 
για τους Βαβυλώνιους, ενώ οι Αιγύπτιοι είχαν προα-
γάγει σε βαθμό τελειότητας τη ζυθοποιία και παρα-
σκεύαζαν μπίρα πολυτελείας για εξαγωγή. Σήμερα 
η επιστημονική έρευνα ήρθε να πιστοποιήσει όλες 
αυτές τις ιδιότητες που προσέδιδαν στην μπίρα οι 
πρόγονοί μας, οι οποίοι έπιναν αλκοόλ με μέτρο και 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ 

ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 

ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΔΑΓΡΕ 13 ΑΡΓΟΣ ΤΗΛ 2751026336 ΚΙΝ 6945875777 
WWW:kapetanios-therapy.gr email:kapetan3@otenet.gr 

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ M.Sc.NEUROPSYCHOLOGY

και Συνεργάτες

30 ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

23 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ
14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 19υγεία

Του Άγγελου
Τράκα, 
Επιστημονικός 
Συνεργάτης 
του Κέντρου Ειδικών 
Θεραπειών Βασίλης 
Ν. Καπετάνιος 
και Συνεργάτες

Η ανάπτυξη του λόγου μπορεί να χωριστεί 

σε δύο φάσεις: την προγλωσσική και τη 

γλωσσική.

Η έναρξη της προγλωσσικής φάσης συμπί-

πτει με τη γέννηση και το πρώτο κλάμα του 

βρέφους. Από τον τόνο και την γλυκύτητα 

της φωνής, η μητέρα μπορεί να καταλάβει 

από τον πρώτο κιόλας μήνα εάν το μωρό της 

είναι χαρούμενο και ευτυχισμένο ή είναι δυ-

σαρεστημένο από κάτι. Στο δεύτερο μήνα το 

παιδί αρχίζει συνήθως να εκφέρει το φωνήεν 

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

το «ου» και το «ο».

Τρεις είναι οι σημαντικές στιγμές αυτής της 

φάσης:

Το αυθόρμητο ψέλλισμα  που κάνει την εμ-

φάνιση του κατά το δεύτερο μήνα. Χρησι-

μοποιώντας για πρώτη φορά το όργανο της 

φωνής το παιδί παράγει διάφορους ήχους. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι το αυθόρμητο ψέλ-

λισμα εμφανίζεται ακόμη και στις περιπτώ-

σεις της καθυστερημένης ομιλίας.

Η μίμηση του ήχου. Αυτή αρχίζει από τον 

έκτο και φτάνει έως το δέκατο μήνα της ζωής. 

Σε αυτό το χρονικό διάστημα εδραιώνεται η 

ικανότητα του παιδιού να μιμείται ήχους από 

το περιβάλλον του, οι οποίοι αποτελούνται 

από φωνήεντα και σύμφωνα. Οι πιο συχνές 

επαναλήψεις είναι « πα-πα-πα», «μα-μα-μα».

Η κατανόηση του φωνητικού μηνύματος 

η οποία εμφανίζεται σε μια περίοδο κατά 

την οποία το παιδί ακούει περισσότερο και 

μιλά λιγότερο. Από τη στιγμή που το παιδί 

απομνημονεύει τους ήχους τότε είναι έτοιμο 

να περάσει στην επόμενη φάση που είναι η 

γλωσσική.

Η έναρξη της γλωσσικής φάσης ξεκινάει 

ανάμεσα στον 12ο-15ο μήνα της ζωής του 

παιδιού. Αυτή είναι και η περίοδος που το 

παιδί αρχίζει να μιλάει και να λέει τις πρώτες 

του λέξεις. Σε αυτή την περίοδο το παιδί εκ-

φράζει με μια λέξη όλη του τη σκέψη καθώς 

υπάρχει ακόμα ανωριμότητα στα όργανα 

της άρθρωσης.

Η φωνητική ανάπτυξη συμπίπτει με την πε-

ρίοδο κατά την οποία το παιδί αρχίζει και 

χρησιμοποιεί όλο και περισσότερα σύμφω-

να. Αυτή η φάση ξεκινάει σε ηλικία 2 ετών και 

όταν το παιδί φτάσει στα 4 έτη τότε χρησιμο-

ποιεί τις λέξει με πιο ακριβή τρόπο.

Η ανάπτυξη της σύνταξης των λέξεων αρχί-

ζει μεταξύ 18-24 μηνών. Σε ηλικία 30 μηνών 

το παιδί αρχίζει να χρησιμοποιεί δύο με τρεις 

λέξεις που εκφράζουν μια ολόκληρη πρότα-

ση.

Μπύρα: πολύτιμη και διαιτητική Προγλωσσική και γλωσσική ανάπτυξη 

είχαν συνδέσει τη μέθη με την ύβρη.

Συνταγές ομορφιάς με μπύρα
Δυναμωτική μάσκα για ταλαιπωρημένα μαλλιά: 
Aνακατεύουμε μισό ποτήρι μπίρα με μισό ποτήρι 
ζεστό νερό. Bρέχουμε με το μείγμα τα μαλλιά μας 
και το αφήνουμε να δράσει για 15 λεπτά. Ξεβγά-
ζουμε με άφθονο χλιαρό νερό, χωρίς απαραίτητα 
να χρησιμοποιήσουμε σαμπουάν. Mάσκα προσώ-
που: Aνακατεύουμε σε ένα μπολ μια κουταλιά της 
σούπας μέλι με μια κουταλιά της σούπας αλεύρι και 
μια κουταλιά μπίρα. Aπλώνουμε το μείγμα σε καθα-
ρισμένη επιδερμίδα και το αφήνουμε να δράσει για 
20 λεπτά. Tο αφαιρούμε με ένα υγρό τουλπάνι. Θρε-
πτική πομάδα: Aνακατεύουμε σε ένα μπολ μια κου-
ταλιά μπίρα, τον κρόκο ενός αβγού, ένα κουταλάκι 
του γλυκού γλυκερίνη (θα την προμηθευτείτε από 
το φαρμακείο) κι ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι. 
Aπλώνουμε το μείγμα στο πρόσωπο και τον λαιμό 
μας, που τα έχουμε σχολαστικά καθαρίσει και το 
αφήνουμε για 15-20 λεπτά να δράσει. Ξεπλένουμε 
με δροσερό νερό και ταμπονάρουμε με μια καθαρή 
πετσέτα. 

Μέταλλα & ιχνοστοιχεία 
H μπίρα περιέχει κάλιο, ασβέστιο, φώσφορο, μα-
γνήσιο, μαγγάνιο, χαλκό και ψευδάργυρο και γι’ 
αυτό είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για την επιδερμίδα 
και τα μαλλιά. O Πλίνιος γράφει πως οι γυναίκες της 
Aιγύπτου χρησιμοποιούσαν τον αφρό της μπίρας 
για να διατηρήσουν τη φρεσκάδα της επιδερμίδας 
τους. Aκόμη και σήμερα η χρήση της μπίρας σε 
φυσικά σκευάσματα ομορφιάς ενδείκνυται. Ασβέ-
στιο: Σημαντικό δομικό υλικό για κόκαλα, δόντια, 
νύχια και μαλλιά, διατηρεί λειτουργικά τα κύτταρα 
και συμβάλλει στην ενεργοποίηση έκκρισης ορμο-
νών και ενζύμων. Φώσφορος: Παίζει αποφασιστι-
κό ρόλο στην απελευθέρωση και τη χρησιμοποίη-
ση της ενέργειας από τις τροφές και στη διάρκεια 
μιας δίαιτας μας βοηθά να νιώθουμε τόνωση. Πα-
ράλληλα ενεργοποιεί τις βιταμίνες του συμπλέγμα-
τος B όταν ενώνεται μαζί τους. Μαγνήσιο: Aπελευ-
θερώνει ενέργεια από το γλυκογόνο των μυών και 
συμβάλλει στη σύνθεση πρωτεϊνών. Eπίσης βοηθά 
κατά του στρες. Χαλκός: Παίζει σημαντικό ρόλο 
στον μεταβολισμό του κολλαγόνου και ελέγχει τα 
ένζυμα που διεγείρουν τον σχηματισμό του συν-
δετικού ιστού και της χρωστικής ουσίας (μελανίνη) 
που προστατεύει το δέρμα από την ηλιακή ακτι-
νοβολία. Κάλιο: Pυθμίζει την κατανομή του νερού 
στον μεσοκυττάριο και εξωκυττάριο χώρο και είναι 
πολύτιμος σύμμαχος στην καταπολέμηση της κυτ-
ταρίτιδας. Ψευδάργυρος: Eπιταχύνει την ανάπτυξη 
των μαλλιών, την ανάπλαση του δέρματος και την 
επούλωση των τραυμάτων. 
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Κι όμως ένας βιολογικός καθαρισμός μπορεί  
να είναι και πάρκο

ΑΠΌΣΤΌΛΗ ΜΌΝΑΧΌ. Άκης Ντάνος

Κατά την διάρκεια της συνόδου της 9ης Ελληνογερμανικής συνέλευσης στο Έρντιγκ, 
μια πόλη 32.000 κατοίκων περίπου γύρω στα 40χιλ. έξω από το Μόναχο, περιελαμβά-
νετο και η επίσκεψη στον βιολογικό καθαρισμό της πόλης.
Όλοι όσοι έχουμε μια εικόνα και από τους ελληνικούς βιολογικούς καθαρισμούς τρί-
βαμε στην κυριολεξία τα μάτια μας. Η είσοδος και το κεντρικό κτήριο θύμιζε είσοδο 
σε πάρκο. Μια λιμνούλα με καθαρό νερό, προϊόν κι αυτό του βιολογικού καθαρισμού 
στην είσοδο του κτηρίου, διαφοροποιούσε ήδη την εικόνα που έχει κανείς από την 
σκονισμένη και σχετικά βρώμικη είσοδο του κοινού βιολογικού καθαρισμού Άργους- 
Ναυπλίου.
Το ίδιο το κτήριο διοίκησης έμοιαζε περισσότερο με ατελιέ με πίνακες ζωγράφων στους 
τοίχους παρά με θαλάμους εργασίας, όπως έχουμε συνηθίσει. Καμιά οσμή, ίσως μια 
ελάχιστη όταν έφτανες πάνω στο πρώτο σημείο καθαρισμού των αποβλήτων, που πριν 

φτάσουν στην γνωστή μας αερόβια επεξεργασία, περνούσαν από φυσική διήθηση σε 
άμμο.
Κι όμως εδώ γίνεται η επεξεργασία λυμάτων που αντιστοιχούν σε 180.000 κατοίκους. 
Όπως μας ανέφερε ο υπάλληλος της εταιρίας που είχε αναλάβει την ξενάγηση, το νερό 
που βγαίνει μετά από την διαδικασία καθαρισμού πέφτει στον Ποταμό Ίζαρ που διέρ-
χεται από το Μόναχο. Καθαρότητα νερού στο 99%.
Αυτό που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι η χρήση της λυματολάσπης που στην 
Αργολίδα πετάγεται στην χωματερή του Άργους, εκεί σε συνδυασμό με την έλκυση 
μεθανίου καλύπτουν μαζί το 75% της αναγκαίας ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργίας 
του βιολογικού. Η Επιχείρηση είναι και εκεί μη κερδοσκοπική και τα τυχόντα κέρδη 
επενδύονται σε νέες τεχνολογίες κι όταν αυτές δεν χρειάζονται οδηγούνται σε μείωση 
τα τέλη που καταβάλλουν οι πολίτες.
Πόσο πραγματικά απέχουμε!!!

Περιβάλλον

Καταπληκτική ξενάγηση από τους εκπροσώπους του βιολογικού
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μέρος `Γ 

16 Σεπτεμβρίου 1943. Στο χωριό Ριζά Κρή-
της εκτελούνται 21 άντρες και καίγεται όλο 
το χωριό.
21 Σεπτεμβρίου 1943. Οι Γερμανοί εκτέ-
λεσαν 44 κατοίκους του χωριού Καραλάρ 
Θεσσαλίας, γνωστό σήμερα με την ονομασία 
Γραμματικό.
24 Σεπτεμβρίου 1943. Ο προδότης Μπου-
ραντάς μαζί με δυνάμεις της Ειδικής Ασφά-
λειας, επιτέθηκαν ενάντια στους φοιτητές του 
Πανεπιστημίου Αθήνας και σκότωσαν 2 φοι-
τητές ενώ τραυμάτισαν άλλους 10.
30Σεπτεμβρίου 1943. Στον Κουτσογέρακα 
της Κρήτης εκτελέστηκαν 38 άντρες. Τα χω-
ριά Κουτσογέρακας, Μονή και Λειβάδια, κα-
ταστράφηκαν από βομβαρδισμούς και φωτιά.
3 Όκτωβρίου 1943. Οι Γερμανοί εκτελούν 
83 γυναίκες, άντρες και παιδιά από το χωριό 
Λυγγιάδες στα Ιωάννινα και το καταστρέ-
φουν.
9 Όκτωβρίου 1943. Οι Γερμανοί εκτελούν 
στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής 6 Έλληνες
16 Όκτωβρίου 1943. Οι Γερμανοί εκτελούν 
στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής 4 Έλληνες
2 Νοεμβρίου 1943. Οι Γερμανοί εκτελούν 
στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής 7 Έλληνες
24 Νοεμβρίου 1943. Στην Πάτρα εκτελού-
νται 20 πατριώτες
26 Νοεμβρίου 1943. Οι Ναζί Γερμανοί εκτε-
λούν στο Μονοδένδρι Λακωνίας 118 Έλληνες 
από τη Σπάρτη που τους είχαν παραδώσει σε 
αυτούς τα Τάγματα Ασφαλείας.
27 Νοεμβρίου 1943. Οι Γερμανοί φασίστες 
εκτέλεσαν στο Γουδί 19 αγωνιστές, ανάμεσά 
τους και 7 ανάπηροι. Τους δύο ανάπηρους 
που δεν είχαν πόδια, τους έστησαν σε καρέ-
κλες επειδή δεν μπορούσαν να σταθούν όρθι-
οι για να τους εκτελέσουν.
30 Νοεμβρίου του 1943. Οι Ταγματασφαλί-
τες συνέλαβαν 1.700 ανάπηρους του ελληνο-
ϊταλικού πολέμου και της εθνικής αντίστασης 
που νοσηλεύονταν σε νοσοκομεία της Αθή-
νας τους έκλεισαν στις φυλακές Χατζηκώστα 
και στο 8ο Στρατιωτικό νοσοκομείο ενώ αρ-
κετούς από αυτούς, αργότερα, τους εκτέλεσαν.
3 Δεκεμβρίου 1943. Οι χιτλερικοί εκτελούν 
50 Έλληνες πατριώτες στην Πάτρα.
5 Δεκεμβρίου 1943. Τα κατοχικά στρατεύ-
ματα κρέμασαν από τα δέντρα και από τους 
τηλεγραφικούς στύλους 50 κρατουμένους 
από το στρατόπεδο της Τρίπολης.
7 Δεκεμβρίου 1943. Τα κατοχικά στρατεύ-
ματα εκτέλεσαν 40 ομήρους στις φυλακές του 
Γυθείου Λακωνίας.
12 Δεκεμβρίου 1943. Οι Γερμανοί εκτελούν 
10 πατριώτες που πήρα από το Στρατόπεδο 
του Χαϊδαρίου και οι οποίοι βρίσκονταν φυ-
λακισμένοι από τις 6 Αυγούστου 1936.

13 Δεκεμβρίου 1943. Οι Γερμανοί εκτε-
λούν στα Καλάβρυτα Αχαΐας συνολικά 1.104 
άνδρες (από 14 χρονών και πάνω). Μέχρι τα 
μέσα Δεκεμβρίου είχαν καταστρέψει 1000 
σπίτια.
17 Δεκεμβρίου 1943. Οι Γερμανοί εκτελούν 
20 πατριώτες που πήραν από το Στρατόπεδο 
Χαϊδαρίου
18 Δεκεμβρίου 1943. Οι ναζί κατακτητές 
σφάζουν 133 άντρες από το χωριό Δράκεια 
Πηλίου και έκαψαν 58 από τα 350 σπίτια του 
χωριού
7 Ιανουαρίου 1944. Οι Γερμανοί εκτελούν 
στο Γουδί 30 πατριώτες που τους πήραν από 
το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου
11 Ιανουαρίου 1944. Ο Τσαούς Αντών, αρ-
χηγός της προδοτικής οργάνωσης ΠΑΟ Ανα-
τολικής Μακεδονίας συλλαμβάνει τον Αξιω-
ματικό του ΕΛΑΣ Άγη και 8 ακόμη ελασίτες 
και τους σκοτώνει με τσεκούρι.
13 Ιανουαρίου 1944. Οι Γερμανοί κρεμούν 10 
πατριώτες στην Τρίπολη.
15 Ιανουαρίου 1944. Χιτλερικοί με Έλληνες 
συνεργάτες τους κυκλώνουν το χωριό Σαρα-
ντάπορο. Το λεηλατούν και συλλαμβάνουν 23 
πατριώτες και τους πάνε για εκτέλεση. Κατά 
την πορεία τους οι αιχμάλωτοι επιτίθενται στο 
εκτελεστικό απόσπασμα και καταφέρνουν να 
ξεφύγουν 13 πατριώτες από τους 23.
Την ίδια μέρα οι Γερμανοί κρεμούν στην το-
ποθεσία «Ψηλή Βρύση» Τεγέας 20 πατριώτες 
που κρατούσαν ως ομήρους στις φυλακές της 
Τρίπολης
17-19 Ιανουαρίου 1944. Ισχυρές δυνάμεις 

Γερμανών και σύνταγμα βουλγαρικού στρα-
τού κάνουν τριήμερη επιδρομή στην Αρδέα 
(Αριδαία) Πέλλας, έκαψαν τα χωριά Χαμηλό, 
Δογιάννη, Πλαγιά, Φανό, Σκρα, κούπα, Αρ-
χάγγελο, Περίκλεια, Λαγγαδιά και Νότια ενώ 
εκτέλεσαν 40 άντρες.
19 Ιανουαρίου 1944. Οι Γερμανοί εκτελούν 
50 Έλληνες αγωνιστές από το στρατόπεδο του 
Χαϊδαρίου.
23 Ιανουαρίου 1944. Οι Γερμανοί εκτελούν 
στην Πάτρα 30 άντρες
Ιανουάριος 1944 : Εκτελέστηκαν 456 όμηροι 
από τις φυλακές της Τρίπολης.
Φεβρουάριος 1944. Οι συνεργάτες των Γερ-
μανών Πούλος και Κ.Παπαδόπουλος με τις 
συμμορίες τους κυκλώνουν το χωριό Νέα 
Μάκρη Κιλκίς και εκτελούν 80  κατοίκους 
άντρες, γυναίκες και παιδιά ενώ καίνε περισ-
σότερα από 100 σπίτια. Ιωάννινα. Εκτελού-
νται 3 επονίτες.
9 Φεβρουαρίου 1944. Οι χιτλερικοί και οι 
ταγματασφαλίτες εκτελούν 300 πατριώτες 
στην Καλαμάτα. Οι γυναίκες με μαύρες ση-
μαίες κατεβαίνουν στο κέντρο της πόλης, τη 
συγκέντρωση πυροβολούν οι Γερμανοί και 
σκοτώνονται 15 γυναίκες.
17 Φεβρουαρίου 1944. Οι Γερμανοί εκτε-
λούν στην Πάτρα 50 πατριώτες
23 Φεβρουαρίου 1944. Οι Γερμανοί εκτε-
λούν στην Τρίπολη 50 πατριώτες
24 Φεβρουαρίου 1944. Οι χιτλερικοί εκτε-
λούν στη θέση Βίγλες στη Μεγαλόπολη Αρ-
καδίας 204 αγωνιστές από τις φυλακές της 
Τρίπολης.

6-9 Μαρτίου 1944. Στην ένδοξη μάχη της 
Κοκκινιάς αφού στο τέλος υποχώρησε ο 
ΕΛΑΣ, οι τσολιάδες και συνεργάτες των Γερ-
μανών εκτελούν 8 κατοίκους και στέλνουν 
1.500 Κοκκινιώτς στα στρατόπεδα θανάτου 
στη Γερμανία.
8 Μαρτίου 1944. Οι Γερμανοί φασίστες 
εκτελούν στη Λάρισα 100 πατριώτες, ανάμε-
σά τους και 6 γυναίκες. Την ίδια μέρα Γερ-
μανοί φασίστες εκτελούν 21 γυναικόπαιδα 
από το χωριό Ντούσια (το σημερινό Κεφαλάρι 
Κορινθίας), καίνε 50 σπίτια και άλλα 10 στο 
χωριό Καίσαρι (δήμος Σικυωνίων)
9 Μαρτίου 1944. Οι Γερμανοί εκτελούν 53 
Έλληνες πατριώτες από το στρατόπεδο Χαϊ-
δαρίου
15-16 Μαρτίου 1944. Επιδρομή 2.000 χιτ-
λερικών, ταγματασφαλιτών και χωροφυλά-
κων κατά του συνοικισμού της Καλογρέζας 
στην Αθήνα. Συλλαμβάνουν εκατοντάδες πο-
λίτες, λεηλατούν και καίνε σπίτια. Εκτελούν 
26 πατριώτες κοντά σε μία χαράδρα στην πε-
ριοχή.
22 Μαρτίου 1944. Γερμανοί και τμήματα 
της ΠΑΟ κύκλωσαν και έκαψαν ολοκληρωτι-
κά το χωριό Ελευθεροχώρι Γιαννιτσών. Σκό-
τωσαν όσους βρήκαν στο χωριό, γέρους, γρι-
ές, ακόμη και λεχώνες και βρέφη 15 ημερών.
4 Απριλίου 1944. Οι Γερμανοί εκτελούν 36 
πατριώτες στη Βόρεια Εύβοια
5 Απριλίου 1944. Οι Γερμανοί και οι ντό-
πιοι ένοπλοι του Κάλτσεφ, έκαναν επιδρομή 
στο χωριό Κλεισούρα. Με σαδισμό εκτέλεσαν 
270 κατοίκους, γέρους, νέους, μικρά παιδιά, 
έγκυες γυναίκες και μωρομάνες. Έσφαξαν, 
έκαψαν ζωντανούς, λεηλάτησαν, βασάνισαν. 
Η θηριωδία έμεινε στη μνήμη ως η σφαγή 
της Κλεισούρας.
Την ίδια ημέρα στην Αθήνα, Γερμανοί και 
συνεργάτες τους ταγματασφαλίτες, κρεμούν 
5 πατριώτες.
Την ίδια ημέρα οι Γερμανοί εκτελούν 80 κα-
τοίκους της Βέροιας.
Στις αρχές του Απριλίου οι Γερμανοί εκτελούν 
64 αγωνιστές από το στρατόπεδο της Λάρισας.
8 Απριλίου 1944. Οι Γερμανοί εκτελούν 50 
Έλληνες πατριώτες στο Σκοπευτήριο της Και-
σαριανής.
Απρίλιος 1944. Οι Γερμανοί εκτελούν 150 
πατριώτες έξω από τη Λαμία (50 από τη Λα-
μία, 50 από τη Λιβαδιά και 50 από τη Θήβα)

Συνεχίζεται

Πηγή:alfavita.gr/koinonia

Χιλιάδες εκτελέσεις πατριωτών από τον 
γερμανικό στρατό κατοχής.



Την απαλλαγή από χρεώσεις ανάληψης 
μετρητών σε νησιά που δεν έχουν παρου-
σία ανακοίνωσαν οι τράπεζες. Παράλληλα, 
κάποιες τράπεζες ανακοίνωσαν την κατάρ-
γηση και άλλων προμηθειών, όπως για την 
επανέκδοση κωδικού PIN. Ακολουθούν οι 
ανακοινώσεις των τραπεζών.
Η Εθνική Tράπεζα ανακοινώνει ότι αναπρο-
σαρμόζει τις προμήθειες των τραπεζικών 
εργασιών της ως εξής:
1. Επιστροφή του κόστους που συνεπάγε-
ται η συναλλαγή σε ΑΤΜ άλλης τράπεζας, 
σε 25 περιοχές όπου η Εθνική Tράπεζα δεν 
διαθέτει ΑΤΜ ή κατάστημα.
2. Μη εφαρμογή προμήθειας για την εκτύ-
πωση των τελευταίων συναλλαγών στο 
ΑΤΜ.
3. Κατάργηση χρέωσης για την επανέκδοση 
και αποστολή προσωπικού κωδικού PIN.
Η Εθνική Tράπεζα ενθαρρύνει την αύξηση 
των ηλεκτρονικών συναλλαγών, γεγονός 
που συνεπάγεται τον περιορισμό χρήσης 
μετρητών και αποτελεί τάση που παρατη-
ρείται διεθνώς και είναι προς όφελος της 
επίσημης οικονομίας. 

Η Tράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι οι πε-
λάτες της δεν θα έχουν οποιαδήποτε επιβά-
ρυνση κατά την ανάληψη μετρητών μέσω 
Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών 
(ATM) τρίτων Τραπεζών στα νησιά όπου η 
ίδια δεν διατηρεί δικό της ΑΤΜ. Το κόστος 
ανάληψης που επιβάλλει ο πάροχος του 
ΑΤΜ στις περιπτώσεις αυτές, απορροφάται 
εξολοκλήρου από την Tράπεζα Πειραιώς.
Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς μηδενίζει το 
κόστος σειράς εργασιών μέσω ΔΙΑΣ σε ΑΤΜ 
τρίτων τραπεζών, όπως:
• Ερώτηση Υπολοίπου
• Αλλαγή Προσωπικού Κωδικού Ασφαλείας 
(PIN)
• Απεμπλοκή Προσωπικού Κωδικού Ασφα-
λείας (PIN)
Η Eurobank έχει προχωρήσει ήδη από 
τον Σεπτέμβριο στην κάλυψη της χρέωσης 
Direct Access Fee (DAF) σε 16 απομακρυ-
σμένες νησιωτικές περιοχές της χώρας και 
συγκεκριμένα: Αστυπάλαια, Κάσος, Καστε-
λόριζο, Λειψοί, Τήλος, Φούρνοι, Οινούσσες, 
Σαμοθράκη, Ψαρά, Δονούσα, Ηρακλειά, 
Κουφονήσια, Σίκινος, Σχοινούσα, Κύθηρα 

και Ιθάκη. Μάλιστα, για τις συναλλαγές που 
έγιναν από 1η Αυγούστου στις περιοχές 
αυτές, έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία 
επιστροφής των χρημάτων. Η Eurobank 
αποφάσισε να επεκτείνει την απορρόφηση 
του εν λόγω κόστους σε επιπλέον 14 απο-
μακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας: Λέρος, 
Νίσυρος, Χάλκη, Ικαρία, Αγαθονήσι, Ανάφη, 
Κίμωλος, Φολέγανδρος, Μεγανήσι, Ύδρα, 
Μέθανα, Αγκίστρι, Κέα και Ελαφόνησος. Οι 
πελάτες της τράπεζας έχουν τη δυνατότητα 
δωρεάν ανάληψης χρημάτων από τα 966 
ΑΤΜ που διαθέτει η Τράπεζα σε όλη την 
Επικράτεια, καθώς και από τα 657 καταστή-
ματα ΕΛΤΑ, μόνο με την επίδειξη της αστυ-
νομικής τους ταυτότητας.
Σε κατάργηση των χρεώσεων για ανάλη-
ψη μετρητών από ΑΤΜ άλλων τραπεζών 
προχωρά η Alpha Bank σε 16 νησιωτικές 
περιοχές όπου δεν λειτουργεί δικό της Κα-
τάστημα ή ΑΤΜ, απορροφώντας την προ-
μήθεια (Direct Access Fee-DAF) που έχουν 
καθιερώσει πανευρωπαϊκά όλα τα τραπεζι-
κά ιδρύματα, για τις συγκεκριμένες συναλ-
λαγές.

Κατάργηση προμηθειών, όπως για την επανέκδοση κωδικού PIN

Αυτές τις χρεώσεις καταργούν οι τράπεζες

money
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22 μικρά
οικονομικά

• ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ 
ΟΦΕΙΛΕΣ

Υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης θα βρεθούν το αμέ-
σως προσεχές διάστημα 564.034 φορολογούμενοι με 
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία.
Ουσιαστικά πρόκειται για τους οφειλέτες που δεν 
έχουν εντάξει τα χρέη τους σε κάποια από τις ισχύου-
σες ρυθμίσεις, αλλά ούτε έκαναν χρήση των ευνοϊκών 
διατάξεων της πρόσφατης ρύθμισης των 120 δόσεων. 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έχουν «στοχοποιή-
σει» τους εν λόγω φορολογούμενους, αφού -με βάση 
τα τελευταία στοιχεία του Αυγούστου- εκτός από τους 
1.222.485 υπόχρεους στους οποίους έχουν ήδη επι-
βληθεί τα αναγκαστικά μέτρα, στον «προθάλαμο» αυ-
τών βρίσκονται συνολικά 1.786.519 οφειλέτες.

• ΡΥΘΜΙΣΗ 120 ΔΟΣΕΩΝ
Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται από τον Ενιαίο 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και το Κέντρο 
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) η διαδικα-
σία της ρύθμισης των 120 δόσεων για εισφορές που 
οφείλονται στα Ταμεία, καθώς -σύμφωνα με τα τελευ-
ταία στοιχεία- έχουν ήδη ρυθμιστεί οι αιτήσεις 323.547 
οφειλετών (ποσοστό 74,80%) και το συνολικό ποσό που 
εντάχθηκε στον νέο νόμο ανέρχεται σε 4.130.156.911 
ευρώ, ενώ το συνολικό χρέος όλων των οφειλετών στο 
ΚΕΑΟ μέχρι και τον Ιούνιο του 2019 ήταν 35,1 δισ. 
ευρώ.

• ΜΕΙΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Μείωση 2% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παρα-
γωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτε-
ρικής αγοράς) τον Σεπτέμβριο εφέτος σε σύγκριση με 
τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2018, έναντι 
αύξησης 6,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη 
σύγκριση των δεικτών το 2018 με το 2017. Σύμφωνα 
με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση στο κόστος παραγωγής των 
εγχώριων βιομηχανιών οφείλεται α) στη μείωση του 
δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 1,3%, 
και β) στη μείωση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτε-
ρικής αγοράς κατά 4,4%.

• ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η Ελλάδα παρέμεινε και τον Σεπτέμβριο του 2019 
πρώτη στις προτιμήσεις των Βούλγαρων, που επέλε-
ξαν προορισμούς του εξωτερικού για τις διακοπές τους, 
σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τα στοιχεία που 
ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Στατιστικής της χώρας (INS). 
Αναλυτικότερα, τον προηγούμενο μήνα, οι Βούλγαροι 
έκαναν 158.300 ταξίδια στην Ελλάδα, 155.600 στην 
Τουρκία, 49.100 στη Σερβία, 48.800 στη Ρουμανία, 
42.000 στη Γερμανία, 20.300 στην Αυστρία και 16.400 
στην Γαλλία.

• ΣΤΟ TAXISNET ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Αναρτήθηκαν στο TAXISnet τα τέλη κυκλοφορίας για 
το 2020. Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής www.
aade.gr μπορεί κάποιος είτε με τους κωδικούς του 
taxisnet είτε απλώς με τον ΑΦΜ του και τον αριθμό 
κυκλοφορίας του οχήματος να εκτυπώσει το ειδοποι-
ητήριο και να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας έως 31 
Δεκεμβρίου 2019.

μικρά
οικονομικά

Πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις
  Τι αλλάζει για όσους έχουν πάνω από 30 χρόνια εργασίας

Με την αλλαγή των συντελεστών 
αναπλήρωσης θα προκύψουν 
αυξήσεις στις κυρίες συντάξεις 
ανάλογα με τα χρόνια ασφάλι-
σης που θα φτάνουν μέχρι και 
100 ευρώ τον μήνα. Πρόκειται 
για μια από τις πρώτες παρα-
μετρικές αλλαγές στο νόμο Κα-
τρούγκαλου, που θα προχωρήσει 
η ηγεσία του υπουργείου, προ-
κειμένου να αποκαταστήσει την 
ανταποδοτικότητα μεταξύ των 
ετών ασφάλισης και του ποσού 
της σύνταξης, ειδικά για όσους 
συμπληρώσουν πάνω από τα 30 
έτη ασφάλισης και παραμένουν 
στην αγορά εργασίας.
Η επιπλέον αναπλήρωση θα 
λειτουργεί και ως κίνητρο για 
την παραμονή στην ασφάλιση 
περισσότερα χρόνια με πλήρη 
απασχόληση.
Ενδεικτικά κάθε χρόνο αποχω-
ρούν από την αγορά εργασίας 
περίπου 25.000 ασφαλισμένοι 

με περισσότερα από 35 έτη 
ασφάλισης. Στο τραπέζι βρίσκο-
νται σενάρια για αύξηση της 
αναπλήρωσης σε όσους έχουν 
αποχωρήσει ή αποχωρούν με 
περισσότερα από 30 και κυρίως 
με πάνω από 35 χρόνια ασφά-
λισης. Στόχος είναι η σωρευτική 
αύξηση σε αυτή την περιοχή να 
κινηθεί για παράδειγμα κοντά 
στις 2,5 με 3 ποσοστιαίες μονά-
δες. Τις μεγαλύτερες, ωστόσο, 
αυξήσεις θα έχουν όσοι συντα-
ξιοδοτήθηκαν ή συνταξιοδο-
τούνται με 40ετή ασφαλιστικό 
βίο και πάνω, καθώς στόχος 
του υπουργείου Εργασίας και 
του αρμόδιου υπουργού Γιάννη 
Βρούτση είναι όσοι παραμένουν 
στην αγορά εργασίας να λαμ-
βάνουν υψηλότερες συντάξιμες 
αποδοχές.
Για παράδειγμα ένας μισθωτός 
με 42 έτη και μέσες μηνιαίες 
αποδοχές 2.000 ευρώ παίρνει 

σύνταξη 1.320 ευρώ με τα πο-
σοστά αναπλήρωσης του νόμου 
Κατρούγκαλου. Με μια αύξηση 
των ποσοστών 10% η σύνταξή 
του αυξάνεται στα 1.414 ευρώ, 
γιατί το ποσοστό αναπλήρωσης 
για τα 42 έτη ασφάλισης, από 
46,8% που είναι σήμερα, ανε-
βαίνει στο 51,48% και του δίνει 
μεγαλύτερη σύνταξη κατά 95 
ευρώ, ή κατά 7,1%.
Σήμερα η ανταποδοτικότητα εί-

ναι στο 46,80% για 42 χρόνια 
ασφάλισης, δηλαδή δεν φτάνει 
ούτε στο μισό του συντάξιμου 
μισθού.
Στον αντίποδα υπάρχουν ασφα-
λισμένοι με λιγότερα έτη ασφά-
λισης και χαμηλές αποδοχές, οι 
οποίοι μπορούν να πετύχουν 
ποσοστό αναπλήρωσης άνω του 
107% του μισθού τους λαμβάνο-
ντας και την εθνική σύνταξη των 
384 ευρώ.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο ισόγεια καταστήματα με 
πατάρι 100 τμ και 120τμ στη διασταύρωση 
των οδών Καλαμάτας και Προφήτη Ηλία στο 
Ναύπλιο. Τηλ. επικοινωνίας 698 023 6373 κ. 
Σωτήρης. ΚΩΔ. 1191

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

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 ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ στο Άργος (3ο χιλ. Άργους- Τρί-
πολης) ζητά μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων για 
άμεση απασχόληση. Αποστολή βιογραφι-
κών στο manargos@otenet.gr και στο φαξ 
2751066618. ΚΩΔ. 1192

Ερευνήτρια νεοελληνικής-κλασικής φιλολογί-
ας με ειδίκευση στο σύστημα γραφής και ανά-
γνωσης Braille, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
κατ' οίκον σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου 
και λυκείου. Παρέχεται ειδικό πρόγραμμα σε 
παιδιά με ειδικές δεξιότητες. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 697 185 6517 ΚΩΔ. 1190

Ζητείται πωλητής ή πωλήτρια από εταιρία Α' 
υλών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής με έδρα 
το Ναύπλιο. Email: info@tziavaras.com κωδ. 
1189

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

Τ

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
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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
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 Αθάνατη Ελλάδα
Ένας Έλληνας πεθαίνει και φτάνει στη ρεσεψιόν 
της Κόλασης όπου ο υπάλληλος του ανακοινώ-
νει ότι επειδή είναι υπήκοος χώρας μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
μπορεί να διαλέξει μία 
από τις κολάσεις των 
χωρών-μελών.
Το σκέφτεται για λίγο 
και αποφασίζει να πάει 
στη Γερμανική.
Οργανωμένη χώρα σου 
λέει, τόσα χρόνια στην 
Ελλάδα τι κατάλαβα, μου 
βγάλανε το λάδι. Τουλά-
χιστον, ας δω τι σημαίνει 
Ευρώπη, έστω και στην 
κόλαση.
Φτάνει λοιπόν μπροστά 
στην πύλη της γερμα-
νικής κολάσεως. Καλο-
γυαλισμένη σιδερένια 
πύλη και ψηλά γράφει 
με μεγάλα γράμματα 
ΚΟΛΑΣΗ στα γερμανικά. 
Χτυπάει την πόρτα και 
του ανοίγει ένας άψογα 
ντυμένος υπάλληλος και 
τον ρωτάει τι θέλει.
– Να δω πως είναι, του απαντάει εκείνος.
– Ούτε να το σκέφτεστε, του απαντάει ο υπάλλη-
λος. Όλη την ημέρα μας δέρνουνε με κάτι τερά-
στια μαστίγια και το βράδυ μας βάζουν σε κάτι τε-
ράστια βαρέλια γεμάτα σκατά! Φρίκη! Φρίκη!
Όπου φύγει-φύγει ο Έλληνας… Δοκιμάζει τις υπό-
λοιπες κολάσεις, τα ίδια. Έτσι, απογοητευμένος, 
καταφεύγει στην έσχατη λύση, την ελληνική κό-
λαση!
Φτάνει λοιπόν έξω από την πύλη. Μία πύλη εγκα-

ταλειμμένη, βρώμικη όπου στο ψηλότερο σημείο 
της υπάρχει με μεγάλα φωσφορίζοντα γράμματα 
η λέξη ΚΟΛΑΣΗ. Το Κ και το Λ φυσικά δεν ανά-

βουν. Έτσι η επιγραφή γρά-
φει -Ο-ΑΣΗ.
– Ελληνική ανοργανωσιά, 
σκέφτεται.
Όσο πλησιάζει, ακούει 
κάτι θορύβους που μοιά-
ζουν με μουσική. Όσο 
πλησιάζει η μουσική πλέ-
ον ακούγεται ολοκάθαρα 
και δυνατά. Μπουζούκια, 
κιθάρες, κλαρίνα…

Χτυπάει την πόρτα και του 
ανοίγει ένας τύπος κρα-
τώντας μία μπουκάλα στο 
χέρι εντελώς φέσι και τον 
ρωτά τι θέλει.
– Ήρθα να δω πώς είναι 
του λέει και βάζει το κε-
φάλι του μέσα…Τραπέζια 
με ποτά, γκόμενες να χο-
ρεύουν πάνω στα τραπέ-
ζια τσιφτετέλια, νταούλια, 
τρελό γλέντι.

Τρελαίνεται ο τύπος, μα τι 
γίνεται εδώ, ρωτάει.
– Aσε φίλε, χάλια του λέει ο μεθυσμένος. Η κα-
τάσταση είναι δραματική εδώ πέρα. Μας δέρνουν 
όλη μέρα με κάτι τεράστια μαστίγια και το βράδυ 
μας βάζουν σε κάτι τεράστια βαρέλια με σκατά.
– Πλάκα μου κάνεις, ρωτά ο πεθαμένος. Εδώ πί-
νετε και γλεντάτε!
– Ε, αφού ξέρεις πώς είναι εδώ στην Ελλάδα . Τη 
μία δεν έχουμε σκατά, την άλλη χαλάνε τα μαστί-
για…

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Τσουχτερά πρόστιμα για όσους οδηγούν και μιλούν 

στο τηλ.  Για τις βιντεοκλήσεις τι προβλέπεται; 

Η αλήθεια
Λέει ο ετοιμοθάνατος άντρας στη γυναίκα 

του :

– Γυναίκα, τώρα που πεθαίνω θέλω να μου 

πεις την αλήθεια για να μην πάω με αυτή την 

απορία στον άλλο κόσμο. Με έχεις απατήσει 

ποτέ σου;

Και η σύζυγος του λέει :

– Ναι, και αν δεν πεθάνεις όμως;


