
Eβδομαδιαία εφημερίδα • Πέμπτη 16.01.2020 • www.anagnostis.org •anagnostispe@hotmail.com • Έτος 23ο • Αρ. φύλλου 1063 • ΕΥΡΩ 2,00
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Σίγουρος ότι το πρόγραμμα Ανταποδοτι-
κής Ανακύκλωσης στο Ναύπλιο θα πετύχει, 
εμφανίστηκε ο υπ. Εσωτερικών Τ. Θεοδω-
ρικάκος, στα εγκαίνια του Πολυχώρου στο 
λιμάνι, κάνοντας ειδική μνεία στα παιδιά της 
πόλης.
 Σελ 4

Η τομεακή επιτροπή Αργολίδας του ΚΚΕ τί-
θεται υπέρ των κατατρεγμένων του κόσμου 
την ίδια ώρα που το δημοτικό συμβούλιο 
Ερμιονίδας αποδέχεται να συνεδριάσει με 
αίτημα κάποιων που σπέρνουν το μίσος και 
τον φόβο για τους μετανάστες. 
 Σελ 12

Στα παιδιά 
ποντάρουν για 

την επιτυχία της 
ανακύκλωσης

Ο ρατσισμός 
καλά κρατεί

Αργεί να ξημερώσει στο κολυμβητήριο Άργους Σελ. 20

Ημερολόγιο ALL TIMES 320 (13,8χ20,4) | ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

Εξώφυλλο Μαύρο / Eκτύπωση Μεταξοτυπία  (1 χρώμα = Pantone 116C)  

Λάστιχο Κίτρινο σκούρο (10Ε)

Οι πέντε πρώτοι που θα επικοινωνήσουν μαζί μας θα λάβουν και 
από ένα ημερολόγιο με τίτλο «Πορτοκαλένια xαιρετίσματα». Το ημε-
ρολόγιο εκδόθηκε από το «Κέντρο Ειδικών Θεραπειών: Βασίλης Ν. 
Καπετάνιος και συνεργάτες». Στο εσωτερικό τετρασέλιδο φιλοξενεί-
ται μια ιστορία από την «Απέναντι όχθη» του Βασίλη Καπετάνιου.

Σελ. 14

Πορτοκαλένια xαιρετίσματα
ημερολόγια περιμένουν τους τυχερούς

ΤΡΕΛΕΣ 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ 2017: 249.618,83 ΕΥΡΏ

2018: 394.345,90 ΕΥΡΏ
2019: 283.112,55 ΕΥΡΏ

Παρότι η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου 

είχε 4 έμμισθους 
δικηγόρους, την 

τριετία 2017 – 2019, 
διέθεσε πιστώσεις 

που φτάνουν σχεδόν 
το 1 εκ. ευρώ, ως 

αμοιβή σε δικηγόρους 
για την παροχή 

νομικών υπηρεσιών, 
καταγγέλλει ο Π. 

Νίκας, με τον Π. 
Τατούλη να απαντά 

ότι ο Περιφερειάρχης 
θα κληθεί από 
τη Δικαιοσύνη 

να αποδείξει τη 
«διασπάθιση του 

δημοσίου χρήματος».
Σελ.3
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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

Στη φωλιά του Κούκου
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Παρότι η Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου είχε τέσσερις έμμι-
σθους δικηγόρους, τα προη-
γούμενα τρία χρόνια (τριετία 
2017 – 2019) διέθεσε πιστώ-
σεις που φτάνουν σχεδόν το 
ένα εκατομμύριο ευρώ, ως 
αμοιβή σε δικηγόρους για την 
παροχή νομικών υπηρεσιών.
Ο Παναγιώτης Νίκας φαίνε-
ται ότι «σκαλίζει» τις αποφά-
σεις Τατούλη και φαίνεται 
διατεθειμένος να φτάσει στα 
άκρα για όσα συνέβησαν στην 
προηγούμενη περίοδο.
Για «περίπτωση προκλητικής 
διασπάθισης του δημοσίου χρή-
ματος» κάνει λόγο σε δήλωσή 
του ο περιφερειάρχης Πελο-
ποννήσου Παναγιώτης Νίκας, 
ο οποίος πρόσθεσε ότι το επό-
μενο χρονικό διάστημα, η Περι-
φέρεια θα προβεί στην πρόσλη-
ψη δύο δικηγόρων με έμμισθη 
εντολή, για την έδρα της.
Συγκεκριμένα, η έρευνα 
αποκάλυψε ότι οι δαπάνες 
της απελθούσας περιφερει-
ακής αρχής για αμοιβή δι-
κηγόρων, την τριετία 2017 
– 2019, ανήλθαν σε συνολικά 
927.077,28 ευρώ.
Αναλυτικά κατ’ έτος, για 
το 2017 καταβλήθηκαν 
249.618,83 ευρώ, για το 2018 
καταβλήθηκαν 394.345,90 
ευρώ και για το 2019 κατα-
βλήθηκαν 283.112,55 ευρώ.
Το θέμα ερευνήθηκε μετά από 
σχετική ερώτηση του περιφε-
ρειακού συμβούλου Νίκου Γό-
ντικα, επικεφαλής του συνδυ-
ασμού “Λαϊκή Συσπείρωση”.

Τατούλης
«Δεν είναι απλά ρεβανσιστής, 
λαϊκιστής και ψεύτης ο Π. Νί-

κας. Ετοιμάζεται colpo grosso 
με «πέτσινες» απαιτήσεις ερ-
γολάβων στην Πελοπόννη-
σο;», δηλώνει από την πλευρά 
του ο πρώην Περιφερειάρχης 
Πέτρος Τατούλης.
Απαντώντας ο πρώην περι-
φερειάρχης δήλωσε μεταξύ 

άλλων: «Αφήνοντας στην 
άκρη τις νομικές προεκτάσεις 
του θέματος και την κάθετη κι 
ανυποχώρητη αντιμετώπιση 
των υπονοιών περί διαφθο-
ράς, καλούμε τον κ. Νίκα να 
δώσει στην δημοσιότητα ανα-
λυτικά την λίστα των υποθέ-
σεων, των ποσών και των δι-
κηγορικών γραφείων που τις 
ανέλαβαν».
Δήλωσε ακόμα ο κος Τατού-
λης: «Ενημερώνουμε τους 
πολίτες ότι με τον ίδιο τρόπο 
που πολεμήσαμε με όλες μας 
τις δυνάμεις, αντιπαρατιθέ-
μενοι σκληρά και θωρακι-
σμένοι νομικά για παράλο-
γες απαιτήσεις εργολάβων, 
οι οποίοι απαιτούσαν πάνω 
από 200.000.000 ευρώ από 
την Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου (για συμβάσεις των 
Νομαρχιών και της διορι-
σμένης Περιφέρειας πριν το 
2011) και πετύχαμε να μην 
πληρώσουμε ούτε ένα ευρώ 
σε «πέτσινες» απαιτήσεις, με 
τον ίδιο τρόπο θα παλέψουμε 
με όλες μας τις δυνάμεις και 
θα «τελειώσουμε πολιτικά» 
όλους όσους σήμερα ή αύριο 
έχουν την κρυφή σκέψη στο 
νου να συμβιβαστούν με τους 
εργολάβους και να πληρώ-

σουν εκατομμύρια, κάνοντας 
δήθεν οικονομία στις δικηγο-
ρικές αμοιβές! Για όσα μέχρι 
σήμερα επιτύχαμε είμαστε 
περήφανοι. Για το αύριο είμα-
στε απλά αδίστακτα αποφασι-
σμένοι να υπερασπίσουμε το 
δημόσιο συμφέρον».
Επισημαίνει ακόμα ότι: «Το 
2011, παραλάβαμε υποθέσεις 
που αφορούσαν διεκδικήσεις 
εργολάβων, και άλλες απαι-
τήσεις ύψους εκατοντάδων 
εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός 
που θα μπορούσε να αποτελέ-
σει βόμβα στα δημοσιονομικά 
της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου. Οι υποθέσεις αυτές 
έρχονταν από συμβάσεις που 
είχαν υπογραφεί από τις Νο-
μαρχίες και την Διορισμένη 
Περιφέρεια και αφορούσαν 
«πέτσινες» απαιτήσεις και ως 
επί το πλείστον έργα – φαντά-
σματα. Η απόφαση μας ήταν 
ξεκάθαρη: «Δεν θα συμβιβα-
στούμε. Θα τους πάμε στα δι-
καστήρια μέχρι τέλους».
Και καταλήγει: «Πολύ σύντο-
μα θα κληθείτε ενώπιον της 
Δικαιοσύνης να αποδείξετε 
σε ότι αφορά τις αμοιβές των 
δικηγόρων, την «διασπάθι-
ση του δημοσίου χρήματος», 
όπου τόσο προκλητικά και 
πολιτικά ανερυθρίαστα δημο-
σιοποιήσατε».

θέμα
Τρελές αμοιβές για δικηγόρους

1 εκ. ευρώ σε 3 χρόνια πληρώνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου – Έντονη αντίδραση Τατούλη

Η χρονιά που πέρασε υπήρξε πολύ σημαντική για 
μένα, καθώς με την στήριξη και την αγάπη σας 
εκλέχθηκα δημοτικός σύμβουλος Ναυπλίου.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής, εύχομαι σε όλους σας, η 
γέννηση του Θεανθρώπου να ζεστάνει τις καρδιές 

μας, θυμίζοντας μας πάντα ότι ανάμεσα μας υπάρχουν 
άνθρωποι που έχουν την ανάγκη μας.

Καλή χρονιά σε όλους με υγεία και χαρά.

Βαγγέλης Λαμπρόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος Ναυπλίου

ΝΙΚΑΣ:  
Αναλυτικά κατ’ 

έτος σε αμοιβές 
δικηγόρων, για το 

2017 καταβλήθηκαν 
249.618,83 ευρώ, για 

το 2018 καταβλήθηκαν 
394.345,90 ευρώ 
και για το 2019 
καταβλήθηκαν 

283.112,55 ευρώ

ΤΑΤΟΥΛΗΣ:  
Πολύ σύντομα θα 
κληθείτε ενώπιον 

της Δικαιοσύνης να 
αποδείξετε σε ότι 
αφορά τις αμοιβές 
των δικηγόρων, την 

«διασπάθιση του 
δημοσίου χρήματος», 

όπου τόσο προκλητικά 
και πολιτικά 

ανερυθρίαστα 
δημοσιοποιήσατε
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Στα παιδιά ποντάρουν για την επιτυχία της ανακύκλωσης
Εγκαίνια του δεύτερου Πολυχώρου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στο Ναύπλιο

Σίγουρος ότι το πρόγραμμα Ανταποδοτι-
κής Ανακύκλωσης στο Ναύπλιο θα πε-
τύχει, εμφανίστηκε ο υπουργός Εσωτερι-
κών Τάκης Θεοδωρικάκος, στα εγκαίνια 
του Πολυχώρου στο λιμάνι, δίπλα στο 
Σταθμό ΟΣΕ. 
Το Ναύπλιο είναι μια από τις πέντε πό-
λεις (Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Ιωάννινα 
και Ανδρός) που μετέχουν στο πιλοτικό 
πρόγραμμα «Νέα Γενιά Ανακύκλωσης». 
Αυτός ο χώρος και άλλοι 45 παρόμοιοι 
χώροι στους 5 δήμους που συμμετέχουν 
στο πιλοτικό πρόγραμμα, προσφέρονται 
δωρεάν.
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Δ. Κω-
στούρος, μεταξύ άλλων είπε ότι όλοι 
πρέπει να βαδίσουμε τον δρόμο της ανα-
κύκλωσης, επισημαίνοντας ότι η αντα-
πόδοση στη διαδικασία ανακύκλωσης 
για τους ενήλικες έχει ιδιαίτερη σημασία. 
«Ξεκινάμε από εδώ με μια πολύ μεγάλη 
ελπίδα. Τα παιδιά θα επιβάλλουν στους 
μεγαλύτερους πώς πρέπει να ανακυκλώ-
νουμε και πώς πρέπει να φερόμαστε», 
είπε ο κ. Κωστούρος.
Στα παιδιά απευθύνθηκε και ο κ. Θεοδω-
ρικάκος ο οποίος τα κάλεσε να κάνουν 
ανακύκλωση στο σπίτι και να προτρέ-
ψουν στη διαδικασία αυτή και τους γονείς 
τους, επισημαίνοντας ότι η ανακύκλωση 
μπορεί να βοηθήσει και στη μείωση των 
δημοτικών τελών: «Αυτό που μέχρι χθες 
ήταν σκουπίδι μπορεί στη συνέχεια να 
πωληθεί. Και από αυτά τα χρήματα κερ-
δίζουν όλοι. Οι γονείς, τα παιδιά, οι οικο-
γένειες, οι Δήμοι, η πατρίδα μας, ο πολιτι-
σμός μας. Γιατί δεν γίνεται να αναπτυχθεί 
περαιτέρω τουριστικά το Ναύπλιο και 
η Πελοπόννησος εάν δεν ξεπεράσουμε 
καταστάσεις απολίτιστης συμπεριφοράς 
στη διαχείριση των απορριμμάτων. Παι-
διά, πιστεύω πάρα πολύ σε εσάς και νο-
μίζω ότι είμαστε όλοι μια ομάδα. Είμαστε 

όλοι μια ομάδα; Παιδιά: 
Ναι…»
Στο ίδιο πλαίσιο και ο 
Περιφερειάρχης Π. Νί-

κας επισήμανε ότι από τα παιδιά θα ξε-
κινήσει η μεγάλη αλλαγή στη διαχείριση 
των απορριμμάτων. Αναφερόμενος στην 
ανάγκη ανακύκλωσης, μίλησε για πλούτο 
που χάνεται μέχρι σήμερα στις χωματε-
ρές. Ένας πλούτος, ο οποίος, όπως είπε, 
μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη.
Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων ο υπουρ-
γός Εσωτερικών είπε ακόμα: «Θέλω να 
σας μεταφέρω τη χαρά και την ικανοποί-
ηση του πρωθυπουργού μας Κυριάκου 
Μητσοτάκη για την υλοποίηση του προ-
γράμματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει 
δώσει μάχες για το περιβάλλον προτού 
γίνει πρωθυπουργός. Και η συνδρομή 
του είναι τεράστια σε αυτήν την προσπά-
θεια. Είμαι δε, βέβαιος ότι θα συνεχιστεί 
και θα υποστηρίξει το πρόγραμμα μέχρι 
τέλους. 
Η συνεργασία του υπουργείου Εσωτερι-
κών με τους Δήμους και τις περιφέρειες 
είναι στενότατη. Αυτό ισχύει και για το 
Δήμο Ναυπλιέων και για την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου. Εκλαμβάνω τις ευχαρι-
στίες ως σταθερό σύνδεσμο για τη μεταξύ 
μας συνεργασία διότι θέλουμε να δώσου-
με νέα ισχύ και νέες αρμοδιότητες στην 
Αυτοδιοίκηση. Αυτή η κυβέρνηση και 
αυτό το υπουργείο Εσωτερικών αισθάνε-
ται ότι με την Αυτοδιοίκηση είναι από την 
ίδια πλευρά του λόφου».

Και στην Ερμιονίδα
Στα εγκαίνια του πολυχώρου Ανταποδω-
τικής Ανακύκλωση του Ναυπλίου πα-
ραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Ερμιονίδας 
Γιάννης Γεωργόπουλος ο οποίος δήλωσε 
υπέρμαχος της ανταποδοτικής ανακύ-
κλωσης και τόνισε ότι: «στηρίζουμε κάθε 
τέτοιου είδους προσπάθεια και δηλώνου-
με πως πολύ σύντομα και στο Δήμο μας 
θα λειτουργήσουν μονάδες Ανταποδοτι-
κής Ανακύκλωσης».

Θεοδωρικάκος: 

Η Ελλάδα 
μπορεί να 

γίνει πρότυπο 
ανακύκλωσης 
στην Ευρώπη
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Γυρνάει σελίδα για το Άργος το 2020
Με την πρωτοχρονιάτικη πίτα ξεκίνησε η νέα θητεία της δημοτικής αρχής 

Tην Πρωτοχρονιάτικη πίτα 
του έκοψε ο δήμος Άρ-
γους – Μυκηνών στο πα-

λιό δημαρχείο της πόλης, με το 
δήμαρχο Δημήτρη Καμπόσο και 
το δημοτικό συμβούλιο να δέχο-
νται ευχές. Την πίτα ευλόγησε ο 
Μητροπολίτης Αργολίδας Νε-
κτάριος.
Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Δ. 
Καμπόσος «Ας είναι το 2020 
μια χρονιά που θα φέρει στον 
τόπο μας και σε όλη την Ελλά-
δα μόνο καλά! Χρόνια πολλά με 
υγεία, αγάπη και ενότητα για 
έναν Δήμος Άργους Μυκηνών 
ακόμα πιο ισχυρό».
Απευθυνόμενος στους βουλευ-
τές που ήταν παρόντες ζήτησε 
τη βοήθειά τους τονίζοντας ότι 
εκείνοι πρέπει να νομοθετή-
σουν για να πάει μπροστά ο 
τόπος: «οι χορηγίες εκ του κρά-
τους στους δήμους έχουν μειω-
θεί από 70 – 90%. Με αυτά τα 
λιγοστά προσπαθούμε. Εύχομαι 
κάποια στιγμή να βγούμε από 
τη στενωπό και να επανέλθου-
με στην κανονικότητα και να 
μπορέσουμε να έχουμε όλα όσα 
επιθυμούν οι δημότες μας».
Μιλώντας ο δήμαρχος Άργους 
Μυκηνών προς τους δημοτι-
κούς συμβούλους τόνισε : «δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να 
απογοητεύσουμε όλο αυτό τον 

κόσμο. Θα πρέπει να προσπα-
θήσουμε ακόμα περισσότερο, 
ακόμα πιο δυνατά, αγαλλιάζο-
ντας όλους τους ανθρώπους. 
Ψηλά το κεφάλι, αγώνας και 
προσπάθεια. Οι θέσεις και τα 
αξιώματα δεν είναι μόνο για τις 

γιορτές και τις παρελάσεις. Εί-
ναι θέσεις ευθύνης και αγώνα. 
Και εκεί πρέπει να δώσουμε όλη 
τη δύναμή μας, για να μην απο-
γοητεύσουμε αυτό τον κόσμο 
που μας έδωσε την αγάπη του».  

Καλή Χρονιά!

Καμπόσος: 
Πρέπει να δώσουμε όλη τη δύναμή 
μας, για να μην απογοητεύσουμε 

αυτό τον κόσμο που μας έδωσε την 
αγάπη του
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του Θέμου Γκουλιώνη*

μονολογώντας

Με αιχμηρή δήλωση κατά του επικεφαλής της αντιπολίτευσης Άρ-
γους Τάσου Χειβιδόπουλου, ξεκίνησε τη νέα χρονιά ο δήμαρχος 
Δημήτρης Καμπόσος. Μια δήλωση με τίτλο: «Δρόμοι «απλήρωτου 
λογαριασμού» έγιναν οι δρόμοι πολιτισμού του κ. Χειβιδόπουλου».
Ο δήμαρχος υπενθυμίζει όσα έγιναν προεκλογικά σημειώνοντας 
ότι «Η υπόθεση είναι γνωστή από τον Αύγουστο του 2018, και με 
τις καταγγελίες του νομικού και υποψηφίου Περιφερειακού Συμ-
βούλου κ. Αντωνόπουλου, ότι ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Τάσ-
σος Χειβιδόπουλος δεν πλήρωσε, όπως όφειλε, πολλές δεκάδες 
συλλόγους, φορείς και επαγγελματίες για την συμμετοχή τους στις 
πολιτιστικές εκδηλώσεις».
Όπως διευκρινίζει ο Δήμαρχος Καμπόσος «με μόνο στόχο την 
εξόφληση των επαγγελματιών του τόπου του προβάλει το θέμα 
σε κοινωνικό επίπεδο και εν συνεχεία σε πολιτικό καθώς δεν επι-
τρέπεται να πληρώνει ο λαός τα στρατηγικά παιχνίδια ορισμένων 
οι οποίοι είχαν και την πρόθεση να αναλάβουν την δημοτική αρχή.
(ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ)

Υ.Ζ.

Καμπόσος επιχειρεί να 
εξοντώσει Τάσο

Η αρένα τής πολιτικής 
αντιπαράθεσης

Η arena είναι λατινική λέξη και σημαίνει «άμμος». Ήταν 
η άμμος που στρώνανε εκεί όπου γινόντουσαν οι μονο-
μαχίες, για να μην πλημμυρίζει ο τόπος στο αίμα! 
Μονομάχος (λέει το λεξικό), ήταν στην αρχαία Ρώμη ο 
αιχμάλωτος, ο δούλος ή ο κατάδικος πού μαχόταν μέχρι 
θανάτου μόνος του, σε θέατρο, απέναντι σε έναν άλλον 
μονομάχο, για ευχαρίστηση τών θεατών. 
Να σχολιάσουμε λίγο το λεξικό: «μαχόταν σε θέατρο» λέει! 
Πού το είδε το θέατρο ο λεξικογράφος μας; Θα ήθελε να 
γράψει αμφιθέατρο ο καψερός και παρασύρθηκε λιγάκι. 
Όμως εκτός από το σχήμα, σε τίποτα άλλο δέν έμοιαζαν 
οι δύο αυτές κατασκευές: Στο θέατρο -καθαρά Ελληνι-
κή Δημιουργία- δέν γινόντουσαν μονομαχίες, μάλιστα 
απαγορεύονταν ακόμα και η αναπαράσταση φόνου επί 
σκηνής (για να μην ερεθίζονται τα κατώτερα ανθρώπι-
να ένστικτα), ενώ στο αμφιθέατρο έχουμε μία αβάσταχτη 
βαρβαρότητα με ποταμούς αίματος, ακρωτηριασμούς, 
ξεκοιλιάσματα, εξεντερώσεις, εξορύξεις οφθαλμών και 
αποκεφαλισμούς. 
Και ενώ στο θέατρο στόχος ήταν η ηθική διαπαιδαγώγη-
ση τών θεατών, στο αμφιθέατρο γινόταν η απόλυτη εξα-
γρίωση τών ανθρώπων. Και όλο αυτό -όπως τονίζεται στο 
λεξικό- «για ευχαρίστηση τών θεατών»(!), σε αντίθεση με 
τήν «δι ελέου και φόβου περαίνουσα τήν τών τοιούτων 
παθημάτων κάθαρσιν», όπως μάς είπε και ο Αριστοτέλης 
στον ορισμό τής Τραγωδίας (¨ΠΟΙΗΤΙΚΗ¨ 1449 Β,25). 
Το θέατρο στην αρχαία Ελλάδα δέν παιζότανε, εδιδάσκε-
το! Γράφει ο καθηγητής Μαρινάτος: Κατά τη διάρκεια τής 
ακμής τής Τραγωδίας, «οι Θεοί είχον κατέλθει εις τήν Ελ-
λάδα και οι Έλληνες ανήρχοντο προς τούς Θεούς»! 
Αντιθέτως στην είσοδο τού Κολοσσαίου, με τήν αρένα στο 
κέντρο του, έγραφε: «ludi et panem» = παιχνίδια και φαΐ 
ή όπως σήμερα το μεταγλωττίζουμε «άρτον και θεάματα»!
Το όνομα Κολοσσαίον, προήρχετο από τήν Ελληνική λέξη 
κολοσσιαίο = το υπερβολικά μεγάλο, το τεράστιο.
Εξωτερικά είχε 3 κιονοστοιχίες: Κοντά στο έδαφος Δωρι-
κού Τύπου. Στο μέσον Ιωνικού, και πάνω πάνω Κορινθι-
ακού Ρυθμού.
Βλέποντάς το από μακριά και ακούγοντας και το όνομά 
του, θα νόμιζες ότι ήταν Ελληνικό κατασκεύασμα. Όταν 
όμως έβλεπες τα σημεία και τα τέρατα που γινόντουσαν 
στο εσωτερικό του, καταλάβαινες τήν φρικτή αλήθεια.
Η διαχρονική απορία όμως είναι, ποιος να είναι άραγε 
ο λόγος που ακόμη και σήμερα το Κολοσσαίο αποτελεί 
το σύμβολο τής «Αιωνίας Πόλεως», έτσι όπως έχουν από 
μόνοι τους ονομάσει τη Ρώμη; (Άλλη απάτη κι αυτή: Το 
Άργος, η Θήβα αλλά και πλήθος άλλες Ελληνικές πόλεις, 
είναι 1000 χρόνια παλαιότερες).         
Στις μέρες μας, το σύμβολο τής βαρβαρότητας κοσμεί όλα 
τα τουριστικά καταστήματα τής πόλεως και αγοράζεται 
σωρηδόν από τούς επισκέπτες τής Ρώμης. Κανονικά βέ-
βαια, θα έπρεπε να είχε ισοπεδωθεί, και στον τόπο που 
ήταν στημένο το ελεεινό και τρισάθλιο αυτό κτίσμα, να 
φυτευτούν λουλούδια, μήπως και ξεχασθούν τα χάχανα 
και οι αλαλαγμοί τών θεατών σαν έβλεπαν κάποιον μο-
νομάχο να ξεψυχάει στην αρένα.
Είναι άσχετος ο τίτλος τού άρθρου; 
Εσείς τί λέτε;

Ναύπλιον 13.1.20
Ο Θέμος Γκουλιώνης είναι Οφθαλμίατρος 

Γιόρτασαν την 
Εθνοσυνέλευση 
στην Επίδαυρο

Την 198η επέτειο από την Ά Εθνοσυνέλευ-
ση γιόρτασε η Νέα Επίδαυρος, εκεί όπου 
ορίστηκε ο τρόπος προσωρινής λειτουργί-
ας του νεοσύστατου ελληνικού κράτους και 
την 1η Ιανουαρίου του 1822 ψηφίστηκε το 
πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας.
Παρόν στις εκδηλώσεις ήταν ο πρόεδρος 
της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, ο 
οποίος αναφέρθηκε στους ηρωικούς αγώ-
νες των Ελλήνων, αλλά και το πως μπήκαν 
τα γερά θεμέλια του νεοσύστατου ελληνι-
κού κράτους. Επίσης, ο Υφυπουργός Άμυ-
νας Αλκιβιάδης Στεφανής αναφέρθηκε 
στους αγώνες των Ελλήνων αλλά και το 
χρέος που έχουν οι νέες γενιές για την προ-
άσπιση της εθνικής υποθήκης.

Υ.Ζ.
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ιχνηλασίες
Κυκλοφοριακό 

Άργους
Θα κομίσει κάνεις Γλαύκας στην 

Αθήνα ή πεπόνια στο Άργος αν 

ισχυριστεί πως το κυκλοφοριακό 

της πόλης του Άργους είναι το υπ 

αριθμόν ένα πρόβλημά της. Φυσι-

κά δεν αναφέρομαι στην εσωτερι-

κή κυκλοφορία, που ούτως η άλ-

λως ξεπερνιέται, αλλά στο να μπει 

κανείς στο Άργος και να προσεγγί-

σει τους αρχαιολογικούς χώρους. 

Δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί 

ένα λεωφορείο να προσεγγίσει τα 

μουσεία Βυζαντινό και αρχαιολο-

γικό, την αρχαία αγορά ή να μην 

μπορεί να ανέβει στο κάστρο του 

Άργους. Πώς να αναπτυχτεί η του-

ριστική επισκεψημότητα χωρίς 

τις απαιτούμενες υποδομές;

ΑΝ.

Λάβρος 
ο «Δαναός»

Έχετε 15 χρόνια να έρθετε στον Δαναό 
ήταν μεταξύ άλλων η αντίδραση του 
Συλλόγου σε σχόλιό μας πως χάνει την 
λάμψη του ο μακροβιότερος Αργεια-
κός Σύλλογος. Εμ, γι αυτό ακριβώς θα 
έπρεπε να είχαν προ του σχολίου ανα-
ρωτηθεί, «γιατί δεν έρχονται». Βέβαια 
θα ελπίζουμε να ήταν σχήμα λόγου, εξ 
άλλου θα πρέπει να παραδεχτούν πως 
πέρα από όποια κριτική πάντα προβά-
λουμε τις εκδηλώσεις του και θα συνε-
χίσουμε να το κάνουμε, τιμώντας την 
ιστορία του.

ΑΝ.

Μαύρο κλάμα 
για το λάδι

Η πολύ χαμηλή τιμή του ελαι-
όλαδου προκαλεί έντονη 
ανησυχία στους ελαιοπαρα-
γωγούς  της Αργολίδας. 
Με δεδομένο το υψηλό κό-
στος παραγωγής και την αδυ-
ναμία διάθεσης του ελαιόλα-
δου σε ικανοποιητικές τιμές, 
οι ελαιοπαραγωγοί δεν μπο-
ρούν να ανταποκριθούν στις 
οικονομικές τους υποχρεώ-
σεις. Είναι επίσης γνωστά τα 
προβλήματα που υπάρχουν 
στην εμπορία του ελαιόλα-
δου, όπως είναι γνωστή και η 
δυσκολία των Συνεταιρισμών 
και των Ομάδων Παραγωγών 
να προχωρήσουν σε επενδύ-
σεις εμφιάλωσης και τυποποί-
ησης του προϊόντος. Επιπρό-
σθετα, οι συνθήκες ασφυξίας 
που έχουν δημιουργηθεί για 
το ελληνικό ελαιόλαδο στην 
αγορά, έχουν οδηγήσει τους 
Έλληνες ελαιοπαραγωγούς σε 
απόγνωση.
Με αφορμή τα παραπάνω ο 
βουλευτής Ανδρέας Πουλάς 
ζητά τη λήψη άμεσων μέτρων 
για τη στήριξη των ελαιοπα-
ραγωγών.

Υ.Ζ..

Πανταχού παρούσα 
η χορωδία 

Πανταχού παρούσα η Δημοτική  χορω-
δία Επιδαύρου. Δεν θα μποσύσε φυσι-
κά να λείψει από την εκδήλωση για τον 
εορτασμό της επετείου της Εθνοσυ-
νέλευσης, στο χώρο του Συνεδριακού 
Κέντρου, στη Νέα Επίδαυρο.
Στο κατάμεστο Συνεδριακό Κέντρο,  
παρουσίασε τραγούδια για την επέτειο 
αυτή, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου 
Θεοδόση Αντωνιάδη, ο οποίος συνό-
δευσε και στο πιάνο.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον πανηγυ-
ρικό της ημέρας τον οποίο εκφώνησε 
με μοναδικό τρόπο, η φιλόλογος καθη-
γήτρια κ. Αικατερίνη Κυριάκη, η οποία 
καθήλωσε το κοινό.

Υ.Ζ.

Τα πάθη του νοσοκομείου Ναυπλίου
Συνεχίζονται αμείωτα τα προβλήματα στο νοσοκομείο Ναυπλίου, με τους βου-
λευτές να κάνουν συνεχώς παρεμβάσεις στη Βουλή, μπας και σώσουν την κατά-
σταση. Αυτή τη φορά ο Γιάννης Γκιόλας με ερώτησή του αναφέρεται σε συγκεκρι-
μένο πρόβλημα που δημιουργήθηκε το προηγούμενο διάστημα στη λειτουργία 
του Νοσοκομείου Ναυπλίου μετά την παραίτηση του ενός παθολόγου και την 
μετακίνηση του δεύτερου στο Κ.Υ. Κρανιδίου.
Επισημαίνει την άμεση ανάγκη πρόσληψης ιατρών για την εξυπηρέτηση των 
ασθενών και την συνέχιση της βιωσιμότητας και της εύρυθμης λειτουργίας της 
Νοσηλευτικής Μονάδας Ναυπλίου, Παθολογικού Τμήματος. Καμία ενέργεια δεν 
έχει γίνει από τον Μάιο του 2019, όταν και αποφασίστηκε από την Κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ η προκήρυξη μόνιμων θέσεων ειδικευμένων ιατρών του ΕΣΥ. Είχαν προ-
βλεφθεί εννέα (9) προσλήψεις για τα Νοσοκομεία Άργους και Ναυπλίου.

Υ.Ζ.

Παίρνει εμπρός το Μουσείο
Χτες το απόγευμα θα γινόταν επιτέλους η δημοπρά-
τηση των έργων του αρχαιολογικού μουσείου του 
Άργους. Η πόλη έχει στερηθεί κάμποσα χρόνια το 
Μουσείο της αφού εντάσσετο και απεντάσσετο στα 
υπό εκτέλεση έργα. Από τις 18 Δεκεμβρίου που ξα-
ναεντάχτηκε στο ΕΣΠΑ τα πράγματα βαίνουν καλώς 
και ένα σύγχρονο μουσείο στο κέντρο του Άργους 
αναμένεται να ξαναγίνει στόχος επισκεπτών της αρ-
χαιότερης διαρκώς κατοικούμενης πόλης της Ευρώ-
πης. Το έργο έχει προϋπολογισμό 4 εκ Ευρώ, ποσό 
διόλου καταφρονητέο.

ΑΝ
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Ενώ τα νερά της Λέρνας συνεχίζουν να είναι απροστάτευτα 
από τις απορροές του νεκροταφείου των Μύλων και από 
τους απορροφητικούς βόθρους της τοπικής Κοινότητας, οι 
δήμοι Άργους – Μυκηνών και Ναυπλιέων καυχώνται για 
έργα που στην υπόλοιπη Ελλάδα είχαν πραγματοποιηθεί 
την δεκαετία του 1960. Είναι απαράδεκτο ένας άκρως επι-
σκέψιμος Νομός να αντιμετωπίζει προβλήματα ύδρευσης 
με διακοπές και αυξημένα νιτρικά. Ίσως η περίοδος αυτή 
με την προσπάθεια που καταβάλουν και οι δύο μεγάλοι 
Δήμοι του Νομού να έχει θετικά αποτελέσματα.

Στον Δήμο Άργους Μυκηνών
Στην ύδρευση όλων των περιοχών του Δήμου Άργους 
Μυκηνών με νερό από την Λέρνη έχει στρέψει το ενδιαφέ-
ρον το Δήμος Άργους Μυκηνών. Το ερώτημα βέβαια που 
μπαίνει είναι κατά πόσο θα επαρκέσουν τα νερά της Λέρ-
νης για τους δύο μεγάλους δήμους του νομού, αλλά αυτό 
θεωρείται από πλευράς Άργους πως μπορεί να ξεπεραστεί 
με φιλτραρισμένο νερό από τον Ανάβαλο.
Συγκεκριμένα ο Δήμος Άργους Μυκηνών δημοπράτησε  
το έργο ύδρευσης Σκαφιδακίου από της πηγές της Λέρ-
νας ύψους 514.000 ευρώ το οποίο χρηματοδοτείται από 
το πρόγραμμα Φιλόδημος. 
Στο ίδιο πρόγραμμα έχει ενταχθεί και δημοπρατήθηκε 
η ύδρευση και της δημοτικής ενότητας Κουτσοποδίου. 
Το ύψος αυτού του έργου ανέρχεται σε 1.709.000 ευρώ. 
Όπως υπολογίζει η δημοτική αρχή τα έργα θα έχουν ολο-

κληρωθεί σε 12 μήνες περίπου.
Η έλλειψη μέτρων προστασίας της Λέρνης και η αυξανό-
μενη ζήτηση νερού κατά τους θερινούς μήνες οδήγησε τον 
Δήμο Άργους Μυκηνών στην ένταξη μονάδας αντίθετης 
ώσμωσης για τα νερά του Αναβάλου, προκειμένου να εξοι-
κονομηθεί νερό για 20.000 σε περίπτωση λειψυδρίας. Το 
έργο αυτό αναμένεται να δημοπρατηθεί τέλη Ιανουαρίου 
με αρχές Φεβρουαρίου.

Στο Δήμο Ναυπλιέων
Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή 8.710m. αγω-
γού εξωτερικού υδραγωγείου για την υδροδότηση της Δ.Ε. 
ΜΙΔΕΑΣ. Ένα έργο προϋπολογισμού 725.000,00€  με το 
οποίο  το νερό της βρύσης θα είναι πόσιμο σε ολόκληρη 
τη Δ.Ε. ΜΙΔΕΑΣ. Με το  συγκεκριμένο έργο  θα κατασκευ-
αστούν 3 κλάδοι εξωτερικού δικτύου από την Δεξαμενή 
Αγίας Τριάδας έως την δεξαμενή Μάνεσι (3.110m.) από τη 
δεξαμενή Μάνεσι έως δεξαμενή Πουλακίδας (1.660m.) και 
από τη δεξαμενή Μάνεσι έως δεξαμενή Ανυφίου (3.940m.) 
και θα τοποθετηθούν τα απαραίτητα ειδικά εξαρτήματα. 

Mail επικοινωνίας: lupus@espiv.net

Από τη γενοκτονία των Εβραίων κατά τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Σιάρπβιλ της Νότιας Αφρικής, 
στις δολοφονίες μαύρων εν ψυχρώ από την αστυνομία 
στις ΗΠΑ, στις βομβιστικές επιθέσεις κατά τζαμιών ή κέ-
ντρων προσφύγων στην Ευρώπη… η Παγκόσμια Ημέ-
ρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων απο-
δεικνύεται, δυστυχώς, ακόμα απαραίτητη.
Η ανθρωπότητα ζει μια νέα έξαρση του ρατσισμού. 
Βλέπουμε κόμματα με υπερεθνικιστικές και φασιστικές 
απόψεις να κερδίζουν έδαφος, τη ρατσιστική προπα-
γάνδα να διαδίδεται με αυξανόμενη αποτελεσματικό-
τητα μέσω του διαδικτύου, τις επιθέσεις με στόχο μειο-
νότητες, μετανάστες και πρόσφυγες, να έχουν αυξηθεί.
Το φαινόμενο δεν είναι βέβαια τυχαίο. Ο ρατσισμός και 
ο εθνικισμός βρίσκουν πρόσφορο έδαφος σε περιό-
δους κρίσεων. Ιδιαίτερα όταν οι κυβερνήσεις επιλέγουν 
τον εύκολο δρόμο, επιστρατεύοντας την πατριδοκαπη-
λία και μια ξενοφοβική ρητορική, αντί να χτυπήσουν τις 
ρίζες της ανεργίας και της εξαθλίωσης.
Τα φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας δεν μπορούν 
να αντιμετωπίζονται με συγκατάβαση. Ο λαϊκισμός και 
το χάιδεμα τέτοιων απόψεων, τις ενισχύουν στην πράξη 
και διευκολύνουν την εξάπλωσή τους. Όσο επιτρέπου-
με την υποτίμηση και τον παραγκωνισμό του διαφορε-
τικού, τόσο θα φουντώνουν οι καθημερινές ρατσιστικές 
συμπεριφορές.
Στην τελευταία Έκθεση για την Κύπρο, της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας 
(ECRI), καταγράφεται μεταξύ πολλών άλλων ότι: «Ρα-
τσιστικές δηλώσεις στη δημόσια σφαίρα συνεχίζουν να 
αποτελούν σύνηθες φαινόμενο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία 
της Κύπρου έχει λάβει σαφή θέση κατά των ΛΟΑΤ σε 
ποικίλες περιπτώσεις. Οι μετανάστες, κυρίως μουσουλ-
μάνοι, συχνά παρουσιάζονται στα ΜΜΕ υπό ένα αρνητι-
κό φως και σχετίζονται με προβλήματα, όπως η αύξηση 
της ανεργίας και της εγκληματικότητας. Τα ΜΜΕ έχουν 
επίσης περιγραφεί ως άκρως ομοφοβικά. Ο νόμος για 
την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκφράσεων 
ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου 
δεν έχει εφαρμοστεί σε καμία υπόθεση μέχρι τώρα».
Το θέμα λοιπόν είναι η συλλογική και θεσμική στάση 
που πρέπει να εμπεδωθεί και να εκφράζεται καθημερι-
νά ώστε να εκμηδενιστούν οι ρατσιστικές δοξασίες και 
τα εγκλήματα που αυτές οι δοξασίες τροφοδοτούν.
Η πολιτεία έχει την ευθύνη να κατοχυρώσει και να προ-
στατεύσει την ισότητα, όχι μόνο με νόμους και διαδικα-
σίες, αλλά στην πράξη. Είναι καιρός κάποιοι να πληρώ-
σουν για τα ρατσιστικά ξεσπάσματά τους. Είναι καιρός 
η εκπαίδευση να τεθεί στην εμπροσθοφυλακή αντί να 
αναπαράγει τέτοιες αντιλήψεις.
Είναι όμως μεγάλη και η ευθύνη της κοινωνίας, του 
καθενός από μας. Ξεπερνώντας τα στερεότυπα και τις 
φοβίες μας, να μάθουμε -και ως άτομα αλλά και ως κοι-
νωνικό σύνολονα κρίνουμε τον απέναντί μας, τον δίπλα 
μας, ως άνθρωπο. Να εναντιωνόμαστε στις καθημερινές 
πρακτικές διακρίσεων από τα πειράγματα στο σχολείο 
μέχρι την κακομεταχείριση ατόμων άλλου χρώματος ή 
εθνικότητας ή την επιλεκτική κάλυψη εγκλημάτων από 
τα μέσα ενημέρωσης ή την Αστυνομία.
Έτσι, θα βάλουμε ένα λιθαράκι στην προσπάθεια να χτί-
σουμε μια καινούργια, μια ανοιχτή κοινωνία. Όπου τα 
ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών είναι αδια-
πραγμάτευτα και κανένας άνθρωπος δεν είναι αόρατος. 
Μια κοινωνία στην οποία οι άνθρωποι είναι διαφορετι-
κοί αλλά είναι όλοι ίσοι.
Γιατί, δεν μπορούμε να διεκδικούμε ελευθερία, κοινω-
νική δικαιοσύνη και ισότητα και την ίδια ώρα να κλεί-
νουμε τα μάτια στις διακρίσεις που γίνονται δίπλα μας, 
όποια και αν είναι η βάση τους το χρώμα, η θρησκεία, 
η γλώσσα, ο σεξουαλικός προσανατολισμός.  (Πηγή: 
διάλογος)

Vita Civilis
Ο ρατσισμός δεν ται-
ριάζει στον Άνθρωπο

Της Ελένης Μαύρου

Υδροδοτούνται δημοτικές ενότητες σε Άργος  
και Ναύπλιο από την Λέρνη

Καβάτζα ο Ανάβαλος
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Όταν οι Έλληνες 
για μια σοβαρή 
τους υπόθεση, 
που έχει εντυ-

πωσιάσει την 
κοινωνία, προ-
σφεύγουν στα 
δ ι κ α σ τ ή ρ ι α , 
δηλώνουν δη-
μοσίως: «Έχω 

ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η 
στην Ελληνική δικαιοσύνη». Όλοι έχου-
με. Αλλά μια τελευταία υπόθεση με 
μπέρδεψε. Μου θύμισε τον (Ναστρεντίν) 
Χότζα και την ανατολίτικη θυμοσοφία 
του. 
Ο Χότζας δικάζει στο ύπαιθρο στη σκιά 
ενός δέντρου. Το ακροατήριο, όλο το 
χωριό, παρακολουθεί. Προσέρχεται ο 
μηνυτής. Η κατσίκα του γείτονα έφαγε 
τα μαρούλια του και τώρα αυτός τι θα 
πουλήσει; Ζητάει αποζημίωση. Ο Χό-
τζας: Δίκιο έχεις.

Η σειρά του κατηγορουμένου. Δεν ήταν 
η δική του κατσίκα, αλλά του παθόντος 
που είχε λυθεί και έφαγε τα μαρούλια 
του αφεντικού της. Δεν χρωστάει να 
πληρώσει ούτε γρόσι. Ο Χότζας: Δίκιο 
έχεις.
Οπότε ένας από το ακροατήριο σηκώ-
νεται και λέει: Δεν είναι δυνατόν Χότζα 
μου, να έχουν και οι δύο δίκιο! Ένας θα 
έχει. Και ο Χότζας: Και σύ δίκιο έχεις!
Οι κατσίκες δεν μπορούσαν να μιλή-
σουν. Πλήρης σύγχυση!
Εδώ παίζουν ρόλο τα επιχειρήματα και 
οι δικολάβοι!
Στην υπόθεση των βραχυχρόνιων μι-
σθώσεων (Airbnb) η δεύτερη απόφαση 
ακυρώνει την πρώτη. Καθ’ όλα νόμιμες 
και οι δύο, αφού διεθνώς προβλέπο-
νται διάφορα δικαστήρια, πρωτοδικεία, 
Εφετεία, Άρειος Πάγος, Σ.τ.Ε. Μέχρι το 
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όπου 
να δώσει ο Θεός να μη συρθούμε, γιατί 
υπάρχει και το Δίκαιο του Ισχυροτέρου, 
το οποίον επικρατεί συνήθως.
Η Παλαιά Πόλη του Ναυπλίου είναι μι-
κρή σε έκταση. Πέρα από αυτήν όλα τα 
οικήματα είναι διαθέσιμα για βραχυχρό-
νιες μισθώσεις. Η απόσταση προς το κέ-
ντρο είναι ενός ευχάριστου περιπάτου. 

Και τα ενοίκια για τις μακροχρόνιες μι-
σθώσεις είναι πολύ υψηλά. Οπότε μάλ-
λον δεν υπάρχει θέμα. Δεν βλάπτεται 
κανείς.
Αλλά από το σχετικό άρθρο τ. 1062 / 
2/1/2020 στον «Αναγνώστη» προκύ-
πτουν τα εξής: Η διαμονή σε σπίτι τε-
τραμελούς π.χ. οικογενείας ιδιοκτήτη ή 
ενοικιαστή προκαλεί «όχληση» καθώς 
διαρκεί 365 ημέρες. Ευχής έργον θα 
ήταν να κατοικούνται μόνον  90 ημέρες 
τον χρόνο με το σύστημα Airbnb. Τον 
υπόλοιπο καιρό… Νέκρα.
«Όχληση» επίσης προκαλούν τα τουρι-
στικά καταστήματα π.χ. «…δερματίνων 
ειδών, καθώς κατακλύζονται από τουρί-
στες ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, 
καθώς και οι ταβέρνες και τα ξενοδο-
χεία…» (sic).  Διαπιστώνεται δηλαδή μια 
δυσφορία.
Τι προτείνεται λοιπόν; Μήπως λιγό-
τεροι μόνιμοι κάτοικοι γιατί «επι-
βαρύνουν την κατάσταση των δια-
τηρητέων κτιρίων» (sic) (Γιατί; Θα 
πέσουν;)
Και από τουρίστες; Θέλουμε ή όχι; Αυτό 
το «κατακλύζεται» στο τέλος παραπέ-
μπει σε «κατακλυσμό». Δυσάρεστη κα-
τάσταση. Αυτό ζούμε;
Τι μας προσφέρουν αυτά τα άγνωστα 
στίφη δικών και ξένων; Δεν θέλουμε 
λοιπόν τουρίστες; Θέλουμε. Αλλά με 
Μέτρο και με Διάκριση. Να ζήσουμε 
κι’ εμείς οι ντόπιοι. Δεν χρειαζόμαστε 
μόνο λεφτά. «Ούκ επ’ άρτω μόνον ζήσε-
ται άνθρωπος».
Εδώ ο Gerald Durrell (πολυγραφότατος 
άγγλος φυσιοδίφης, συγγραφέας, είχε 
ζήσει στην προπολεμική Κέρκυρα τα πιο 
όμορφα χρόνια της παιδικής του ηλικί-
ας)  που επεσκέφθη την Κέρκυρα και το 
1976 γράφει για τον τουρισμό: «Η Κέρ-
κυρα είναι σαν μια πολύ ωραία γυ-
ναίκα που υποφέρει από ένα είδος 
λέπρας που λέγεται «τουρισμός».
Το ίδιο άρθρο της εφημερίδας, μου θυμί-
ζει ότι η παλιά πόλη του Ναυπλίου βρί-
σκεται υπό «καθεστώς ειδικής προστα-
σίας». Ψάχνω και δεν την βρίσκω αυτήν 
την «προστασία».
Η (λεωφόρος) Αμαλίας, ο μόνος πλατύς 
δρόμος της πόλης μας, γι αυτό λεγόταν 
και «λεωφόρος» τελειώνει στην Alpha 
Bank. Επιβλητικό κτίριο με αέτωμα, 
μικρογραφία, τηρουμένων των αναλο-
γιών, της Βουλής των Ελλήνων που η 
Λεωφόρος Αμαλίας το ανεδείκνυε. Και 
η μεν Βουλή έχει μπροστά της την άπλα 
του Άγνωστου Στρατιώτη και την Πλα-
τεία Συντάγματος. Αναδεικνύεται!
Το δικό μας ιστορικό κτίριο εξαφανίζε-
ται. Στο τέλος του δρόμου, όπου μετά 
βίας χωράνε παράλληλα δύο Ι.Χ., φαί-
νεται ένα αδικαιολόγητο αέτωμα. Τα αε-
τώματα επιστέγαζαν αρχαίους ναούς με 
άπλα γύρω τους, χωρίς οπτικά εμπόδια. 
Άλλωστε η λέξη «αέτωμα» προϋποθέτει 
ελεύθερο χώρο, για να απλώσει ο αετός 
τα φτερά του.
Εδώ έγινε διαπλάτυνση των πεζοδρομί-

ων για να γεμίσουν τραπεζοκαθίσματα. 
Παντού τα πεζοδρόμια έχουν μια ανα-
λογία με τον δρόμο. Για να βαδίζουν οι 
πεζοί, όπως λέει η λέξη.
Εδώ πλακοστρώθηκε όλη η επιφάνεια 
της Αμαλίας που πρέπει να αλλάξει χα-
ρακτηρισμό από «λεωφόρος» να γίνει 
«οδός», δρομάκι, που προβλέφθηκε ένα 
στενό πέρασμα ανάμεσά τους για κάνα  
δυό αυτοκίνητα.
Και σαν να μην έφθανε αυτό, κάθε κα-
φετέρια δημιουργεί επί του πεζοδρομί-
ου ένα μόνιμο κατασκεύασμα από σκού-
ρο καφέ ή μαυριδερό μέταλλο με τζάμια 
όπου εγκαθιστά σόμπες και σαλονάκι.
Ακόμα και στα κάθετα δρομάκια που 
οδηγούν στην θάλασσα εγκαθίστανται 
αυτά τα απερίγραπτα παραμάγαζα, έτσι 
που οι πεζοί κυκλοφορούν πλέον «εφ’ 
ενός ζυγού». Αυτό έχει επεκταθεί και 
στα φαγάδικα της Μπουμπουλίνας.
Θυμίζουν όλα αυτά Άμστερνταμ, τον 
δρόμο όπου οι όμορφες Ολλανδέζες 
πίσω από τις γυάλινες βιτρίνες επιδει-
κνύουν την «πραμάτεια» τους.
Αυτό εννοούμε «καθεστώς ειδικής προ-
στασίας» για την πάλαι ποτέ μοναδική 
πόλη μας; Σε πρώτο χαμηλό πλάνο αυτά 
τα ανέντακτα εξαμβλώματα και σε ψη-
λότερο επίπεδο οι κλασσικές διατηρη-
τέες προσόψεις, αταίριαστες πλέον στο 
σύνολο;
Ποιος τα εμπνεύστηκε όλα αυτά; Κά-
ποιοι που Δεν αγαπούν το Ναύπλιο. 
Για να χωρέσουν τα Σαββατοκύριακα κι 
άλλοι τουρίστες; Για ακόμα περισσότερα 
λεφτά;

Πάμε σε μια άλλη πόλη (Ευρωπαϊκή) 
που την αγαπούν πολύ οι πολίτες της. 
Στην Πράγα, ίσως την ωραιότερη πρω-
τεύουσα της Ευρώπης. Οι κάτοικοι της 
Πράγας κάνουν έκκληση «όχι άλλους 
τουρίστες». Δεν είναι δυνατόν χιλιάδες 
επισκέπτες να διαγκωνίζονται για να 
ιδούν τα αξιοθέατα.*1  Το εβραϊκό νε-
κροταφείο στην σκιά των πανύψηλων 
δέντρων, το μνημείο δίπλα του των 
θυμάτων των κρεματορίων του Ναζι-
σμού με χιλιάδες τα ονόματα των εβραί-
ων σκαλισμένα με χρυσά γράμματα σε 
άσπρο μάρμαρο, το δρομάκι των αλχη-
μιστών του Μεσαίωνα με τα μικρά τους 
εργαστήρια στην σειρά, 2Χ2 εμβαδού μι-
λάνε, ψιθυρίζουν την ιστορία τους στον 
αισθαντικό προσκυνητή.

Βουβαίνονται όταν ένα πλήθος φλύαρο 
τα διέρχεται και τα βεβηλώνει.

Ούτε η εξαίσια Γέφυρα του Καρόλου 
αντέχει την παρέλαση των χιλιάδων 
αδαών που νομίζουν πως έχουν επισκε-
φτεί την Ντίσνεϋλαντ.
Οι κάτοικοι της Πράγας έχουν αγανα-
κτήσει. Υποφέρουν 1.3000.000 αυτοί 
από 8.000.000 επισκέπτες.
Φιλοξενούσα κάποτε κάποια Χριστού-
γεννα μια φοιτήτρια από το Ρέικιαβικ 
της Ισλανδίας. Μού ζήτησε να την ξενα-
γήσω. Την πήγα παραμονή Πρωτοχρο-
νιάς στις Μυκήνες. Χιόνιζε όλη μέρα. 
Στις 2 Ιανουαρίου την πήγα κοντά στην 
Ακρόπολη. Χιόνιζε συνέχεια. Και στα 
δύο προσκυνήματα ήμασταν σχεδόν μό-
νες μας. Σε απόσταση διακριτικά ο φύ-
λακας.
Ενημερωμένη πλήρως από το Σχολείο 
της και τα διαβάσματά της άκουγε τις 
αρχαιότητες να της μιλάνε. Ήταν δύο 
ημέρες ανεπανάληπτες. Έφυγε για την 
μακρινή πατρίδα της γεμάτη ευγνωμο-
σύνη για τα όσα είχε ζήσει.
Αυτοί που δεν σέβονται τον τόπο τους, 
την πατρίδα τους αλλά αλλοιώνουν (κα-
ταστρέφουν) το φυσικό και το κοινωνι-
κό περιβάλλον όλων αντί οικονομικού 
τιμήματος, αυτοί θα αδιαφορήσουν και 
για την αλλοίωση, τον αφανισμό της 
ίδιας της φυλής τους. Αρκεί να κερδί-
σουν λεφτά. Για να τα κάνουν τι χωρίς 
πατρίδα; 
Δεν εξηγούνται αλλιώς τα όσα μας συμ-
βαίνουν.
*1  https:// www.kathimerini.gr/ 1051934/  
gallery/epikairothta/kosmos/praga-sxedon-
8-ekat- toyr is tes-pnigoyn-toys-13-ekat-
monimoys-katoikoys?fbclid=IwAR0sVxSvS2X_
aKLVe9Mo1XZhbPqMLEGKfbNoeodqXluV_8F9O

lpELxjis2w
*Η Φωτεινή Αργείτου – Τζαμαλούκα εί-
ναι Φιλόλογος

της Φωτεινής
Αργείτου- Τζαμαλούκα

Συγκρίσεις: Ναύπλιο, Κέρκυρα, Πράγα

Δεν αγαπούν το Ναύπλιο. 
Για να χωρέσουν τα 

Σαββατοκύριακα κι άλλοι 
τουρίστες; Για ακόμα 
περισσότερα λεφτά;

Τι μας προσφέρουν αυτά 
τα άγνωστα στίφη δικών και 
ξένων; Δεν θέλουμε λοιπόν 
τουρίστες; Θέλουμε. Αλλά 
με Μέτρο και με Διάκριση. 

Να ζήσουμε κι’ εμείς οι 
ντόπιοι.

Αυτό εννοούμε «καθεστώς 
ειδικής προστασίας» για 
την πάλαι ποτέ μοναδική 

πόλη μας; Σε πρώτο 
χαμηλό πλάνο αυτά τα 

ανέντακτα εξαμβλώματα 
και σε ψηλότερο επίπεδο 
οι κλασσικές διατηρητέες 
προσόψεις, αταίριαστες 

πλέον στο σύνολο;
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του Βασίλη  
Καπετάνιου Η απέναντι όχθη 

Σε ανυποψίαστες 

στιγμές μικρά 

παιδιά μου είπαν 

μεγάλα λόγια τα 

οποία προσβάλ-

λουν την λογική 

των ενηλίκων. 

Λόγια τροχιοδει-

κτικά πυρά που 

δείχνουν, μας 

υποψιάζουν ότι η 

ζωή είναι αλλού.

Ατάκες υπερπε(αι)δι(α)κής πραγματικότητας (4)
Περι-εργαζόμενος τριάντα τόσα χρόνια με παιδιά και 
εφήβους μου ανακάλυψαν (!) την σοφή αθωότητα, ή 
αλλιώς την αθωότητα της παι-δικής σοφίας τους. 
Τα μικρά παιδιά βλέπουν τον κόσμο αλλιώς. 
Διαθέτουν μια μοναδική ικανότητα να κοιτούν την 
προβαλλόμενη πραγματικότητα με απλούς φακούς 
αλλά πολύ βαθιάς εστίασης. Η γνωστική τους όραση 
είναι διαπεραστική και υπερβατική ταυτόχρονα.
Σε ανυποψίαστες στιγμές μικρά παιδιά μου είπαν 
μεγάλα λόγια τα οποία προσβάλλουν την λογική των 
ενηλίκων. Λόγια τροχιοδεικτικά πυρά που δείχνουν, 
μας υποψιάζουν ότι η ζωή είναι αλλού. 
Είναι ατάκες υπερπ(αι)δι(α)κής πραγματικότητας. 

*ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΌΔΌΣΙΑ 
Η μαμά κάθεται μαζί με τα δυο παιδιά της μπροστά 
από το αναμμένο τζάκι. Έτσι όπως κάθονται γύρω από 
την φουσκωμένη κοιλιά της μοιάζουν με τρυφερούς 
φρουρούς στην μητρική πύλη που κυοφορεί το τρίτο 
της παιδί. 
-Κοριτσάκι μου, ξέρεις τι μου είπε ο αδελφός σου; 
-Όχι μαμά, πώς να ξέρω αφού δεν μου είπες. 
-Εσύ και η αδελφή σου, (χτυπά ρυθμικά τρυφερά την 
κοιλιά της για να ακούσει το μήνυμα και το έμβρυο) 
εσύ και η αδελφή σου λοιπόν θα είσαστε οι πιο 
ωραίες γκόμενες στην πόλη. 
-Καλά, πως το κατάλαβε ότι έχω αγόρι;
Το έμβρυο έκανε πολλές κολοτούμπες στο αμνιακό 
υγρό, ήταν πολύ δυνατά τα ξαφνικά γέλια της μαμάς. 
Ευτυχώς δεν τρόμαξε και δεν πήρε θέση εξόδου. 
Ο μικρός αδελφός κοιτούσε με απορία την αδελφή 
του. 

*ΤΌ ΤΡΙΤΌ ΠΡΌΣΏΠΌ 
Μια άλλη μαμά εγκυμονούσα κάνοντας τις εξετάσεις 
της μαθαίνει το φύλο του εμβρύου, περιμένει ένα 
δεύτερο αγόρι. 
Στο μεσημεριανό φαγητό σκέφτεται να ενημερώσει 
τον πρώτο γιό την αναμενόμενη είσοδο του δεύτερου. 
Στο μυαλό της θα ήταν πιο εύκολο να του ανακοινώσει 
την πιθανή αναμονή μιας αδελφής.
Η παρουσία δεύτερου αγοριού μπορεί να τον θύμωνε 
ή να τον απογοήτευε. 
Φτιάχνει το αγαπημένο του φαγητό, στρογγυλές 
τηγανητές πατάτες πασπαλισμένες με ρίγανη και 
μυζήθρα, τον παίρνει αγκαλιά και κάθονται στον 
καναπέ.
Ακολούθησε την συμβουλή και πρακτική της μάνας 
της, ένα «κακό» μαντάτο μπορεί να το χωνέψεις 
πιο εύκολα αν το συνοδεύεις με το αγαπημένο σου 
φαγητό.
-Μαμά γιατί τρώμε στον καναπέ; Εσύ δεν είπες ότι 
πρέπει να προσέχουμε περισσότερο τώρα που θα 
έχουμε και μωρό;
-Ξέρεις κάτι σε λίγες μέρες θα γεννήσω. 
-Το ξέρω.( Της χαϊδεύει την κοιλιά και παίρνει μια 
ζεστή στρογγυλή πατάτα, με το χέρι, η μια παράβασή 
φέρνει την άλλη.)
-Λοιπόν (παίρνει μια βαθιά ανάσα) θα γεννήσω αγόρι 
(με το βλέμμα της γεμάτο αγωνία περιμένει την 
απάντηση του γιού της).
-Μαμάκα ( κάνει παύση ο μικρός, η μασουλητή 
πατάτα με γευστική ενίσχυση της ρίγανης και 
της μυζήθρας έχουν τρελάνει τον ουρανίσκο του, 
καθυστερεί για μερικά δευτερόλεπτα την κατάποση 
για να ευχαριστηθεί την γεύση). Μαμάκα αφού σου 
το είχα πει.

-Τι μου είχες πει ; (Ρωτά με αγωνία αφού δεν μπορεί 
να αποκωδικοποιήσει την ριγανάτη έκφραση στο 
προσώπου του.) 
-Μαμάκα στο είχα πει. (Δίνει ένα φιλάκι στην 
μπαλονάτη κοιλιά της.) Μαμάκα στο είχα πει (η 
αγωνία της μαμάς στο μέγιστο ο μπέμπης άρχισε να 
κινείται) δεν θυμάσαι αλλά στο είχα πει, δεν πρόκειται 
να μπει άλλη γυναίκα ανάμεσα μας!!!!

*Ό ΗΡΏΑΣ 
Στην τάξη του δημοτικού σχολείου γίνονται 
ετοιμασίες για την γιορτή της 25ης Μαρτίου. 
Χαρισματική η δασκάλα και παραμυθού, έχει 
μαζέψει τα παιδιά ένα κύκλο γύρω της και τους μιλά 
για τους ήρωες του 1821. Ξέρει πολύ καλά ότι ένα 
παραμύθι, ένα κείμενο διαβασμένο με τον κατάλληλο 
τρόπο ξυπνά προσωπικές φαντασίες στο κάθε παιδί. 
Η προβολή μιας μαγνητοταινίας εγκλωβίζει την 
φαντασία και την δημιουργικότητα. 

Τους μίλησε κάνοντας διάφορες φωνές για τον 
Καραϊσκάκη, τον Κολοκοτρώνη τον Οδυσσέα 
Ανδρούτσο. 
Μετά, φτιάξανε γιορτινά σημαιάκια, καθώς έκαναν 
την χειροτεχνία, ρωτά:
-Ποιο παιδί θα μου πει έναν ήρωα ; (Ρουκέτα το χέρι 
του Χάρη, του δίνει τον λόγο.) 
Πες μας Χάρη. 
-Ο, Ο (γίνεται παύση, η δασκάλα πιστεύει ότι θέλει να 
πει ο Οδυσσέας Ανδρούτσος). 
-Έλα Χάρη, ο Ο…
-Ο Τσε Γκεβάρα!!!
-Και αυτός ήρωας είναι Χάρη αλλά σε άλλη εποχή 
και σε άλλο τόπο. 
Ο μικρός μαθητής ήξερε ότι οι πραγματικοί 
επαναστάτες ξεπερνούν τα όρια του χώρου και του 
χρόνου. 

Φαντάσου τον Τσε με τον χαρακτηριστικό μπερέ 
και στην ασθματική αναπνοή πρωτοπαλίκαρο του 
Κολοκοτρώνη να κάνει γιούρια στην Τουρκιά μέσα 
στα Δερβενάκια. 

*ΚΛΗΡΌΝΌΜΙΚΌΤΗΤΑ
Δυο αδέλφια, ένα αγόρι και ένα κορίτσι παίζουν στο 
χαλί του καθιστικού. Η παροιμία λέει ότι η νίκη έχει 
πολλούς γονιούς αλλά η ήττα είναι ορφανή. Η μικρή 
δεν μπορούσε να αποδεχτεί την ορφάνια της ήττας. 
Παρεμβαίνει στην τελευταία κίνηση του αδελφού και 
προσπαθεί να τον πείσει ότι αυτή είναι η νικήτρια. 
Ο μικρός αιφνιδιάζεται, αλλά δεν προλαβαίνει να πει 
τίποτα. 
Η μικρή μιλά χωρίς ανάσα, χωρίς κόμματα, χωρίς 

τελείες. Ένας λεκτικός χείμαρρος αρχίζει να πνίγει 
τον έκπληκτο μικρό. 
Δεν αντέχει την πίεση, πετάγεται όρθιος πάνω στο 
χαλί. 
-Σταμάτα, σταμάτα, άσε με, άσε με να μιλήσω, ίδια η 
μάνα σου είσαι!!!

Πιθανόν την ίδια φράση να χρησιμοποιήσει και στα 
ενήλικα χρόνια του, όχι για την αδελφή του βέβαια και 
δεν θα αναφέρεται στην μάνα του!! 

*Η ΔΙΚΑΙΌΛΌΓΙΑ 
Ο μικρός εξερευνητής καθώς η μαμά του ήταν 
απασχολημένη με το άπλωμα των ρούχων 
ορειβατώντας στο καλάθι των άπλυτων έφτασε στον 
νεροχύτη. Απλώνει μικρό χεράκι του, μένει μετέωρος 
ευτυχώς του δίνει στήριγμα η νικελένια βρύση. 
Μπαίνει μέσα στην σταθερή βάση του νιπτήρα. 
Τώρα ξέρει ότι θα καταφέρει τον στόχο του. 
Ανοίγει το ντουλαπάκι του μπάνιου. Στο κάτω ραφάκι 
ο νυχοκόπτης. Τελευταία φορά, χθες, η μητέρα του 
έκοψε τα νύχια μέσα στο λουτρό. 
Είδε που το ακούμπησε το «παιγνιδάκι» με το στόμα 
που έτρωγε τα νύχια του. 
Η κατάβαση ήταν πιο δύσκολη αλλά είχε γνωστά 
πατήματα και τα κατάφερε. 
Πήγε στο δωμάτιο του. 
Ο νυχοφάγος έγινε πολεμική προέκταση του χεριού 
του. 
Με μεγάλη επιτυχία πολέμησε κουκλάκια, ήταν 
εμφανή τα τραύματα τους. Τα βρήκε δύσκολα όμως 
στο κάστρο. 
Ο νυχοφάγος νικήθηκε τελικά από μια άτσαλη 
κίνηση του μικρού πολεμιστή. Με την δύναμη των 
ποδιών του πάτησε το νυχοκόπτη. Ξεπερνώντας τα 
όρια της δύναμης που μπορούσε να αντέξει έσπασε. 
Δεν μπορούσε να κρύψει την ζημιά. 
Βγήκε στο μπαλκόνι. 
-Μαμά να σου πω κάτι;
-Ναι, ( Του απάντησε καθώς μανταλάκωνε τα ρούχα 
στο σχοινί.) 
-Έχω πολύ δυνατά νύχια!
-Γιατί το λες αυτό; 
-Πήγα να κόψω τα νύχια μου και έσπασε ο 
νυχοκόπτης!!! 
Γύρισε ξαφνιασμένη. 
Της έπεσε το ρούχο που ήθελε να κρεμάσει. Στα 
χωρίς νύχια δάκτυλα του γιου της ο νυχοκόπτης 
δυο κομμάτια. Δεν ήξερε τι να κάνει, να γελάσει η 
να θυμώσει. 
-Καλά, κατέβα στην αυλή να πιάσεις το ρούχο που 
έπεσε, δεν φαντάζομαι να σου ξεφύγει με τόσο 
σκληρά νύχια που έχεις. 
( Το ελαφρό αεράκι άρχισε να παρασέρνει προς τις 
γλάστρες τη μπλούζα του μικρού ψεύτη.) 

*ΈΝΑ ΌΧΙ
Ο αδελφούλης απολαμβάνει το απογευματινό , μικρά 
τριγωνικά ψωμένια τραγανιστά κομματάκια. 
Βλέπει ότι η λαιμαργούλα αδελφή του τελείωσε 
γρήγορα τα δικά της. Ασυνείδητα παίρνει φαγητό του 
σε μια προστατευτική αγκαλιά μπροστά στην κοιλιά 
του. Και είχε απόλυτο δίκιο. 
-Αδελφούλη να σου φάω ένα; 
-Όχι.
-Γιατί; 
-Δεν είναι κακό να σου λένε όχι και καμιά φορά!!!
(Συνεχίζεται)

Ατάκες υπερπ(αι)δι(α)κής πραγματικότητας (4)
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ΑΔΑΜ: 20PROC006162253
AΔΑ: ΩΧΩΧ7Λ1-ΖΧΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ-
ΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ-
ΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ναύπλιο, 15/01/2020 
Αρ. Πρωτ.: 10444/1709

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟ-
ΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2020

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡ-
ΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφω-
να με την υπ’ αριθ:1/08-01-2020 
ΑΔΑ: Ω6ΤΘ7Λ1-3ΔΥ απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, 
ανοικτή διαδικασία μέσω του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη 
δημόσιας σύμβασης του έργου: 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (2017-
2019) ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΜΥΛΟΙ - ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ - 
ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο.7 (Α΄ΦΑ-
ΣΗ) π/υ: 650.000,00 € με Φ.Π.Α., 
πιστ.: ΠΔΕ 2017ΕΠ52600011, 
CPV:45233120-6. Το έργο απο-
τελείται από την κατηγορία ερ-
γασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπο-
λογισμό: 524.160,52€ (δαπάνη 
Εργασιών, Γ.Ε. + Ο.Ε, απρόβλε-
πτα).
Προσφέρεται ελεύθερη, πλή-
ρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρο-
νική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια 
προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρο-
νικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr, για 
τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με 
συστημικό κωδικό 87374 καθώς 
και στην ιστοσελίδα της αναθέ-
τουσας αρχής (www.ppel.gov.
gr).
Οι προσφορές υποβάλλονται 
από τους ενδιαφερομένους ηλε-
κτρονικά, μέσω της διαδικτυ-
ακής πύλης www.promitheus.
gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ως ημερο-
μηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών ορί-
ζεται η 3Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 
Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα λή-
ξης των προσφορών ορίζεται η 
10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλε-
κτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών ορίζεται η 7Η ΦΕ-
ΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ημέρα: ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα: 10:00 π.μ. 
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνι-
κών Έργων Π.Ε. Αργολίδας Παρ. 

οδός Ναυπλίου – Νέας Κίου, 
τηλ.επ.27523-60433, fax: 27523-
60452.
Το σύστημα προσφοράς είναι με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
για κάθε ομάδα τιμών ομοει-
δών εργασιών του τιμολογί-
ου και του προϋπολογισμού 
(παρ.2α του άρθρου 95 του 
Ν.4412/2016 ΦΕΚ Α΄147/08-08-
2016).
Η διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί σύμφωνα με το πρό-
τυπο τεύχος Παράρτημα Β’ ανοι-
κτής διαδικασίας για τη σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβά-
σεων έργου κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθε-
σης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά 
με βάση την τιμή.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 
σύμφωνα με το άρθρο 21 της Δι-
ακήρυξης φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, ή ενώσεις αυτών:
α) Οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

υποβάλλουν βεβαίωση εγγρα-
φής στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) όπως 
αυτό ισχύει κατά τη μεταβατική 
περίοδο από το άρθρο 65 του 
Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112Α/ 2019) 
στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ 1Η 
τάξη και Άνω.
β) σε κράτος-μέλος της Ένω-
σης, 
γ) σε κράτος-μέλος του Ευρω-
παϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.),
δ) σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 
στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 
5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρ-
τήματος I της ως άνω Συμφωνί-
ας, καθώς και
ε) σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυ-
μερείς συμφωνίες με την Ένωση 

σε θέματα διαδικασιών ανάθε-
σης δημοσίων συμβάσεων.
στ) Οικονομικός φορέας συμμε-
τέχει είτε μεμονωμένα είτε ως 
μέλος ένωσης.
ζ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέ-
ων συμμετέχουν υπό τους όρους 
των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 
19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του 
άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
1. Για την συμμετοχή στον δια-
γωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύψους 
10.484,00 €, με ισχύ τουλάχι-
στον εννέα (9) μηνών και 30 
ημερών.
2. Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών είναι (εννέα) 9 μήνες.
3. Το έργο χρηματοδοτείται 
από πιστώσεις ΣΑΕΠ 526 ΠΔΕ 
2017ΕΠ52600011
4. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την Προϊ-
σταμένη Αρχή.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε.ΝΙΚΑΣ

http://www.ppel.gov.gr
http://www.ppel.gov.gr
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Του Γιάννη 
Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογίας 
στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

Των αγίων και οσίων ....-ισμών
Μορφωμένος είναι ο άνθρωπος που έχει μάθει να κυριαρχεί στον 
εαυτό του, που είναι απαλλαγμένος από τις αντιλήψεις της αγέλης, 
που μπορεί να ασκεί αυτοκριτική και να έχει δική του γνώμη, όσο 

κι αν διαφέρει από των άλλων, ένας άνθρωπος που στηρίζεται στις 
προσωπικές του πεποιθήσεις και στα προσωπικά του ιδεώδη, αντί ν’ 

αφήνει να τον κυριαρχούν

E. D. Martin, The Meaning of liberal education

Το ατσάλινο κλουβί των δογματισμών, φανατισμών, φονταμενταλισμών και διάφο-
ρων άλλων...-ισμών έχει κατασκευασθεί από ιδρυτικούς μύθους κι άχρονες επιφοι-
τήσεις που εξαγγέλουν ‘ μεγάλα παγκόσμια  ιδανικά’. Είναι όμως έτσι;
Η ‘(από κάτω)πολιτική των μαζών’, η οποία προβάλλει έναν ανθρωπισμό γεμάτο βε-
βαιότητες, αποφεύγει  πάντοτε να εξετάσει το ενδεχόμενο οι πρώτες αιτίες να έχουν 
απορροφηθεί από τις ύστερες και οι μονιστικές προσεγγίσεις να έχουν ακυρωθεί 
από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Από την άλλη ορισμένοι αυθεντικοί[;] και πιστοί στα 
δόγματα ιδεο-παλαιοημερολογίτες θυμίζουν Κένταυρο. Ο μισός εαυτός στρατευ-
μένος στην αντικαθεστωτική αντί-σταση κι ο άλλος βολεμένος στην κατεστημένη 
επιτυχία , συνήθως φιλελεύθερου style. Μισούν και ταυτόγχρονα προσκυνούν[αν 
δεν λατρεύουν] το Σύστημα. Γι’ άλλους εξακολουθεί να ισχύει το ρηθέν από τον 
Αβελάρδο’’ non est peccatum nisi contra consientiam’’[δεν είναι μία πράξη αμάρ-
τημα εκτός αν είναι αντίθετη με τη συνείδηση],με άλλα λόγια  η υποκειμενική ένο-
χη[;] συνείδηση ,όταν αντικειμενικοποιείται λόγω εξωτερικών γεγονότων ή ειδικών 
ρόλων, [αυτο]αθωώνεται και αθωώνει κάθε παράνομη ενέργεια. Αν έτσι έχουν τα 
πράγματα ,τότε μπορεί κάποιος από τους παραπάνω να είναι ταυτόγχρονα ή κατά 
περίπτωση ‘επαναστάτης και μη-επαναστάτης’ με ήσυχη πάντοτε τη συνείδησή του.
Η επίκληση, από μερικούς, της[καλής; κακής;] φύσης του Ανθρώπου, της [ εσαεί 
ταξικής και τοξικής] φύσης της εξουσίας , της αυθυπαρξίας των[ εναντιούμενων] 
συλλογικών συμπεριφορών αντί-στασης και της[ιερής;] αναγκαιότητας  ένταξης 
στις υπό/αντί ομάδες αντί-δρασης, ως κοινωνικο-πολιτικής κληρονομιάς ενός ‘άλ-
λου’[;] πολιτισμού, καλλιεργεί μία μετα-μετα-νεωτερική  αντίληψη της Ιστορίας. Κά-
ποιοι γνωρίζουν και κάποιοι όχι τα σχέδια του Μέλλοντος. Το ερώτημα παραμένει 
ανοικτό: αν έχει ουσιώδες και κρυμένο νόημα ή σκοπό η Ιστορία και δεν αποτελεί 
απλώς την περιγραφή μίας στιγμής του Χάους, γιατί αυτό το μυστικό το έχει εμπι-
στευθεί μόνο σε κάποιους ‘μυημένους’; Είναι οι εκλεκτοί και με βάση ποιό κριτήριο: 
της αρνητικής τους προ-διάθεσης σε ό,τι  δεν τους αρέσει και σε όποιον δεν τους 
μοιάζει; της σοφότερης αποκωδικοποίησης των νόμων της φύσης και της εξέλι-
ξης της ανθρώπινης μοίρας; Μήπως είναι κάποιο είδος ενορατικών προφητών που 
προβλέπουν ,σαν το Minority Report, τα μελλούμενα πριν να συμβούν;
‘Οπως και να το δει κανείς πρέπει να υπάρχει, αν όχι μία ομοιότητα, τουλάχιστον 
μία εννοιο-λογική επαφή ανάμεσα στην πραγματικότητα και τα ονόματά της, ώστε 
ν’ αποφευχθεί μία ‘κοινωνική μηχανική’ εξαπάτησης. Οφείλουν άπαντες να κάνουν 
κατανοητό τον εαυτό τους ,δηλώνοντας ξεκάθαρα ποιό νόημα δίνουν σε έννοιες[ 
και πρακτικές],όπως Δημοκρατία, Πατρίδα, Ελευθερίες, Ασφάλεια, Κοινωνική πλει-
οψηφία κλπ, ώστε να καταστεί αξιόπιστο το όποιο δοκιμαστικό πείραμα αλλαγής 
του ρου της Ιστορίας. 
Προσομειώσεις, κολάζ/μοντάζ, εξιδανικευμένοι μετασχηματισμοί, μυστικές πηγές 
πληροφοριών, ιδιαίτεροι ερμηνευτικοί κώδικες δεν αρκούν. Ο λαός χρειάζεται απο-
δείξεις και αλήθειες κι όχι άλλες πανάκειες και αυταπάτες.
Πώς όμως οι ενλόγω μπορούν να προσαρμοθούν σ’ έναν κόσμο πιθανοτήτων/δυ-
νατοτήτων όταν έχουν γαλουχηθεί με αιώνιες βεβαιότητες και ακλόνητα δόγματα; 
Πώς να διαχειριστούν  τις δυνατότητες  του 21ου αιώνα όταν έχουν μάθει να στη-
ρίζονται σε τσιτάτα του 19ου αιώνα; Πώς ν’ αξιολογήσουν τις γνώμες των πολλών 
άλλων όταν έχουν επιλέξει ως πεδίο αντι-παρα-θέσεων τις απλο’ι’κές διχοτομήσεις 
του τύπου:’ ή εμείς ή αυτοί’;
Μόνον τις δικές τους θεωρητικές κανονικότητες/νομοτέλειες[;] φαίνεται να μπο-
ρούν να ερμηνεύουν, με βάση ‘σιδηρούς κανόνες’, καθώς στις αντικανονικότητες, 
δηλαδή σε μη-προβλέψιμες κατα-στάσεις,τα χάνουν[κι ας ισχυρίζονται τ’ αντίθετα].
Η οιονεί-μαθηματική εξίσωση των όρων της προόδου και της εξέλιξης της κοι-
νωνίας μόνο συντηρητική μπορεί να χαρακτηρισθεί. Η απο-αποπραγματοποίηση 
[deréalisation]της πραγματικότητας καλλιεργεί  κομματικές ‘μανιέρες’ αλλά δεν 
εμπνέει συλλογικές και συλλογικά υπερασπίσιμες κοινωνικές αξίες. Αυτό είναι και 
το κρίσιμο πρόβλημα των διάφορων ελληνικών ...-ισμών. Έχουν αφεθεί στα χέρια 
ακατάλληλου κι ακαλλιέργητου Ιερατείου που νομίζει ότι-με κραυγές και κατάρες- 
πείθει το λαό ,ενώ απλώς χα’ί΄δεύει τα πάθη του όχλου, που αν δεν ικανοποιηθούν 
,τους πρώτους τους οποίους θα ‘κατασπαράξουν’  θα είναι οι κήρυκες του μίσους, 
της διχόνοιας  και της έχθρας. Όσο [και όσοι] νωρίτερα το συνειδητοποιήσουν, τό-
σο[τόσοι] θα επιβιώσουν πολιτικά και θα συμβάλλουν θετικά στην ανανέωση/βελ-
τίωση λειτουργίας του δημοκρατικού Πολιτεύματος.
ΥΓ.’’....ο τρόπος που γράφεται η Ιστορία δεν συμβάλλει στην πνευματική ενηλικίωση 
των ελλήνων όχι μόνο με το μονόπλευρο φωτισμό των γεγονότων, αλλά  και με την 
επιλεκτική καταγραφή των διαδραματισθέντων’’ [Θ. Διαμαντόπουλος, Ο Δικαστής]

Η Ερμιονίδα πρωταγωνιστής στο 
θέμα στο αντιπροσφυγικό κλίμα 

Σύμφωνα με ανακοίνωση 
της τομεακής επιτροπής Αρ-
γολίδας του ΚΚΕ αντιτίθεται 
στην ΝΑΤΟϊκή πολιτική του 
ιμπεριαλισμού και της δημι-
ουργίας προσφύγων, καταγ-
γέλλοντας μεταξύ άλλων « 
τόσο η προηγούμενη, όσο και 
η σημερινή κυβέρνηση συ-
νυπέγραψαν τις αποφάσεις 
του ΝΑΤΟ, που συνιστούν 
κλιμάκωση των ιμπεριαλι-
στικών πολέμων και επεμ-
βάσεων που προκαλούν τα 
προσφυγικά ρεύματα. (...)
Το ΚΚΕ αντιπάλεψε «τον φα-
σισμό, τον ρατσισμό και τον 
εθνικισμό που καλλιεργούν 
το μίσος μεταξύ εργατών δια-
φορετικής εθνικής προέλευ-
σης, με στόχο να μείνουν στο 
απυρόβλητο τα συμφέροντα 
των αστικών τάξεων, αλλά 
και τον κοσμοπολιτισμό του 
μεγάλου κεφαλαίου και των 
πολιτικών εκπροσώπων του. 
Το ίδιο κάνει και σήμερα, σε 
μία περίοδο κατά την οποία, 
οι αδυσώπητοι ιμπεριαλιστι-
κοί ανταγωνισμοί οδηγούν 
στην επαναχάραξη συνόρων 
με το αίμα πάντα των λαών.
Η κυβέρνηση της ΝΔ αντί 
να κλείσει εδώ και τώρα τις 
«Μόριες», φτιάχνει φυλα-
κές-μεγαθήρια στα νησιά 
συνολικής χωρητικότητας 
20.000 ανθρώπων και ενι-
σχύει τέτοιου τύπου και στην 
υπόλοιπη ηπειρώτικη χώρα. 
Αντί όλοι οι αιτούντες άσυλο 
να φτάνουν γρήγορα στην 
ηπειρωτική χώρα, σε ανοι-
χτές, ανθρώπινες δομές φι-
λοξενίας όπου εκεί θα εκτε-
λούνται όλα τα αιτήματα για 
την παραχώρηση ασύλου, 
η ελληνική κυβέρνηση επε-
κτείνει τον εγκλωβισμό, εισά-
γοντας επιπλέον απαράδεκτα 
κριτήρια. (…)
Το ΚΚΕ δε μοιράζει λόγια 
«παρηγοριάς» και πράξεις 
δήθεν φιλανθρωπίας στους 
μετανάστες. Τον ρατσισμό, 
τον εθνικισμό, τον φασισμό 

δεν μπορεί να τον αντιμε-
τωπίσουν οι κοσμοπολίτικες 
αυταπάτες. Τροφοδοτούνται 
από την ίδια πολιτική που 
χειροτερεύει τους όρους 
ζωής και δουλειάς για την 
λαϊκή πλειοψηφία σε κάθε 
χώρα».
Απευθυνόμενη στον λαό της 
Αργολίδας, Τομεακή επιτρο-
πή Αργολίδας του ΚΚΕ τον 
καλεί να παλέψουν όλοι μαζί  
για:
- Τον άμεσο απεγκλωβισμό 
τους από τα νησιά και το συ-
νολικό απεγκλωβισμό τους 
από την Ελλάδα. Για την κα-
τάργηση της συμφωνίας ΕΕ-
Τουρκίας και του κανονισμού 
του Δουβλίνου, που τους 
εγκλωβίζει στην Ελλάδα. 
-Να μεταφερθούν οι πρόσφυ-
γες και μετανάστες σε αξιο-
πρεπείς δομές φιλοξενίας σε 
όλη την Ελλάδα και στις χώ-
ρες πραγματικού προορισμού 
τους, ενάντια στο Δουβλίνο 
και όλες τις Οδηγίες και Συμ-
φωνίες της ΕΕ. 
-Σεβασμός των δικαιωμάτων 
των προσφύγων που προ-
βλέπει η Συνθήκη της Γενεύ-
ης. 
-Σεβασμός των δικαιωμάτων 
των αιτούντων άσυλο και 
των μεταναστών.
-Την αντιμετώπιση της ρα-
τσιστικής και φασιστικής 
βίας, των ναζιστικών, φασι-
στικών ομάδων και οργανώ-
σεων.
- Να δυναμώσει ο κοινός 
αγώνας κατά του ιμπεριαλι-
στικού πολέμου, ενάντια στα 
σχέδια για διαμελισμό κρα-
τών και αλλαγές συνόρων.
- Για την ανατροπή της κα-
πιταλιστικής βαρβαρότητας, 
που είναι συνώνυμη με την 
εκμετάλλευση και τη φτώ-
χεια, τον πόλεμο και την προ-
σφυγιά».
Στον αντίποδα αυτής της 
λογικής ομάδα 450 περί-
που πολιτών της Ερμιονίδας 
(σύμφωνα με τους φερόμε-

νους σαν υπογράφοντες!) και 
εγκεκριμένο δια βοής αναφέ-
ρει μεταξύ άλλων ακόμα και 
θέματα που άπτονται νομι-
κής εξερεύνησης, όπως απα-
γόρευση κυκλοφορίας: 
«Αν και έχει δοθεί άδεια να 
φιλοξενούνται δωρεάν σιτι-
ζόμενοι σε διάφορα ξενοδο-
χεία, χωρίς να έχουν πιστο-
ποιητικά νομιμοφροσύνης 
κυκλοφορούν ελεύθερα ανά-
μεσά μας».
Φυσικά υπάρχει και η δια-
σπορά τρομοκρατίας μέσω 
του τι θα συμβεί σε περίπτω-
ση επιστράτευσης όταν «οι 
άνδρες θα είναι επιστρατευ-
μένοι, τί θα κάνουν τα άοπλα 
γυναικόπαιδα ανάμεσα σ΄ 
αυτό το σκοτεινής προελεύ-
σεως πλήθος ;»
Με βάση αυτά και άλλα 
ανεκδιήγητα αποφάσισαν να 
στείλουν «αίτημα στον δήμο 
να αρνηθεί κάθε εγκατάστα-
ση παράνομων μεταναστών 
στην περιοχή μας, σε δημό-
σιο ή ιδιωτικό χώρο και να 
απαγορεύσει την κυκλοφο-
ρία ανάμεσά μας σ’ αυτούς 
πού εγκαταστάθηκαν, για λό-
γους ασφαλείας».
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ερ-
μιονίδας συνεδρίασε χτες για 
να αποφασίσει επί τούτου 
την ώρα που τυπώνονταν ο 
«Αναγνώστης Πελοποννή-
σου». Αγνοούμε αν υπάρχουν 
πράγματι οι 450 υπογραφές, 
διότι αν δεν υπάρχουν και εί-
ναι όλα «δια βοής» θα υπάρ-
ξει και θέμα νομιμότητας 
στην εισαγωγή του θέματος 
στο ΔΣ.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι 
ουδέποτε στην Ερμιονίδα 
υπήρξε θέμα που να έχει 
προκληθεί από μετανάστες 
και προκαλεί ιδιαίτερη εντύ-
πωση πως σε μια περιοχή με 
εδώ και δεκαετίες πολλούς 
εργαζόμενους μετανάστες 
και πολλούς ευρωπαίους κα-
τοίκους, βρίσκουν χώρο τέ-
τοιες απόψεις.

Ανοιχτά η Τομεακή επιτροπή Αργολίδας  
του ΚΚΕ υπέρ των προσφύγων
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Στην φτήνια ή στο μέλλον;
Όπως δείχνουν οι εξελίξεις γύρω 
από την επαναλειτουργία της 
γραμμής Κόρινθος- Άργος, Ναύ-
πλιο –Τρίπολης- Μεγαλόπολη 
–Καλαμάτα, οι πιέσεις της βιο-
μηχανίας για την μεταφορά προ-
ϊόντων και πρώτων υλών είναι 
τέτοια που θα συμπαρασείρει και 
την επαναλειτουργία του επιβατι-
κού σιδηροδρόμου. Το θέμα είναι 
ποια λύση θα εξευρεθεί μεταξύ 
ΟΣΕ και της Ιταλικής εταιρίας 
που κατέχει πλέον την ΤΡΕΝΟΣΕ. 
Φυσικά τον Λόγο τον έχει και η 
Περιφέρεια Πελοποννήσου με τον 
Περιφερειάρχη να δηλώνει πάντα 
υπέρ της επαναλειτουργίας του 
Σιδηροδρομικού δικτύου.
Ο Γιώργος Νάθενας, πρώην Eι-
δικός σύμβουλος Διοίκησης ΟΣΕ 
στην εταιρεία ΟΣΕ, ένας από τους 
πολλούς φίλους και υποστηριχτές 
της επαναλειτουργία της γραμ-
μής, επισημαίνει τα ακόλουθα:
Φαίνεται πως προωθείται συγκρι-
τική μελέτη για το θέμα επανα-
λειτουργίας της γραμμής Κορίν-
θου- Άργους- Ναυπλίου που θα 
εξετάσει 2 εναλλακτικά σενάρια:
(1) ανάταξη της ανακαινισθείσας 
(την περίοδο 2004-2009) μετρι-
κής γραμμής, με επανεγκατάστα-
ση ΑΣΙΔ στις ισόπεδες διαβάσεις 
(συνολικός χρόνος διαδρομής 
Αθήνα-Ναύπλιο 2 ώρες και 5 λε-
πτά, όπως και το 2010 = χρόνος 
διαδρομής Προαστιακού Αθη-
νά- Κόρινθος + χρόνος αλλαγής 
τραίνου- μετεπιβίβασης στον ΣΣ 
Κορίνθου + χρόνος διαδρομής 
τοπικού τραίνου Κόρινθος- Ναύ-
πλιο)
(2) κατασκευή νέας μονής κανονι-
κής και ηλεκτροκίνητης γραμμής 
επάνω στο ίχνος της παλαιάς με-
τρικής γραμμής Κορίνθου-Ναυ-
πλίου, με παραλλαγές χαράξεως 
όπου απαιτείται, για επέκταση 
ορισμένων δρομολογίων του ηλε-
κτρικού Προαστιακού της Αθήνας 
μέχρι Αργος και Ναύπλιο (συνο-
λικός χρόνος διαδρομής Αθήνα- 
Ναύπλιο περί την 1,5 ώρα)
Πλεονέκτημα 1ου σεναρίου: χαμη-
λό κόστος υλοποίησης (ανάταξη 
γραμμής και επανεγκατάσταση 
ΑΣΙΔ, περί τα 4 εκατ. ευρώ - ποσό 
που μπορεί να δοθεί από την Πε-
ριφέρεια Πελοποννήσου), μπορεί 
το πρόγραμμα επαναλειτουργίας 
να είναι έτοιμο σε ένα χρόνο πε-
ρίπου. Χρειάζεται επισκευή-λει-
τουργική αποκατάσταση 3 αυτο-
κινηταμαξών ΜΑΝ4-ΙC μετρικής 
γραμμής
Μειονέκτημα 1ου σεναρίου: η με-
τεπιβίβαση στην Κόρινθο (που 
μπορεί να ελαχιστοποιηθεί ως 
«πέναλτι» εάν γίνεται επί κοινής 
αποβάθρας) και η ανάγκη για 
επαναδραστηριοποίηση του Μη-

χανοστασίου Τριπόλεως για δια-
νυκτέρευση- ελαφρά συντήρηση 
των τραίνων
Πλεονέκτημα 2ου σεναρίου: κα-
τευθείαν δρομολόγια χωρίς με-
τεπιβίβαση στην Κόρινθο με 
επέκταση του εν λειτουργία ηλε-
κτρικού Προαστιακού της Αθήνας 
μέχρι το Ναύπλιο. Επίσης δεν 
θα απαιτηθεί νέο μηχανοστάσιο, 
αφού συντήρηση -διανυκτέρευση 
θα γίνονται κατά βάση στο Μη-
χανοστάσιο Αγίου Ιωάννη Ρέντη. 
Μειωμένος χρόνος διαδρομής 
κατά ένα ημίωρο και μεγαλύτε-
ρη δυνατότητα αξιοποίησης της 
γραμμής και από εμπορικά τραίνα
Μειονέκτημα 2ου σεναρίου: πολύ 
μεγάλο κόστος (και χρόνος) υλο-
ποίησης, αφού απαιτούνται έργα 
μετατροπής της μετρικής γραμ-
μής σε κανονικού εύρους επί μή-
κους 65 χλμ περίπου (με πιθανές 
παραλλαγές χάραξης σε κάποια 
τμήματα) και ηλεκτροκίνηση 
και σηματοδότηση της, ανακα-
τασκευή σταθμών και στάσεων. 
Κόστος που μπορεί να ανέλθει 
περί τα 200+ εκατ. ευρώ και που 
μπορεί να χρηματοδοτηθεί μονά-

χα εάν δεχτεί η ΕΕ να το συμπε-
ριλάβει στα προς χρηματοδότη-
ση προγράμματά της (ως τμήμα 
του λεγομένου Comprehensive 
Network TEN-T / Railways) και 
εφόσον η σχετική μελέτη «Αξι-
ολόγησης Κόστους -Οφέλους» 
βγάλει δείκτη κοινωνικό -οικο-
νομικής απόδοσης της επένδυ-
σης με τιμή αποδεκτή από την 
Κομισιόν και τους συμβούλους 
της JASPERS. Όλα αυτά που 
αφορούν το δεύτερο εναλλακτικό 
σενάριο, αφενός καθιστούν αμ-
φίβολη την υλοποιησιμότητα του 
έργου, αφετέρου δε απομακρύ-
νουν πολύ τον χρόνο ολοκλήρω-
σης και έναρξης λειτουργίας της 
(νέας) γραμμής σε τουλάχιστον 
μια 4ετια, με βάση την υπάρχου-
σα εμπειρία...

Αυτά είναι κατά βάση τα υπέρ και 
τα κατά των δύο λύσεων που θα 
εξεταστούν εναλλακτικά. Σημα-
σία έχει να ξεκαθαρίσει πάντως 
εάν είναι χρηματοδοτήσιμο το 
έργο της κανονικοποιήσης και 
ηλεκτροκίνησης της γραμμής Κό-
ρινθος- Ναύπλιο, γιατί εάν η ΕΕ 
αποφανθεί πως δεν είναι, τότε 
απομένει μονάχα η πρώτη λύση 
που είναι πιο εύκολη, γρήγορη, 
εφικτή και φτηνή. Συνεπώς πρέ-
πει να υπάρξει πίεση ώστε αυτή 
η διερεύνηση να γίνει άμεσα και 
να ξεκαθαρίσει το θέμα, για να 
ληφθούν οριστικές αποφάσεις 
και να μην χαθεί άλλος χρόνος. 
Πρέπει στη νέα συμφωνία για τις 
ΥΓΟΣ (επιδοτούμενα σιδηροδρο-
μικά δρομολόγια) μεταξύ Πολιτεί-
ας-ΤΡΑΙΝΟΣΕ που θα ισχύσει από 

το 2021, να συμπεριληφθούν και 
τουλάχιστον 5 ζεύγη δρομολογί-
ων στην γραμμή Κόρινθος- Ναύ-
πλιο, μόλις ετοιμαστεί (αναταχθεί) 
η γραμμή.
Υπενθυμίζουμε πάντως πως το 
έργο «αναβάθμισης και επανα-
λειτουργίας της γραμμής Κορίν-
θου - Άργους - Ναυπλίου» (με 
μετρική ή κανονική γραμμή) συ-
μπεριλαμβάνεται στο εγκεκριμένο 
από τον Ιούνιο του 2019 Εθνικό 
Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών 
της Ελλάδας (2017-2027-2037), 
που καταστρώθηκε κατόπιν στρα-
τηγικής μελέτης μεταφορών που 
εκπόνησαν ξένοι μελετητικοί οί-
κοι σε συνεργασία με ελληνικούς, 
κατόπιν απαίτησης της ΕΕ και 
που χρηματοδοτήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Επαναλειτουργία γραμμής Κορίνθου - Άργους - Ναυπλίου, τα δυο σενάρια

Η εμπορική κίνηση 
θα συμπαρασείρει 
και την επιβατική 

λειτουργία του 
τρένου

Η σύνδεση του 
Προαστιακού με 

την μετρική γραμμή 
Άργος Κόρινθος 
είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση 
ανεξάρτητη, αν θα 

μετατραπεί η γραμμή 
σε προαστιακό ή θα 

συνεχίσει στα χνάρια 
της παλαιάς
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«Πορτοκαλένια xαιρετίσματα»:  
5 ημερολόγια περιμένουν τους τυχερούς

«Φέτος το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών 
Βασίλης Καπετάνιος και Συνεργάτες» με 
την ετήσια έκδοση του ημερολογίου του 
στέλνει «πορτοκαλένια xαιρετίσματα», 
μια αργολική ευχή 
στηριγμένη σε πραγματικά 
γεγονότα. Ο Παναγιώτης 
Διαμαντόπουλος (Δήμας) 
από την Αμερική επι - 
κοινώνησε στην πρώτη του 
ξαδέλφη Μαρία Καπετάνιου 
φωτογραφία του παππού 
τους.
Το περήφανο καθάριο, 
καρτερικό βλέμμα 
του γέροντα έγινε μια 
μαγική χρονοπύλη για 
να βρεθεί  φαντασιακά 

αν και ανύπαρκτος την στιγμή της 

φωτογράφησης και ο δισέγγονος του 

συνεργάτης μας  εκεί, στα Μνήματα 

Άργους. Η στιγμή αυτή 

έγινε ιστορία την Απέναντι 

Όχθη του Αναγνώστη 

και ένθετο στο φετινό 

ημερολόγιο»

Οι πρώτοι πέντε που θα 

επικοινωνήσουν μαζί μας 

θα λάβουν και από ένα 

Ημερολόγιο. Tηλέφωνο 

επικοινωνίας : 27520 

22257

Οι πρώτοι πέντε που 
θα επικοινωνήσουν 
μαζί μας θα λάβουν 

και από ένα 
Ημερολόγιο. 
Tηλέφωνο 

επικοινωνίας: 
27520 22257

Πρωτοχρονιάτικη Πίτα στον Σύλλογο 
Αργείων «Ο Δαναός» παρουσία νέων σολίστ

Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου στις 6.30 το απόγευμα ο Σύλλογος Αργείων «Ο ΔΑ-
ΝΑΟΣ» κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του στην αίθουσα εκδηλώσεών του, με συ-
ναυλία βραβευμένων νέων σολίστ, σε συνεργασία με το Διεθνές Μουσικό Σωματείο 
Gina Bachauer και με τον Πανελλήνιο Μουσικό Διαγωνισμό Μαρίας Χαιρογιώρ-
γου-Σιγάρα.
Θα ομιλήσει ο κ. Κωνσταντίνος Π. Καράμπελας - Σγούρδας, Πρόεδρος Δ.Σ. των Δι-
εθνών Μουσικών Σωματείων Gina Bachauer και C.V. Alkan - P.J.G. Zimmerman , 
επίτιμο Μέλος του Συλλόγου μας, κριτικός μουσικής, καθηγητής ανωτέρων θεω-
ρητικών, σύνθεσης & πιάνου, , Πρόεδρος Δ.Σ. του Σωματείου Ελλήνων Κριτικών 
Μουσικής Θεάτρου και Χορού, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Θεάτρου, 
Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου C.V. Alkan-P.J.G. 
Zimmerman και του Πανελληνίου Μουσικού Διαγωνισμού Μαρίας Χαιρογιώργου-
Σιγάρα. 

Πρόγραμμα Συναυλίας
•Johann Sebastian Bach (1685-1750) Πρελούδιο αρ. 1, BWV 846 (Από το “Καλά 
Συγκερασμένο Κλειδοκύμβαλο”)
•Camille Saint-Saëns (1835-1921) Ο Κύκνος (Από το “Καρναβάλι των Ζώων”) Ίλια 
Αχουριώτη, πιάνο
•George Frideric Handel (1685-1750) Sarabande
•Johann Sebastian Bach (1685-1750) Invention αρ. 1, BWV 772. Γιάννης Ξυδώνας, 
πιάνο
•Franz Schubert (1797-1828) Impromptu αρ. 3, Op. 90. Μαρία Δημοπούλου, πιάνο
•Ludwig van Beethoven (1770-1827) Duo αρ. 1, WoO 27. Περσεφόνη Ασλάνογλου, 
βιολοντσέλο, Μάριος Ρούσκα, κλαρινέτο
•Θεοδώρα Μαγγίνα. Το ταξίδι του αστεριού. Η αγκαλιά. Ίλια Αχουριώτη, τραγούδι 
Θεοδώρα Μαγγίνα, τραγούδι/πιάνο
•Frédéric Chopin (1810-1849). Σπουδή Op. 25 αρ. 2
•Edvard Grieg (1843-1907)-Grigori Ginzburg (1904-1961). Στην αίθουσα του Βασι-
λέα των Ορέων (από τον “Peer Gynt”). Γιώργος Αντίποφ, πιάνο

•Alfredo Carlo Piatti (1822-1901). Caprice αρ. 4. Περσεφόνη Ασλάνογλου, βιολο-

ντσέλο

•Béla Kovács (γ. 1937) Hommage á Richard Strauss. Μάριος Ρούσκα, κλαρινέτο

•Anton Rubinstein (1829-1894). Barcarolle αρ. 1, Op. 30. Ondine, Op. 1

•Franz Liszt (1811-1886) Réminiscences de “Robert le diable”, S. Παναγιώτης Τρο-

χόπουλος, πιάνο
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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.

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.

Χειμερινές εικόνες, Πάνος Αποστόλου

Η ανακάλυψη της ελληνικής φύσης 
από τους Ευρωπαίους

Στο Ναύπλιο το πρώτο ντοκιμαντέρ κωφών

Την επόμενη Τετάρ-
τη, 22 Ιανουαρίου στις 
19:00, στην αίθουσα 
διαλέξεων «Οικογένει-
ας Νίκου Μαζαράκη» 
του Κέντρου Ελληνι-
κών Σπουδών Ελλάδος, 
Πανεπιστήμιο Harvard, 
στο Ναύπλιο, θα πραγ-
ματοποιηθεί εκδήλω-
ση με προσκεκλημένη 
ομιλήτρια τη Μαρία 
Γεωργοπούλου, Διευ-
θύντρια Γενναδείου Βι-
βλιοθήκης της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, 
με θέμα: «Flora Graeca: Η ανακάλυψη της ελληνικής φύσης από τους 
Ευρωπαίους». Με την ομιλία αυτή ξεκινά ο φετινός κύκλος της ετήσιας 
σειράς εκδηλώσεων του ΚΕΣ Events Series, ο οποίος για το 2020 φέρει 
τον γενικό τίτλο: «Ευτοπία, Δυστοπία, Ουτοπία: Η αισθητική και η πολι-
τική του περιβάλλοντος».
Η σπάνια και πολύτιμη δεκάτομη έκδοση Flora Graeca του βρετανού 
John Sibthorp, που ολοκληρώθηκε στην Οξφόρδη το 1840, αποτελεί 
την κορύφωση του ενδιαφέροντος πολλών Δυτικοευρωπαίων επιστη-
μόνων για την ελληνική χλωρίδα. Η ομιλία θα εστιάσει σε φυσιοδίφες 
- περιηγητές του 17ου και 18ου αιώνα που έθεσαν τις βάσεις για την 
βοτανική επιστήμη στον ελληνικό χώρο την εποχή του Διαφωτισμού.
Η Μαρία Γεωργοπούλου είναι ιστορικός τέχνης και τα επιστημονικά της 
ενδιαφέροντα εστιάζονται στις καλλιτεχνικές και πολιτισμικές αλληλε-
πιδράσεις των μεσογειακών λαών στον Μεσαίωνα. Κατέχει διδακτορικό 
τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο της California, στο Λος Άντζελες, 
και έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Yale (1992-2004) όπου ίδρυσε 
επίσης το πρόγραμμα ελληνικών σπουδών. Από το 2004 είναι διευθύ-
ντρια της Γενναδείου Βιβλιοθήκης της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών 
Σπουδών στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η Βιβλιοθήκη 
έχει αναπτύξει νέες ακαδημαϊκές δραστηριότητες και προγράμματα για 
να προσελκύσει ένα όλο και ευρύτερο κοινό.

Η δημιουργός του 
“Lend An Ear” 
Ξένια Τσιλοχρή-
στου, θα βρίσκεται 
στο 10o Bridges 
International Film, 
την ημέρα της 
προβολής του (20 
Ιανουαρίου Ζώνη 
16.00-19.00) και 
θα μοιραστεί τις 
εμπειρίες της από 
τον κόσμο των κω-
φών, αλλά και όσα 
την οδήγησαν στη 
σύλληψη της ιδέας, στο Θέατρο Τριανόν, στο 
Ναύπλιο.
Η ζωή των κωφών ανθρώπων στην Ελλάδα 
έχει μία πολύπλευρη υπόσταση την οποία το 
ντοκιμαντέρ πλησιάζει μέσα από συνεντεύξεις 
για την καθημερινότητα, την κουλτούρα, τις 
έγνοιες και τον τρόπο ζωής και επικοινωνίας 
των κωφών. (Γ. Ζουγανέλης, Σ. Ρομπόλη, Χρ. 
Παπασπύρου, Κ. Γαργάλης, Σ. Δήμου, Ε. Πλα-
χούρα κ.α).
Ποια είναι η στάση των ακουόντων απέναντί 

τους;
Η κοινωνία; Η τέχνη; 
Ο πολιτισμός; 
Καθώς έχουμε το 
σύνολο των αισθή-
σεών μας, είναι πολύ 
δύσκολο να αντιλη-
φθούμε την έλλειψη 
έστω και μιας από 
αυτές.
Πώς ενημερώνονται 
όταν φτάνει κάποιος 
στο σπίτι τους; Πώς 
είναι το κουδούνι 

τους;
Πώς ξυπνάνε το πρωί για να πάνε στη δουλειά 
τους; Πώς είναι το ξυπνητήρι τους; 
Σκοπός του ντοκιμαντέρ είναι να έρθουνε κω-
φοί και ακούοντες πιο κοντά και να συνειδη-
τοποιήσουνε ότι κωφοί και ακούοντες μπορούν 
να συνυπάρχουν.
Οι ακούοντες δεν πρέπει να φοβούνται να επι-
κοινωνήσουν με τα κωφά άτoμα. Υπάρχει τρό-
πος και να μιλήσουμε και να διασκεδάσουμε, 
αρκεί να το θέλουμε όλοι.                       

Η Ράνια πήγε να 
βρει το Γιώργο της
Κοντά στον αγαπημένο της 
Γιώργο Αντωνίου, βρίσκεται 
πλέον η Ράνια, σύντροφος 
στην ζωή του σύντροφος και 
στο θάνατο πλέον. Αφήνουν 
πίσω τους δύο γιους που επά-
ξια των γονιών τους. Η Ράνια 
Αντωνίου έφυγε σε ηλικία 
65 ετών, μετά από πολύχρο-
νη και παλληκαρήσια μάχη 
με τον καρκίνο. Η πολιτική 
κηδεία έγινε τη Δευτέρα στα 
Λευκάκια, όπου ζούσε.

Η πίτα της Αλληλεγγύης
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών & Φίλων Ν. Αργολίδας «Η 
Αλληλεγγύη», διοργανώνει την καθιερωμένη κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας, το Σάββατο 25 Ιανουαρίου στις 
20.00 στο κοσμικό κέντρο Pantazis Royal στη Δαλαμα-
νάρα.
Οι διοργανωτές υπόσχονται μια όμορφη βραδιά, με ζω-
ντανή μουσική για εσάς και την παρέα σας.
Προσκλήσεις διατίθενται στα γραφεία του συλλόγου και 
τα μέλη του Δ.Σ. (έως 23/1/2020). Τιμή πρόσκλησης 
(πλήρες μενού κι κρασί) : 16 ευρώ. Ασθενείς: 10 ευρώ - 
Άποροι ασθενείς: Δωρεάν
Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να επικοινωνείτε 
στο τηλέφωνο του Συλλόγου 27510-68858 κατά τις ώρες 
λειτουργίας του : Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 
10.00-13.00 το πρωί και Τετάρτη απόγευμα 18.00-21.00.

Η πίτα των  
ξενοδόχων στο Τολό

O Σύλλογος Επαγγελματιών Το-
λού, Ασχολουμένων με τον Τουρι-
σμό. Θα κόψει την  Πρωτοχρονιά-
τικη πίτα του, στην αίθουσα του 
ξενοδοχείου John & George, στο 
Τολό την Κυριακή 19/01/2020 
στις 11:00.
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Οι προκλήσεις της νέας χρονιάς
Διανύουμε τις 
πρώτες ημέρες της 
νέας χρονιάς και 
αισθάνθηκα την 
ανάγκη να μοιρα-
στώ μαζί σας κά-
ποιες σκέψεις και 
ιδέες, μαζί με τις 
ευχές μου για μία 
δημιουργική και 
ειρηνική χρονιά. 
Μια χρονιά γεμάτη 
ελπίδα, γεμάτη με 
προκλήσεις, τόσο 
στο σύνολό της Ελ-
ληνικής κοινωνίας 

όσο και στην τοπική κοινωνία της Ερμιονί-
δας.
Η πρώτη πρόκληση αφορά στην πατρίδα 
μας που πρώτη φορά μετά από αρκετά χρό-
νια το ζητούμενο είναι η εξασφάλιση της ει-
ρήνης μαζί με τη διασφάλιση της εδαφικής 
ακεραιότητας της χώρας μας. Ζούμε σε ένα 
μεταβαλλόμενο κόσμο με πολλές γεωπολιτι-
κές διεκδικήσεις, αλλά και με διαμόρφωση 
νέων διακρατικών συμμαχιών. Απαραίτητες 
για την σωστή χάραξη εξωτερικής πολιτικής, 
οι οποίες θα μας επηρεάζουν για τα επόμενα 
χρόνια.
Το ζητούμενο είναι η χάραξη μια ουσιαστικής 
εθνικής στρατηγικής τόσο για την Ελλάδα 

όσο και για τον Ελληνισμό και είναι απαραί-
τητη προϋπόθεση για να αντιμετωπιστούν οι 
απειλές, αλλά και να διαμορφωθούν εκείνοι 
οι όροι που θα εγγυηθούν την συνέχιση της 
οικονομικής ανάπτυξης. Με παράλληλη στή-
ριξη μεταρρυθμίσεων που θα καταστήσουν 
την Ελλάδα μία «ισχυρή χώρα».
Μία εθνική στρατηγική όχι μόνο διακηρύξε-
ων, αλλά και ουσιαστικών πράξεων και για 
την υλοποίηση απαιτούνται πρωτοβουλίες 
για να αναζητηθεί ένα εντικειμενικό «εμείς» 
στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της εθνι-
κής στρατηγικής. Οι πολίτες είναι ώριμοι να 
ακούσουν σημαντικές θέσεις – πρωτοβουλίες 
που θα υπηρετούν την χάραξη εθνικής στρα-
τηγικής.
Η δεύτερη πρόκληση, είναι η διαμόρφωση 
μιας νέας κοινωνικής πολιτικής τόσο σε επί-
πεδο κεντρικής διοίκησης όσο κυρίως σε επί-
πεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Χρειαζόμαστε 
ένα σύγχρονο τοπικό κοινωνικό κράτος, μία 
ξεκάθαρη κοινωνική πολιτική που θα ξεφύ-
γει από την απλή λογική της έκτακτης βοή-
θειας των κάθε είδος και μορφής επιδομάτων, 
την απλή στήριξη των εθελοντικών δράσεων 
κοινωνικής βοήθειας και αλληλεγγύης.
Το ζητούμενο είναι να καταχωρηθούν στην 
σύγχρονη κοινωνία μας τα κοινωνικά δι-
καιώματα που απορρέουν από τις συνθήκες 
που έχουν διαμορφωθεί στη μεταβιομηχανι-
κή κοινωνία μας. Μία κοινωνική Ελληνική 

πραγματικότητα που πέρασε μία δεκαετή 
οικονομική και κοινωνική κρίση και έχει να 
αντιμετωπίσει σοβαρά κοινωνικά προβλήμα-
τα που απορρέουν από τις συνθήκες που επι-
κρατούν στον σημερινό κόσμο μας (πχ προ-
σφυγική κρίση κλπ).
Απαιτείται να ιδρυθούν και να λειτουργή-
σουν σύγχρονες κοινωνικές δομές – υπηρε-
σίες που θα έχουν δυνατότητα χάραξης μιας 
οργανωμένης επιστημονικής κοινωνικής 
παρέμβασης εκεί που είναι αναγκαίο και 
απαραίτητο. Για να παίξει αυτή η διαδικα-
σία πρωταγωνιστικό ρόλο απαιτείται να έχει 
ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοόικησης, μία 
σύγχρονη αποκεντρωμένη κοινωνική υηρε-
σία που θα υπηρετεί τους ανθρώπους και τις 
ανάγκες του.
Φυσικά για να υλοποιηθεί αυτός ο σχεδια-
σμός απαιτούνται να υπάρχει σχέδιο, πόροι 
– χρηματοδοτήσεις και φυσικά κατάλληλο 
εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.
Διεκδικούμε ένα σύγχρονο, κοινωνικό, απο-
κεντρωμένο, τοπικό κράτος με σύγχρονες 
υπηρεσίες για να διασφαλιστούν τα κοινωνι-
κά δικαιώματα των πολιτών και αυτό με την 
σειρά θα εγγυηθεί την παράλληλη αναπτυξι-
ακή πορεία ενός τόπου.
Η τρίτη πρόκληση είναι για το Δήμο μας, ο 
Δήμος Ερμιονίδας να ξεκινήσει μία ολοκλη-
ρωμένη προσπάθεια να σχεδιαστούν και να 
ολοκληρωθούν σημαντικά έργα που έχει 

ανάγκη ο τόπος μας. Εμείς τόσο σε επίπεδο 
Δημοτικού Συμβουλίου όσο και σε επίπεδο 
δημόσιας διαβούλευσης, δίνουμε μία υπόσχε-
ση ότι θα δουλέψουμε με όλες τις δυνάμεις 
για να συμβάλλουμε σε αυτή την συλλογική 
προσπάθεια χωρίς φυσικά να ακυρώνουμε το 
θεσμικό μας ρόλο ως δημοτική παράταξη της 
μειοψηφίας να ελέγχουμε την άσκηση της 
δημοτικής εξουσίας και ταυτόχρονα να κατα-
θέτουμε επικοδομητικές προτάσεις προς την 
επίτευξη – εκτέλεση ενός σημαντικού δημο-
τικού έργου προς όφελος των δημοτών μας. 
Όλα τα μεγάλα θέματα του Δήμου μας είναι 
ανοικτά και τα επόμενα δημοτικά συμβούλια 
θα έχουν πολύ ενδιαφέρον, θα είναι γεμάτα 
προκλήσεις για όλους μας, για το ποιες θα εί-
ναι οι προτεραιότητες της δημοτικής δράσης, 
πως θα αντιμετωπιστούν μακροχρόνια προ-
βλήματα που κρατούν το Δήμο μας δεσμευ-
μένο, καθηλωμένο σεε μία απλή διαχειριστι-
κή λογική, χωρίς να αξιοποιεί σημαντικές 
χρηματοδοτήσεις, τόσο από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση όσο και από την Κεντρική διοίκηση.
Καλή χρονιά σε όλους, με ελπίδα, με δημι-
ουργικότητα και να αντιμετωπίσουμε όλοι 
μαζί ενωμένοι τις μεγάλες προκλήσεις της 
εποχής μας.

*Ο Τάσος Λάμπρου είναι δημοτικός σύμβου-
λος Δήμου Ερμιονίδας, επικεφαλής ΠΡΟ.
ΣΥ.ΕΡ

ΑΔΑΜ: 19PROC006121743
ΑΔΑ: ΩΗ4Φ4690Β4-3Α4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 191 Τ.Κ.21231
Δ/νση Διοικητικού
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών
Πληροφορίες: Η. Γιαννακούλης
ΤΗΛ: 27513- 60172
FAX: 27513-60170
E-MAIL:  promithies1@gna.gr

ΑΡΓΟΣ 30-12-2019
ΑΡ. ΔΙΑΚ.: 44

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ  ΥΠ. ΑΡΙΘΜ  44η/30-12-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ 
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ 
ΤΩΝ  ΟΡΙΩΝ

Για την προμήθεια: «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ:
1.Καύσιμα (Πετρέλαιο Κίνησης) CPV 09100000-0 προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης 13.835,30 € συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ.
2.Πετρέλαιο θέρμανσης CPV 09135100-5 προϋπολογιζόμενης δαπά-
νη 59.520,00 € συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ.
3.Αμόλυβδη βενζίνη CPV 09132100-4 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
6.640,70€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας- Νοσηλευτική 
Μονάδα Άργους, για ένα (1) έτος με δικαίωμα τρίμηνης (3) προαίρε-
σης-παράτασης μονομερώς ύστερα από την έγγραφη ειδοποίηση 
της Αναθέτουσας Αρχής, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 
79.996,00€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%, με το κριτήριο 
της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
τιμής (το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) υπολο-
γιζόμενο στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή 
πώλησης του είδους από την περιφερειακή ενότητα Αργολίδας).
Δικαιολογητικά όπως και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρεται στη Δι-
ακήρυξη 44/30-12-2019
Συστημικός  Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 83430
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής βάσει τιμής (το μεγα-

λύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) υπολογιζόμενο στη 
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης του 
είδους από την περιφερειακή ενότητα Αργολίδας).
Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης: 79.996,00 € συμπερι-
λαμβανομένου του  ΦΠΑ  24%. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού 
του Νοσοκομείου κι ειδικότερα τον ΚΑΕ 1611.
Φορέας για τον οποίο προορίζεται η Προμήθεια: Γενικό Νοσοκο-
μείο Αργολίδας-Νοσηλευτική Μονάδα Άργους.
Χρόνος ισχύος σύμβασης: H σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει 
για δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα τρίμηνης (3) προαίρεσης-παράτα-
σης μονομερώς ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας 
Αρχής. Παράταση πέραν αυτού του χρόνου προϋποθέτει την σύμ-
φωνη γνώμη του προμηθευτή. Για κάθε μήνα παράτασης θα ορίζεται 
ρητά η παραδιδόμενη ποσότητα, η οποία δεν θα πρέπει να είναι με-
γαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία, που προκύπτει από την σύμ-
βαση κατ΄ αναλογία. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣ-
ΦΟΡΩΝ
31-12-2019  ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟ-
ΡΩΝ
20-01-2020   ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
30-01-2020   ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΤΥΠΟ: 31-12-2019.
Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης)  & η Διακήρυξη 
καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) & στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  
http://www.promitheus.gov.gr 
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 
στη διεύθυνση (URL):   www.gna.gr  στην διαδρομή : Ενημέρωση 
-Προκηρύξεις Τμήματος Προμηθειών.  
Πληροφορίες: Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ.-14.00 μ.μ 
ΤΗΛ.27513-60172,  FAX.27513-60170.

Η  Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εσωτ. Διανομή 
Τμ. Γραμματείας

Του Τάσου Λάμπρου*

Αρμοδιότητες σε Γ. Σαρρή και Π. 
Δούρο έδωσε ο Καμπόσος

Δύο επιπλέον αντι-
δήμαρχοι στο Άργος

Στα χέρια δύο ξαδελφών του Αντρέα Σαρρή, τοπικού 
συμβούλου Άργους, και του Γιώργου Σαρρή, δημοτικού 
συμβούλου του Δήμου Άργους Μυκηνών, περιέρχεται 
πλέον ο ηλεκτροφωτισμός του Δήμου.
Κάνοντας χρήση των νέων δυνατοτήτων που του δίνει ο 
νόμος, ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών Δημήτρης Καμπό-
σος αποφάσισε ότι:
Α. Τροποποιείται η υπ’ αριθ. 2844/2-9-2019 απόφαση 
και ορίζονται, οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας κ 
Γιώργος Σαρρής και κ Παναγιώτης Δούρος, ως επιπλέον 
Αντιδημάρχους, με θητεία, εντός της τρέχουσας δημοτι-
κής περιόδου, από 2-1-2020 έως 31-12-2020 και μετα-
βιβάζει σε αυτούς τις αρμοδιότητες:
1ον στον κ. Παναγιώτη Δούρο
• Λειτουργίας του τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης 

της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπι-
κής Οικονομικής Ανάπτυξης.

• Λειτουργίας γραφείων φυτικής - ζωϊκής παραγωγής 
και γεωργικής ανάπτυξης του Τμήματος Πρασίνου 
και Αγροτικής Παραγωγής.

• Λειτουργίας του Τμήματος Υπαίθριου και Στάσιμου 
Εμπορίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

• Υπογραφή χορήγησης αδειών και βεβαιώσεων λαϊ-
κών αγορών.

2ον Στον κ. Γιώργο Σαρρή
• Λειτουργίας δημοτικού φωτισμού και του προσωπι-

κού που εξυπηρετεί τη λειτουργία του.
• Συντονισμού για την αποκατάσταση βλαβών.
Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 2844/2-9-2019 από-
φαση.
Γ. Οι Αντιδήμαρχοι Θεόδωρος Οικονόμου και Γιώργος 
Σαρρής, θα είναι άμισθοι
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Η Στιγμή…

Η πιο όμορφη σεξουαλική επαφή στην ζωή…

Η στιγμή.

Χωρίς εγωισμούς να ξυπνάς το πρωί 

να τρέχεις, 

με χέρια, 

γεμάτα έρωτα, 

πρώτος,

στον άνθρωπο σου 

να πείς Καλημέρα.

Να σκάβεις,

να βρεις δρόμους 

στην ζωή,

να φτάνεις κοντά του, την μυρωδιά του,

να κερδίζεις, 

για αγάπη να του μιλάς, να φυσάς,

τους φόβους του 

πιο πέρα.

Και όσα “πρέπει”,

και αν σου βγάζει 

η ζωή…

Δρόμους να τα κάνεις,

Να τον συναντάς,

Να του αφήνεις 

πάνω του, 

σαν άρωμα 

λίγες λέξεις…

Να νιώθει ερωτικά “αθάνατος” 

να νικά τους δαίμονες, κάθε μέρα.

Και σαν νυχτώσει,

Η στιγμή…

Νοερά ή μή,

Ο Ώμος σου...

Η παύση του μυαλού,

Η ασφάλεια,

Το χάδι,

η ξεκούραση,

Το σώπασε μέσα σου…

από την Ημέρα !!!

- Σπύρος Δ. Κατσίγιαννης - 

Άπιαστο όνειρο 

Κυνήγι αρχίνησα
να πιάσω ένα όνειρο 
ένα όνειρο τρελό, μια οφθαλμαπάτη 
ν’ αγγίξω ήθελα εγώ την τελειότητα
μα τώρα πια κι εσύ μου γύρισες την πλάτη 

Άπιαστο ακόμα παραμένει 
αυτό το όνειρο 
εμμονή γίνηκε, λόγος της ύπαρξής μου 
 τους φίλους έχασα 
στου ονείρου την πλάνη ολοκληρωτικά όταν 
δόθηκα
κι εσένα ακόμα συνεχίζω ,ψάχνω για να βρω 

Σ’ όλου του κόσμου τις γωνιές εγώ σε γύρεψα 
νύχτα και μέρα 
μα ακόμα να σε δω   
φαίνεται ακόμα να συγχωρήσεις δεν 
κατάφερες 
το πόσο αγνά και χωρίς όρια σ’ αγαπώ 

Νανά Μπροδήμα, ποιητική συλλογή 
«Στα απόκρυφα μονοπάτια της καρδιάς» 

Εκδόσεις Όστρια, Ιούλιος 2014

15ο - Στον δρόμο για τον Ψαρομαχαλά 

-Εμ, όχι του κερατά, του ξέφυγε, δεν την 
ξαναπαθαίνω!
-Είπατε κάτι, κύριε; Έσπευσε το γκαρσό-
νι που περνούσε από την απέναντι σειρά 
καθισμάτων.
-Τίποτα, τίποτα, ευχαριστώ.
Άναψε τσιγάρο, ήπιε μια γουλιά καφέ και 
μονολόγησε πιο σιγά:
-Δεν θα μου πάρει κουβέντα και άμα γου-
στάρει. Άλλωστε, χάρη του κάνω!
Αποτελειώνοντας τον καφέ δεν είχε όρε-
ξη ούτε να γυρίσει πίσω από την ίδια 
διαδρομή ούτε να περάσει από την πλα-
τεία Συντάγματος. Πήρε τον δρόμο προς 
τα πάνω, για τον Ψαρομαχαλά, στη δι-
αδρομή που ανεβάζει στην πάνω πόλη, 
αφήνοντας αριστερά του τον παλιό Άγιο 
Αναστάση. Στο συναπάντημα με την οδό 
Σπηλιάδου, στο ξενοδοχείο «Victoria», 
έστριψε δεξιά και την ακολούθησε μέχρι 
την αρχή της Όθωνος, της τελευταίας 
δρομόσκαλας που ανεβάζει προς τα ριζά 
της Ακροναυπλίας, πριν τον Αμφιτρύω-
να.
Στα σκαλοπάτια χαμήλωσε το ρυθμό του, 
μια και μπούκωνε τον τελευταίο καιρό 
– έπρεπε να το είχε κόψει το παλιοτσί-
γαρο – και άρχισε το ανέβασμα. Φτάνο-
ντας επάνω, ο σκελετός τού υπό ανακα-
τασκευή ξενοδοχείου, του «Διόσκουροι», 
περιτριγυρισμένος από σκαλωσιές και 
σκεπασμένος από τα προστατευτικά δί-
κτυα, που ανέμιζαν από το ζεστό αεράκι 
του αργολικού κόλπου, φάνταζε υποβλη-
τικός, ανάμεσα στα παλιά σπιτάκια που 
κουβαλούσαν τις ιστορίες ενός μακρινού 
παρελθόντος. 
Νάτος ο Ψαρομαχαλάς. Η γειτονιά των 
ψαράδων. Η μόνη γειτονιά τ’ Αναπλιού 
όπου έμεναν Έλληνες στη Δεύτερη Τουρ-
κοκρατία. Ήταν όλοι τους ψαράδες, εγκα-
τεστημένοι εκεί για να προμηθεύουν την 
πόλη με ψάρια. Από τη γειτονιά τους κα-
τέβαιναν, μέσα από μια πύλη των τειχών, 
την Πόρτα Μαρίνα, που βρίσκεται κάτω 

από τα πέντε κανόνια, τα «Πέντε Αδέλ-
φια», και έβγαιναν στη θάλασσα, στην 
προβλήτα όπου είχαν δεμένες τις βάρκες 
τους.
Κίνησε για την πλατεία του Ψαρομαχαλά, 
τη Λάκκα, που η τουριστική ανάπτυξη, 
με το Nafplia Pallas (πρώην Ξενία) από 
πάνω, στον βράχο της Ακροναυπλίας και 
τα τουριστικά καταλύματα τριγύρω, την 
κατάντησε ένα μεγάλο πάρκινγκ. Ανάμε-
σα στα πεύκα χάζεψε τον Αργολικό μέχρι 
την απέναντι ακτή, στο Κιβέρι και στους 
Μύλους. Η ανάσα του ξανάγινε κανονική 
περπατώντας, επιτέλους, στο ίσιωμα, και 
στη θέα του γαλήνιου τοπίου το μυαλό 
του ξεθόλωσε και η σκέψη του άρχισε να 
καθαρίζει. 
Άρχισε να δουλεύει ξανά στο μυαλό του 
την υπόθεση. Έψαχνε να βρει αυτό που 
του έλειπε ακόμα για να βγάλει τα ορι-
στικά συμπεράσματά του. Συμπεράσματα 
που ήταν δικά του, προϊόντα προβλημα-
τισμών και συνειρμών που δυο μέρες τον 
βασάνιζαν και δεν τον άφηναν να ησυχά-
σει. Και χωρίς να έχει κανένα συμφέρον. 
«Χωρίς αγώι αγωγιάτης», που λένε! Δεν 
θα την έκανε τη χάρη στον κύριο Αστυ-
νομικό Διευθυντή, που περίμενε, χωνεύ-
οντας τις ψαρούκλες του, που σαβούρωνε 
κάθε τόσο στον «Αραπάκο», να πάρει ξε-
κούραστα τη δόξα και τις εύφημες μνείες, 
από τη δική του δουλειά. Αυτός, άλλω-
στε, δεν πληρωνόταν. Χάρη τους έκανε. 
Εμ όχι «και κερατάς και δαρμένος», πολύ 
πήγαινε!
(συνεχίζεται) 

Τα πρόσωπα που παίρνουν μέρος στην 
υπόθεση είναι απολύτως φανταστικά 
(όπως και όλη η ιστορία), σε αντιδιαστολή 
με πραγματικούς τόπους και καταστήμα-
τα που αναφέρονται στο μυθιστόρημα.

Κείμενα του Γ. Μουσταΐρα δημοσιεύονται 
και στο rebetaskeri.blogspot.com
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Μέρος Κ`
Διαφθορά
Ένα άλλο ποδοσφαιρικό φαινό-
μενο είναι οι καταγγελίες για 
διαφθορά, όπως οι «στημένοι» 
αγώνες. Το επίπεδο της διαφθο-
ράς διαφέρει από χώρα σε χώρα. 
Μπορεί να εμπλέκει ποδοσφαι-
ριστές, παράγοντες, ομάδες και 
διαιτητές. Την περίοδο 2005-06 
εμφανίστηκαν πολλά σκάνδαλα 
διαφθοράς. Σε αυτά συμπεριλαμ-
βάνονταν το σκάνδαλο για στη-
μένους αγώνες στη δεύτερη και 
τρίτη κατηγορία της Γερμανίας, 
με κεντρικό πρόσωπο τον διαι-
τητή Ρόμπερτ Χάουζερ, ο οποίος 
ομολόγησε ότι καθόρισε πολλούς 
αγώνες και στοιχημάτισε γι’ αυ-
τούς. Παρόμοιο σκάνδαλο στημέ-
νων αγώνων αποκαλύφθηκε και 
στη Βραζιλία το 2005. Το 2006 
αποκαλύφθηκε στην Ιταλία το 
σκάνδαλο Καλτσιόπολι, όπου πέ-
ντε ομάδες κρίθηκαν ένοχες για 
στήσιμο αγώνων και τιμωρήθη-
καν, με σημαντικότερη τιμωρία 
τον υποβιβασμό της Γιουβέντους 
στη β’ κατηγορία για την περίοδο 
2007-08 και την αφαίρεση του 
τίτλου της πρωταθλήτριας για 
την περίοδο 2005-06. Επιπρό-
σθετα, το 2006 αποκαλύφθηκε 
το σκάνδαλο «Apito Dourado» 
(Χρυσή Σφυρίχτρα) στην Πορτο-
γαλία που περιλάμβανε επηρεα-
σμό ή προσπάθεια επηρεασμού 
διαιτητών από την Πόρτο και την 
Μποαβίστα. Το 2013 η Ευρωπόλ 
εξάρθρωσε δίκτυο παράνομων 
στοιχημάτων και στημένων αγώ-
νων, εντοπίζοντας συνολικά 680 
«ύποπτα παιχνίδια» σε 30 χώρες, 
εκ των οποίων 380 στην Ευρώπη.

Λογοτεχνία και κινηματογρά-
φος
Η δημοτικότητα του ποδοσφαίρου 
απεικονίζεται και στη λογοτεχνία 
και στον κινηματογράφο. Έχουν 
γραφτεί βιβλία που ασχολούνται 
με θέματα κουλτούρας και ποδο-
σφαίρου, όπως η βία, όπως και 
λεπτομερείς ιστορίες ποδοσφαιρι-
κών γεγονότων. Επιπρόσθετα, για 
πολλές ομάδες κυκλοφορούν ένα 
ή περισσότερα φανζίν.
Μια κινηματογραφική ταινία που 
στηρίζεται σε πραγματικά γεγο-
νότα είναι η ταινία του 1981, 
«Escape to Victory» («Η Μεγάλη 
Απόδραση των 11»). Η ταινία βα-

σιζόταν στην αληθινή ιστορία του 
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όπου 
11 ποδοσφαιριστές της ΦΚ Ντι-
ναμό Κιέβου και της Λοκομοτίβ 
Κιέβου που ήταν αιχμάλωτοι στο 
στρατόπεδο συγκέντρωσης της 
Ντάρμιτσα, κέρδισαν τη γερμανι-
κή Βέρμαχτ, που αποτελείτο από 
επαγγελματίες Γερμανούς ποδο-
σφαιριστές που υπηρετούσαν τη 
θητεία τους. Οι ποδοσφαιριστές 
της νικήτριας ομάδας αθέτησαν 
διαταγή των Γερμανών, όπως χά-
σουν τον αγώνα και στη συνέχεια 
εκτελούνται. Η ίδια ιστορία εξι-
στορείται στο βιβλίο «Dynamo» 
του Άντι Ντούγκαν.

Ποδόσφαιρο και θρησκεία
Έχει ειπωθεί ότι σε ορισμένες χώ-
ρες το ποδόσφαιρο έχει γίνει νέα 
θρησκεία (αν και αυτό είναι αμφι-
λεγόμενο θέμα).
Τα θρησκευτικά πιστεύω είναι επί-
σης συνηθισμένα στο ποδόσφαι-
ρο. Μερικοί ποδοσφαιριστές είναι 
θρήσκοι και αυτό μερικές φορές 
φαίνεται μέσω της συμπεριφο-
ράς τους πριν από ένα παιχνίδι. 
Στην Αφρική, χρησιμοποιούνται 
παραδοσιακές τελετουργίες πί-
στης ώστε να βοηθηθεί η ομάδα 
να κερδίσει σημαντικά παιχνίδια.
Στην Αργεντινή, έχει διαμορφω-
θεί μια επίσημη θρησκεία γύρω 
από τον ποδοσφαιριστή Ντιέ-
γκο Μαραντόνα που ονομάζεται 
«Iglesia Maradoniana».
Ορισμένες ομάδες έχουν ταυτιστεί 
με ορισμένες θρησκείες και οι με-
ταξύ τους ποδοσφαιρικές διαμά-
χες έχουν και θρησκευτικό χαρα-
κτήρα. Χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγμα των Ρέιντζερς Γλα-
σκώβης και Σέλτικ Γλασκώβης. Η 
Σέλτικ ιδρύθηκε από Ιρλανδούς 
μετανάστες το 1888 και αμέσως 
οι οπαδοί της ταυτίσθηκαν με το 
Καθολικισμό. Η Ρέιντζερς ιδρύθη-
κε το 1873 αλλά μέχρι να ιδρυθεί 
η Σέλτικ η ομάδα δεν πρέσβευε 
κανένα δόγμα. Με την ίδρυση της 
Σέλτικ ακολούθησαν τον Προτε-
σταντισμό και άρχισε η μεγάλη 
κόντρα μεταξύ των δύο μεγάλων 
ομάδων, η οποία με τα χρόνια με-
γάλωνε περισσότερο (μέχρι και 
δολοφονίες υπήρξαν), απότοκο 
της κόντρας μίσους Καθολικών-
Προτεσταντών στη Σκωτία από 
το 17ο αιώνα. Χαρακτηριστικό 
είναι το γεγονός ότι οι οπαδοί 
της Σέλτικ δεν κάνουν το Σταυ-
ρό τους στο «Άιμπροξ», έδρα της 
Ρέιντζερς. Ακόμη και σήμερα οι 
Σκωτσέζοι οπαδοί διαλέγουν ομά-
δα ανάλογα με τη θρησκεία τους, 
ενώ μέχρι ενός σημείου η σύνθε-
ση του ρόστερ γινόταν αποκλει-
στικά με θρησκευτικά κριτήρια.

Ποδόσφαιρο και πολιτική
Σε ορισμένες χώρες, το ποδόσφαι-
ρο έχει συνδεθεί ιστορικά με την 
πολιτική, είτε σε επίπεδο ομά-
δων και οπαδών είτε σε επίπεδο 
ποδοσφαιρικών παραγόντων και 
πολιτικών. Πολλά πολιτικά πρό-
σωπα εμπλέκονται άμεσα με το 
ποδόσφαιρο, αλλά και πολλά πρό-
σωπα του ποδοσφαίρου εμπλέ-
κονται με την πολιτική. Στην 
Ιταλία, για παράδειγμα, ο πρώην 
πρωθυπουργός της χώρας Σίλβιο 
Μπερλουσκόνι, όντας υποψήφιος 
ήταν ταυτόχρονα και ιδιοκτήτης 

της ποδοσφαιρικής ομάδας Μί-
λαν. Πολιτική χροιά έχει η κόντρα 
μεταξύ των δύο μεγάλων ποδο-
σφαιρικών ομάδων, Ρεάλ Μαδρί-
της και Μπαρτσελόνα. Η μεγάλη 
έκρηξη στον «ποδοσφαιρικό πό-
λεμο» της Ισπανίας είχε ξεκάθα-
ρα πολιτικές προεκτάσεις. Τη δε-
καετία του 1920 η φίλαθλοι της 
Ρεάλ ήταν στην πλειονότητα τους 
κεντροδεξιοί, υποστηρίζοντας στη 
συνέχεια τον στρατηγό Φρανθί-
σκο Φράνκο, ενώ οι φίλαθλοι της 
Μπαρτσέλονα υποστήριζαν την 
αυτονόμηση της περιοχής της 
Καταλωνίας και την απόσχισή της 
από την υπόλοιπη Ισπανία.[193]
[194] Στην Ιταλία, οι δυο ομάδες 
που είναι διάσημες για τους πο-
λιτικοποιημένους οπαδούς τους 
είναι η Λάτσιο και η Λιβόρνο. Οι 
οπαδοί της Λάτσιο χαρακτηρί-
ζονται ως δεξιοί. Οι οπαδοί της 
Λιβόρνο χαρακτηρίζονται ως αρι-
στεροί.

Παραλλαγές και τυχαία παι-
χνίδια
Παιδιά στη Βολιβία παίζουν 
ποδόσφαιρο
Οι παραλλαγές του ποδοσφαί-
ρου κατηγοριοποιούνται σε τρεις 
κατηγορίες: μείωση ποδοσφαι-
ριστών των ομάδων (π.χ. ποδό-
σφαιρο 5x5), διεξαγωγή σε χώ-
ρους εκτός γηπέδου (π.χ. Μπιτς 
σόκερ, Ποδόσφαιρο κλειστού 
χώρου, Ποδόσφαιρο σάλας) και 
για ομάδες με ποδοσφαιριστές 
με ειδικές αδυναμίες (π.χ. Ποδό-
σφαιρο στους Παραολυμπιακούς 
αγώνες).
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά 

του ποδοσφαίρου το οποίο το κά-
νει ελκυστικό και δημοφιλές είναι 
το γεγονός ότι ένα ποδοσφαιρι-
κό παιχνίδι μπορεί να δοθεί με 
ελάχιστο εξοπλισμό. Ένα βασικό 
ποδοσφαιρικό παιχνίδι μπορεί 
να διεξαχθεί σχεδόν σε οποιαδή-
ποτε ανοικτή περιοχή λογικού 
μεγέθους με μόνο μια μπάλα και 
αντικείμενα για οριοθέτηση των 
τερμάτων κάθε ομάδας (τυχαίο 
παιχνίδι). Τέτοια παιχνίδια μπορεί 
να έχουν ομάδες με διαφορετικά 
μεγέθη κάθε φορά (σε σχέση με το 
καθιερωμένο 11 με 11), να χρη-
σιμοποιούν μερικούς ή τροποποι-
ημένους τους επίσημους κανόνες 
και να διαιτητεύονται από τους 
ίδιους τους παίκτες.

Παιχνίδια προσομοίωσης
Έχουν δημιουργηθεί διάφορα 
επιτραπέζια και ηλεκτρονικά 
παιχνίδια προσομοίωσης του πο-
δοσφαίρου, μερικά από τα οποία 
ήταν και είναι πολύ δημοφιλή. 
Για μερικά από αυτά διεξάγονται 
πρωταθλήματα, εγχώρια ή διε-
θνή. Τα πιο γνωστά επιτραπέζια 
παιχνίδια προσομοίωσης του πο-
δοσφαίρου είναι το Ποδοσφαιράκι 
(Table football), το Ποδοσφαιράκι 
με ελατήρια (Table Soccer) και το 
Subbuteo.
Στη σύγχρονη εποχή κυκλοφο-
ρούν πάρα πολλά ηλεκτρονικά 
παιχνίδια προσομοίωσης του πο-
δοσφαίρου. Το πρώτο ηλεκτρο-
νικό παιχνίδι προσομοίωσης του 
ποδοσφαίρου ήταν το Tehkan 
World Cup, που κυκλοφόρησε το 
1985 από την Tecmo. Παιζόταν 
με την πλατφόρμα Arcade game. 
Ακολούθησε το 1989 το Tecmo 
World Cup ‘90 από την ίδια εται-
ρεία. Παιζόταν με την πλατφόρμα 
Arcade game και τη Sega Mega 
Drive. Ακολούθησαν τα παιχνί-
δια της σειράς Kick Off τα οποία 
παίζονταν σε ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή. Στη συνέχεια εμφανί-
στηκε το η σειρά Sensible Soccer. 
Ακολούθησε η σειρά Fifa Soccer 
από την Electronic Arts Sports 
με πρώτο το FIFA 1995. Το 2001 
κυκλοφόρησε το πρώτο παιχνίδι 
της σειράς Pro Evolution Soccer 
που παίζεται με την πλατφόρμα 
PlayStation.

Η Ιστορία του ποδοσφαίρου
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υσκοιλιότητα καθορίζεται η κατάσταση η οποία 
προέρχεται από μειωμένη συχνότητα αφόδευσης, 
ανεπαρκή ποσότητα κοπράνων ή παραγωγή σκληρών 
και στεγνών κοπράνων.
Η πιο υγιής και η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση 
της δυσκοιλιότητας είναι η υιοθέτηση σωστών 
διατροφικών (και μη) συνηθειών.
Όταν ένα άτομο ξεκινάει ένα πρόγραμμα απώλειας 
βάρους θα πρέπει ο οργανισμός του να βρίσκεται στην 
καλύτερη δυνατή κατάσταση. Έτσι πέρα από ένα γενικό 
βιοχημικό έλεγχο που πρέπει να γίνεται στην αρχή του 
προγράμματος, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και άλλα 
τυχόν προβλήματα που θα δυσχεράνουν την απώλεια 
του βάρους. Ένα συχνό και σημαντικό πρόβλημα 
που είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί στην αρχή 
ή κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι αυτό της 
δυσκοιλιότητας, αφού η μη φυσιολογία του εντέρου, 
πέρα από τις δυσμενείς συνέπειες για τον οργανισμό, 
θα επηρεάσουν και το αποτέλεσμα της μείωσης του 
βάρους. 
Ένα άτομο παρουσιάζει πρόβλημα δυσκοιλιότητας 
όταν έχει τρεις ή λιγότερες κενώσεις την εβδομάδα. Αν 
και πολλοί πιστεύουν ότι πρέπει να έχουν καθημερινές 
κενώσεις, αυτό δεν είναι απόλυτα σωστό. Κατά 
καιρούς όλοι υποφέρουν από δυσκοιλιότητα, αλλά 
τις περισσότερες φορές το πρόβλημα διαρκεί μικρό 
χρονικό διάστημα και δεν είναι σοβαρό. 
Ποια είναι λοιπόν τα βήματα που πρέπει να 
ακολουθήσει το άτομο που παρουσιάζει το 
πρόβλημα;
Πρώτο και πολύ σημαντικό βήμα που πρέπει να 
κάνει είναι να αρχίσει να καταναλώνει καθημερινά 
περισσότερες φυτικές ίνες με τη διατροφή του. Οι 
φυτικές ίνες έχουν την ιδιότητα να κάνουν τα κόπρανα 
μαλακά και πιο υδαρή, και συμβάλουν στη μεγαλύτερη 
κινητικότητα του εντέρου. Η σύσταση για την 
καθημερινή ποσότητα που πρέπει να καταναλώνουμε 
είναι 25-35 γραμμάρια, αλλά η πράξη και τα στοιχεία 
από μελέτες δείχνουν ότι ο μέσος Έλληνας καταναλώνει 
πολύ λιγότερο. Έτσι είναι απαραίτητο, στα πλαίσια 
του προγράμματος αδυνατίσματος που ακολουθεί 
να αυξήσει τις φυτικές ίνες του καθημερινού του 
διαιτολογίου. Για να το πετύχει αυτό θα πρέπει να 

αυξηθεί η κατανάλωση κάποιων τροφίμων, που είναι 
πλούσιες σε φυτικές ίνες, όπως είναι τα φρούτα και τα 
λαχανικά. Από τα φρούτα, κάποια που θα βοηθήσουν 
στη λειτουργία του εντέρου είναι το πορτοκάλι, το 
μήλο, το αχλάδι, το ροδάκινο με τη φλούδα, η μπανάνα, 
οι φράουλες, τα δαμάσκηνα και οι σταφίδες. Από τα 
λαχανικά, οι μπάμιες, το μπρόκολο, τα λαχανάκια 
Βρυξελλών, το κουνουπίδι, τα καρότα, το λάχανο, 
χόρτα όπως τα ραδίκια και το σπανάκι, μπορούν 
πέρα από τον όγκο και τον κορεσμό που δίνουν, να 
δώσουν λύση και στο πρόβλημα της δυσκοιλιότητας. 
Παράλληλα, το μαύρο ψωμί και τα δημητριακά ολικής 
αλέσεως, το μη αποφλοιωμένο ρύζι, τα δημητριακά 
πρωινού με πίτουρο σιταριού ή βρώμης (κουάκερ), 
το καλαμπόκι και ο αρακάς, και τέλος οι πατάτες με 
τη φλούδα και τα όσπρια (φασόλια, φακές, ρεβίθια) θα 
ανεβάσουν την καθημερινή πρόσληψη διαλυτών και 
αδιάλυτων ινών από τον οργανισμό.
Γενικές οδηγίες
• Καθημερινή άσκηση για να τονωθούν οι κοιλιακοί 

μυς.
• Λήψη μεγάλης ποσότητας νερού (8-10 ποτήρια 

ημερησίως). 
• Επιβάλλεται η λήψη άπεπτων φυτικών ινών που 

αυτά επιτυγχάνεται με κατανάλωση πιτυρούχων 
δημητριακών, οσπρίων και ξηρών καρπών με την 
φλούδα και ιδιαίτερα φρούτων και λαχανικών. 

• Τα δυσκοίλια άτομα πρέπει να ενθαρρύνονται 
ώστε να παίρνουν ακατέργαστο πίτυρο με το 
πρωινό τους. 

• Οπωσδήποτε το καθημερινό μενού πρέπει 
να περιέχει 2-3 σαλάτες και 2-3 φρούτα 
κατανεμημένα μέσα στην ημέρα. 

• Αποφυγή άγχους - στρες που θεωρούνται 
βασικές αιτίες δυσκοιλιότητας.

Τροφές που πρέπει να υπερκαταναλώνονται μέσα 
στη γενική δίαιτα
• Δημητριακά: βρώμη, και μη ραφιναρισμένα 

δημητριακά 
• Φρούτα: τρία φρούτα την ημέρα τα 2 ωμά. Όλα 

τα είδη φρούτων βοηθούν, ειδικά τα σύκα, μήλα, 
σταφύλια, χουρμάδες, δαμάσκηνα (με το φλοιό 
τους) και ακτινίδια. 

• Χυμοί: Όλα τα είδη και κυρίως από δαμάσκηνα και 
πορτοκάλια. 

• Λαχανικά: Όλα τα είδη λαχανικών βοηθούν σε 
ποσότητα 2-3 μερίδων την ημέρα. 

• Ψωμί: Από πιτυρούχο σιτάλευρο, σίκαλη, 
φρυγανιές, παξιμάδια ολικής αλέσεως.

• Γενικά βοηθά επίσης το πλήρες γάλα, αφρόγαλα, 
τα ροφήματα από διάφορα βότανα ειδικά, 
μαρμελάδες, σούπες.

Διατροφή, δυσκοιλιότητα και αδυνάτισμα O λόγος ως προϋπόθεση για 
τη σωστή επικοινωνία

Έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενο 
κείμενο για την επικοινωνία και 
πόσο σημαντική είναι για τη ζωή 
μας. Αναφέρουμε επιγραμματικά 
ότι επικοινωνία είναι η ανταλλαγή 
πληροφοριών, συναισθημάτων και 
βιωμάτων ,μεταξύ δύο ή και περισσότερων 
ατόμων .Αυτές οι ανταλλαγές γίνονται 
κυρίως με λεκτικό τρόπο. Δηλαδή με τον 
λόγο. ’Ετσι λοιπόν μπορούμε να πούμε 
ότι ο λόγος είναι εχέγγυο για τη σωστή 
επικοινωνία, είναι προϋπόθεση, είναι 
μέρος της ανθρώπινης επικοινωνίας.
Ο λόγος αποτελείται  από  την κατανόηση 
και την έκφραση, είναι συμβολικός, είναι 
ένα έρεισμα αξιόπιστο για την σκέψη, είναι 
προσωπικός, δυναμικός και έχει κανόνες.
Για να εξελιχθεί ο λόγος πρέπει να περάσει 
από συγκεκριμένα εξελικτικά στάδια. Τα 
στάδια αυτά της ανάπτυξης του λόγου καλό 
είναι να τα γνωρίζουμε. Τί ισχύει λοιπόν 
για ένα παιδί έως 12 μηνών; Έως τους 
12 πρώτους μήνες ένα παιδί πρέπει να 
ψάχνει να βρει την κατεύθυνση του ήχου, 
πρέπει να παίζει με την ικανότητα του να 
παράγει ήχους με το στόμα, πρέπει να 
εκτελεί μια απλή οδηγία που συνοδεύεται 
από νόημα, να επαναλαμβάνει την ίδια 
συλλαβή 2-3 φορές, να χρησιμοποιεί 
μια λέξη συνειδητά για να ονομάσει 
ένα αντικείμενο. Έως 2 ετών το παιδί 
αναπτύσσει βασικό λεξιλόγιο, ζητάει < 
κι άλλο >, < πάλι >, δείχνει εικόνες, λέει 
το όνομά του, απαντάει στην ερώτηση 
< τί είναι αυτό; >, συνδυάζει λέξεις και 
νοήματα .Έως 3 χρονών πρέπει να εκτελεί 

2 εντολές στη σειρά, του αρέσει να ακούει 
παραμύθια, καταλαβαίνει τις ερωτήσεις 
<που> και <ποιός>, κάνει ερωτήσεις, 
χρησιμοποιεί πρώτο πρόσωπο. Έως 4 
χρονών διηγείται άμεσες εμπειρίες του, 
εκφράζει το μέλλοντα, χρησιμοποιεί 
αόριστο και έννοιες χρόνου.
Άν τώρα σε ένα παιδί η ομιλία του - ο 
λόγος- δεν εξελιχθεί  τότε μιλάμε για 

διαταραχή της ομιλίας.
Μία διαταραχή είναι η καθυστέρηση 
λόγου. Είναι μια ειδική διαταραχή του 
προφορικού λόγου που χαρακτηρίζεται 
από μία ανακολουθία μεταξύ της εξέλιξης 
του συνόλου των δεξιοτήτων ενός 
φυσιολογικού παιδιού και των γλωσσικών 
του ικανοτήτων, κυρίως όσον αφορά στη 
γλωσσική του έκφραση .Αυτή η διαταραχή 
εκδηλώνεται κυρίως με απώλεια λόγου, 
απώλεια προτάσεων, προτάσεις που 
περιέχουν κυρίως ουσιαστικά και τα 
ρήματα είναι κυρίως στο τρίτο πρόσωπο.
Άλλη διαταραχή είναι η δυσφασία  η οποία 
είναι μια σοβαρή γλωσσική διαταραχή 
που παρατηρείται χωρίς συνοδή 
απώλεια ακοής, γνωσιακής μειονεξίας 
και κινητικών προβλημάτων. Οι δείκτες 
απόκλισης αυτής διαταραχής είναι η 
διαταραχή της ανάκλησης, της σύνταξης 
και της λεκτικής κατανόησης.
Πολλές φορές και εμείς οι μεγάλοι, 
λόγω των πολλών υποχρεώσεων και 
της κούρασης δεν συμβάλλουμε στη 
σωστή ανάπτυξη του λόγου ενός παιδιού 
καθώς άθελά μας έχουμε αναπτύξει 
συμπεριφορές που δεν βοηθάνε γι αυτό 
πρέπει να δείχνουμε ενδιαφέρον για αυτά 
που λέει ένα παιδί, να ενθαρρύνουμε το 
διάλογο και να μιλάμε με το παιδί ενώ 
παίζουμε μαζί του.
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Φαίνεται πως αργούν ακόμα οι δοκιμές στεγανότητας

Το Πάσχα και βλέπουμε …θα ανοίξει το 
Κολυμβητήριο του Άργους

Προφητείες που δεν επαληθεύτηκαν μοιάζουν οι ημερομηνίες που κατά καιρούς διέρρε-
αν από την δημοτική αρχή για την ολοκλήρωση και λειτουργία του κολυμβητηρίου του 
Άργους. 
Η τελευταία πρόβλεψη ήταν για τέλος Δεκέμβρη – αρχές Γενάρη, όμως και αυτή διαψεύ-
στηκε από τον σχετικά αργό ρυθμό των έργων. Ο ίδιος ο Δήμαρχος Άργους- Μυκηνών, 
Δημήτρης Καμπόσος, μιλώντας στον «Αναγνώστη Πελοποννήσου» είχε πει πως όταν το 
κολυμβητήριο δοκιμαστεί σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας, μόνο τότε θα είναι έτοιμο 
να παραλειφθεί και να μπει σε λειτουργία για τον δήμο και την Αργολίδα ευρύτερα αφού 
θα είναι το μοναδικό κλειστό και θερμαινόμενο κολυμβητήριο στον νομό.
Επισκεπτόμενοι χτες τον χώρο του κολυμβητηρίου δεν βρήκαμε κανέναν να εκτελεί 
εργασίες και επομένως δεν μπορέσαμε να μπούμε στο εσωτερικό του. Επομένως όσες 
φωτογραφίες δημοσιεύουμε από το εσωτερικό είναι όσες μπορέσαμε να «κλέψουμε» από 
την τζαμαρία του κτηρίου. Ο χώρος στο σημείο της πισίνας θέλει δουλειά ακόμα αφού 
δεν έχει τοποθετηθεί η εξέδρα στην βορινή πλευρά του κτηρίου, ενώ φαίνεται πως και 
η ίδια η πισίνα δεν έχει δοκιμαστεί με νερό. Εξωτερικά βέβαια είδαμε πώς η σύνδεση με 

το δίκτυο ύδρευσης του δήμου έχει ήδη πραγματοποιηθεί, οπότε είναι θέμα χρόνου να 
γίνουν οι πρώτες δοκιμές στεγανότητας κλπ. χωρίς κόσμο.
Αυτό βέβαια που μας προκάλεσε εντύπωση είναι η μεγάλη καθυστέρηση διαμόρφωσης 
του εξωτερικού χώρου, που πέρα από τα έργα κατασκευής του κτηρίου θα μπορούσε να 
τρέχει παράλληλα και να βρίσκεται σε επιθυμητό στάδιο. 
Ένα ακόμα έργο που θα μπορούσε να τρέξει ανεξάρτητα με το κυρίως έργο είναι η κυ-
κλοφοριακή σύνδεση, που προς το παρόν περιορίζεται από το κόψιμο 2-3 ευκαλύπτων 
και τίποτα περισσότερο. Μνεία επίσης θα πρέπει να γίνει και στο ξεπέταγμα νέων ευκα-
λύπτων στην μπροστινή δυτική πλευρά του κτηρίου και πολύ κοντά στα θεμέλιά του με 
κίνδυνο στο μέλλον την στατικότατα του κτηρίου. Με πρόχειρους υπολογισμούς κι αν 
δεν προκύψει κάτι απρόβλεπτο με τους ίδιους ρυθμούς των εργασιών, το έργο θα είναι 
έτοιμο να μπει σε πλήρη λειτουργία σε 3-4 μήνες από σήμερα. Μπορεί να χάθηκε η φετι-
νή σεζόν για τους κολυμβητικούς συλλόγους όμως πολύ σύντομα θα αρχίσουν επιτέλους 
τα πλατσουρίσματα. Εξ άλλου τι είναι μερικοί μήνες ακόμα μπροστά στις 10ετίες πόθου 
των Αργείων για δικό τους κολυμβητήριο! 



ΠΕΜΠΤΗ
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2020 21

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο Γενάρης

Ο Ιανουάριος, ή Γενάρης είναι ο πρώτος 
μήνας του πολιτικού έτους ανήκει στην 
εποχή του Χειμώνα  κατά το Γρηγοριανό 
ημερολόγιο.
Είναι ο πέμπτος μήνας του χριστιανικού 
έτους (ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου), του 
καλούμενου ενιαυτού, και άλλοτε ο ενδέ-
κατος του ρωμαϊκού ημερολογίου, περι-
λαμβάνοντας 31 ημέρες (εικοσιτετράωρα) 
έχοντας κατά μέσον όρο χρόνο ημέρας 10 
ώρες, και χρόνο νύκτας 14 ώρες.
Ο Ιανουάριος αντιστοιχεί κατά το πρώτο 
ήμισυ με τον Ποσειδεώνα και κατά το έτε-
ρο με τον Γαμηλιώνα του αρχαίου ελληνι-
κού αττικού ημερολογίου, καθώς επίσης 
με τον Σαββάθ των Εβραίων και τον Τωβί 
των Αιγυπτίων.
Η πρώτη μέρα του μήνα και πρώτη ημέρα 
του χρόνου, είναι γνωστή ως Πρωτοχρο-
νιά.
Ονομασίες
Ο Ιανουάριος πήρε το όνομά του από τον 
Ιανό, θεό κάθε αρχής στη ρωμαϊκή μυθο-
λογία. Όπως αναφέρει σχετικά και ο Ηλί-
ας Αναγνωστάκης:
 …ο Ιανός ήταν θεός δίμορφος, που παρι-
στάνεται πότε με κλειδιά ή με τριακόσιες 
ψήφους στο δεξί του χέρι και εξήντα πέ-
ντε στο αριστερό, όσες οι μέρες του ενι-
αυτού. Εκαλείτο δε και «Αιωνάριος» αντί 
Ιανουάριος, επειδή τον θεωρούσαν του 
αιώνος πατέρα. Είχαν μάλιστα οριστεί δώ-
δεκα πρυτάνεις να τον υμνούν και υπήρ-
χε δωδεκάβωμον στο ναό του, όσοι και οι 
μήνες του έτους. (Ηλίας Αναγνωστάκης)
Ο Ιανουάριος, ωστόσο, δεν ήταν ανέκα-
θεν ο πρώτος μήνας του έτους για τους 
Ρωμαίους. Στα πρώτα χρόνια της ιστορίας 
τους, πρώτος μήνας ήταν ο Μάρτιος, από 
το όνομα του πολεμικού θεού τους Mars-
Martis (δηλαδή του Άρη των Ελλήνων). 
Πρωτοχρονιά ήταν τότε η πρώτη Μαρτί-
ου, η οποία εξακολούθησε να γιορτάζεται 
και στα κατοπινά χρόνια. Και επειδή θυ-
μούνταν πως αυτή ήταν η αρχική τους 
πρωτοχρονιά, την έλεγαν πάτριον. Ο Ια-
νουάριος έγινε πρώτος μήνας αργότερα, 
όταν ο μυθικός βασιλιάς των Ρωμαίων 
Νούμας Πομπίλιος οργάνωσε το ημερο-
λόγιο με βάση τον ήλιο.
Στον Ιανουάριο ο λαός μας έχει δώσει διά-
φορες ονομασίες, όπως το Γενάρης επειδή 
τότε γεννούν τα γιδοπρόβατα, και Μεσο-
χείμωνας επειδή είναι ο μεσαίος από τους 
μήνες του χειμώνα, όπως δηλώνει και η 
παροιμία «ως τα’ Αϊ-Γιαννιού, τρυγόνα, 
είναι η φούρια του χειμώνα». Είναι επί-
σης και ο μήνας με το λαμπρότερο φεγ-
γάρι: «Του Γενάρη το φεγγάρι παρά ώρα 
μέρα μοιάζει». Ονομάζεται και Γατόμηνας 

επειδή στη διάρκειά του ζευγαρώνουν οι 
γάτες, και Μεγάλος μήνας ή Τρανός μή-
νας ή Μεγαλομηνάς γιατί είναι ο πρώτος 
μήνας του έτους και σε αντιδιαστολή με 
τον Φεβρουάριο, που είναι «κουτσός» 
(Κουτσοφλέβαρος). Οι αλκυονίδες ημέρες 
του έχουν δώσει και την ονομασία «γε-
λαστός», αλλά είναι επίσης γνωστός και 
ως «κλαδευτής»: «Γενάρη μήνα κλάδευε, 
φεγγάρι μη γυρεύεις». Άλλες ονομασίες: 
Γενολοήτης (επειδή αυτόν τον μήνα γεν-
νοβολούν τα κοπάδια), Κρυαρίτης γιατί 
τον μήνα αυτόν οι θερμοκρασίες είναι 
χαμηλές. Ο Ιανουάριος ονομάζεται επίσης 
Καλαντάρης.
Του Γενάρη το φεγγάρι παρά ώρα μέρα 
μοιάζει.
Μία από τις ωραιότερες δημώδεις ελληνι-
κές παροιμίες για τον Γενάρη είναι:
Να ΄μουν το Μάη γάιδαρος
και τον Απλίλ΄ κριάρι (ή σκύλος τον Αλω-
νάρη)
ούλο το χρόνο κόκορας
και γάτος τον Γενάρη.

Ενώ σε μια άλλη παραλλαγή αναφέρεται: 
Να ΄μουν το Μάη γάιδαρος
τον Αύγουστο κριάρι
όλο το χρόνο κόκορας
και γάτος τον Γενάρη.
Λαογραφία

Ο Ιανουάριος είναι επίσης γνωστός και 
ως καλαντάρης από τα κάλαντα της Πρω-
τοχρονιάςκαι τα δώρα των Καλενδών του 
Ιανουαρίου. Τα δώρα αυτά είναι το σημε-
ρινό «δώρο των Χριστουγέννων», ο 13ος 
μισθός, ο οποίος στη Βυζαντινή εποχή 
ήταν πράγματι δώρο κι όχι μισθός. Όπως 
αναφέρει ο Σπύρος Τραϊανός τα δώρα 
αυτά είχαν την εξής προέλευση:
Με την αρχή του χρόνου άρχιζε η θητεία 
των υπάτων, οι οποίοι σε σχετική πομπή 
στους δρόμους σκορπούσαν νομίσματα, 
που αρχικώς ήσαν χρυσά, αλλά αργότερα, 
επί Ιουστινιανού, περιορίστηκαν σε αρ-
γυρά. Μικρά νομίσματα συνέλεγαν όμως 
και τα παιδιά, που περιέρχονταν τα σπί-
τια συγγενών και φίλων για να ευχηθούν. 
Έτσι γεννήθηκαν τα «Κάλαντα», που φθά-
νουν μέχρι τις μέρες μας, αλλά αφετηρία 
τους υπήρξαν οι Καλένδες του Ιανουαρί-
ου, άσχετα αν σταδιακά επεκτάθηκαν από 
τα παιδιά σε όλες τις εορταστικές ημέρες 
του Δωδεκαήμερου.
    — Σπύρος Τραϊανός

Όι γιορτές των Σατουρναλίων στην 
Αρχαία Ρώμη.
Οι ρίζες άλλωστε πολλών από τα έθιμα 

του Δωδεκαήμερου ανάγονται στους χρό-
νους που γιορτάζονταν η «Χειμερινή τρο-
πή» του Ήλιου που σημάδευε την αρχή 
της εποχής του χειμώνα. Οι γιορτές αυ-
τές έπαιρναν πανηγυρικό χαρακτήρα και 
είχαν κατακτήσει ολόκληρο τον ελληνο-
ρωμαϊκό κόσμο. Άρχιζαν με τα Βρουμάλια 
από τις 24 Νοεμβρίου έως τις 17 Δεκεμ-
βρίου και ακολουθούσαν τα Σατουρνάλια 
στην Ελλάδα τα Κρόνια) από τις 18 έως 
τις 24 Δεκεμβρίου και ήταν η αρχαιότερη 
γιορτή των Ρωμαίων την οποία απέδιδαν 
στον Ρωμύλο ή στους Πελασγούς. Ξεχώ-
ρισε όμως από τις άλλες αγροτικές γιορτές 
τους το 217 π.Χ. Κατά την κεντρική ημέρα 
της γιορτής του «αηττήτου ηλίου», στις 25 
Δεκεμβρίου, εορταζόταν το γεγονός της 
τροπής του Ήλιου, που άρχιζε και πάλι να 
ανεβαίνει στον ουρανό, να μεγαλώνουν οι 
ημέρες, και μαζί τους οι ζωογόνες ακτίνες 
του Ήλιου ξανάκαναν τη Γη να καρποφο-
ρήσει. Την 1η Ιανουαρίου γιορτάζονταν οι 
Καλένδες, στις 3 τα Βότα, στις 4 τα Λορε-
ντάλια και στις 7 Ιανουαρίου τελείωνε η 
περίοδος αυτή των εορτών. Όπως αναφέ-
ρει ο Γεώργιος Ν. Αικατερινίδης:
Βασιλόπιτα
`Η τοποθέτηση στις μέρες των πανηγυρι-
σμών αυτών, της Γέννησης, της Περιτομής 
και της Βάφτισης του Χριστού δεν έσβησε 
αρχέγονες λατρευτικές αναμνήσεις και 
μακροχρόνιες συνήθειες. Έτσι, στο Δωδε-
καήμερο συναντούμε έθιμα χριστιανικά 
μαζί και παγανιστικά να συμπορεύονται 
αρμονικά σε μια καμπή του χρόνου κρί-
σιμη για την ευετηρία, την καλοχρονιά, 

στην ευρύτερη διάσταση της πλούσιας 
παραγωγής και της καλής υγείας… Χα-
ρακτηριστικό του πνεύματος της Πρωτο-
χρονιάς είναι το γνωστό ποδαρικό, που σε 
αρκετά μέρη παίρνει μορφή πραγματικής 
μαγικοδεισιδαιμονικής τελετουργίας…. 
Άλλο σύμβολο της μέρας είναι η βασιλό-
πιτα, που, με πολλές μορφές και διάφο-
ρους τρόπους παρασκευής, είναι παρούσα 
σε όλα τα σπίτια, σε χωριά και πόλεις…. 
Πέρα όμως από κάθε άλλο έθιμο λιγότε-
ρο ή περισσότερο γνωστό, το πνεύμα του 
Δωδεκαημέρου χαρακτηρίζει το δρώμενο 
των μεταμφιέσεων… που έδωσαν το εν-
δόσιμο στη φαντασία του λαού να πλάσει 
τους καλικαντζάρους… όντα δαιμονικά, 
για τα οποία υπήρχε τόσο πλούσια παρά-
δοση, όση για κανένα άλλο δημιούργημα 
της νεοελληνικής μυθοπλασίας. (Γεώργι-
ος Ν. Αικατερινίδης) 

Εορτές τον Ιανουάριο
Εκτός από τα έθιμα πλούσιο είναι και το 
εορτολόγιο του Ιανουαρίου αρχίζοντας 
με την γιορτή του Αγίου Βασιλείου και 
της Περιτομής του Χριστού την πρώτη 
του μήνα και τελειώνοντας με την γιορτή 
των Τριών Ιεραρχών στα τέλη του. Ενδι-
άμεσα έχουμε την γιορτή των Θεοφανίων 
(στις 6), του Αϊ-Γιάννη (στις 7), του Αγίου 
Γρηγορίου (στις 25) αλλά και τις εορτές 
των δύο μεγάλων αγίων του πρώιμου αι-
γυπτιακού χριστιανισμού: του Μεγάλου 
Αντωνίου (στις 17) και του Αθανασίου 
(στις 18).



Περίοδο χειμερινών εκπτώσεων διανύουν 
τα καταστήματα, με τους εμπόρους του Άρ-
γους και του Ναυπλίου, να έχουν σημαντι-
κές προσφορές από την περασμένη Δευτέρα 
για τους καταναλωτές.
Οι Χειμερινές εκπτώσεις ολοκληρώνονται 
τέλη Φεβρουαρίου, δηλαδή έως το Σάββατο 
29 Φεβρουαρίου 2020. Οι ημερομηνίες των 
εκπτώσεων είναι κατά βάση οι ίδιες με την 
προηγούμενη χρονιά και υπάρχει μια μικρή 
απόκλιση μιας ή δυο ημερών.
Σημειώνεται ότι οι επίσημες περίοδοι των 
εκπτώσεων μέσα στο έτος είναι τέσσερις, 
δύο χειμερινές και δύο καλοκαιρινές, ενώ 
είθισται μέσα αυτά τα διαστήματα κάποιες 
Κυριακές τα καταστήματα είναι ανοιχτά.
Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός 
από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας 
μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσι-
ών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται 
και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία 
ποσοστού έκπτωσης.
Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισ-
σότερα από το 60% του συνόλου των πω-
λούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται 
στην προθήκη του καταστήματος και σε 
οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, 
το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης και στην 

περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά πο-
σοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, 
θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του πα-
ρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). 
Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται 
ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη 
με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.
Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και 
προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να 
ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να μην 
είναι ανακριβής, αναφέρει ο Εμπορικός 
Σύλλογος Ναυπλίου και προσθέτει ότι οι 
καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση 
ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι 
η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται 
στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγ-
ματικότητα.
Για την περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι 
ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το 
ποσοστό τους, ως προς την ακρίβεια των 
αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την πο-
σότητα των προσφερόμενων με έκπτωση 
προϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε 
μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επι-
βάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με το 1% του 
ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι 
κατώτερο από 10.000 €, ανάλογα με τη βα-
ρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. 

Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη 
φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα 
σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται 
στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της 
συγκεκριμένης επιχείρησης.
Ο Εμπορικός και Επιχειρηματικός Σύλλογος 
Ναυπλίου, υπενθυμίζει τη πρότασή του να 
παραμένουν κλειστά τα Εμπορικά Καταστή-
ματα τις Κυριακές των Τακτικών Εκπτωτι-
κών Περιόδων. Εάν κάποιο κατάστημα επι-
θυμεί, μπορεί να είναι ανοιχτά την Κυριακή 
19 Ιανουαρίου 2020 εφ’ όσον ο Νόμος το 
επιτρέπει.
Επίσης καλείται το καταναλωτικό κοινό 
να επωφεληθεί της εκπτωτικής περιόδου, 
εμπιστευόμενο τις τοπικές  εμπορικές επι-
χειρήσεις της πόλης, καθώς και να αποφεύ-
γει να προμηθεύεται αμφιβόλου ποιότητας 
προϊόντα, από πηγές παράνομου εμπορίου.
Τέλος, επειδή θα υπάρξουν εντυπωσιακές 
εκπτώσεις από την αρχή της περιόδου, πα-
ροτρύνονται οι καταναλωτές να εκμεταλ-
λευτούν τις χαμηλές τιμές της αγοράς, με 
γνώμονα τη σχέση  ποιότητας και τελικής 
τιμής που υπάρχουν στα καταστήματα της 
πόλης.

Πότε ξεκινούν – Πόσο θα διαρκέσουν

Έρχεται νέος Τειρεσίας
  Φάκελος οφειλών για πολίτες και επιχειρήσεις

Έναν νέο Τειρεσία για όλες τις 
οφειλές των πολιτών σε τράπεζες, 
Δημόσιο, ΔΕΚΟ και για τον τρόπο 
που εξυπηρετούν τους λογαρια-
σμούς τους σε εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών (κινητής, σταθερής 
τηλεφωνίας, ενέργειας κλπ) ετοι-
μάζει η κυβέρνηση.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Τα 
Νέα», το σχέδιο το οποίο αναμένε-
ται να υλοποιηθεί εντός του 2020 
προβλέπει τη δημιουργία μιας 
Τράπεζας Στοιχείων Οφειλετών, η 
οποία θα συνδυάζει τα οικονομικά 
στοιχεία που σήμερα φιλοξενεί ο 
Τειρεσίας μαζί με άλλα που έχουν 
στη διάθεση τους οι υπηρεσίες του 
Δημοσίου, καθώς και επιχειρήσεις 
από τον ιδιωτικό τομέα και αφο-
ρούν σε ληξιπρόθεσμα χρέη.
Σύμφωνα με τα «Νέα», πρόκειται 
για μια Ανεξάρτητη Αρχή Πιστο-
ληπτικής Αξιολόγησης (Credit 
Bureau) η οποία θα συνθέτει το 
προφίλ κάθε ιδιώτη και κάθε 
επιχείρησης λαμβάνοντας υπό-

ψη την συμπεριφορά τους σε ό,τι 
αφορά τις αποπληρωμές των χρε-
ών τους και στο μέτρο αυτό είναι 
δυνατό κάθε στοιχείο που έχουν 
στη διάθεση τους το ελληνικό Δη-
μόσιο, χρηματοπιστωτικοί Οργα-
νισμοί και άλλοι φορείς.
Με βάση τα στοιχεία αυτά θα ελέγ-
χεται η πιστοληπτική ικανότητα 
των πολιτών και των επιχειρήσε-
ων θα βαθμολογείται και θα είναι 
στη διάθεση τραπεζών, ΔΕΚΟ και 
άλλων ιδιωτικών εταιρειών που 
πρόκειται να συνδιαλλαγούν μαζί 
τους.
Το οικονομικό προφίλ που θα 
δημιουργείται για πολίτες και 
επιχειρήσεις θα λαμβάνεται υπό-
ψη με αδιάβλητο τρόπο για τις 
συναλλαγές και τη δανειοδότησή 
τους ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο 
ο κίνδυνος κακοπληρωτών προς 
το Δημόσιο, τις τράπεζες, αλλά και 
τις επιχειρήσεις, καθώς θα παρέ-
χει συνολική εικόνα της πιστοδο-
τικής συμπεριφοράς.

Ο φορέας αυτός θα προστατεύει 
τα προσωπικά δεδομένα των πο-
λιτών και για τον σκοπό αυτό θα 
τελεί υπό την εποπτεία του κρά-
τους. Η αξιολόγηση θα γίνεται 
βάσει των υφιστάμενων πληρο-
φοριών που θα συγκεντρώνονται 
ενώ η τήρηση των δεδομένων 
για κάθε φυσικό πρόσωπο ή επι-
χείρηση εξετάζεται να γίνεται 
εφ’ όρου ζωής. Οι δε φορείς του 
Δημοσίου και οι χρηματοδοτικοί 

φορείς θα είναι υποχρεωμένοι να 
τα επικαιροποιούν διαρκώς. Σύμ-
φωνα με τα Νέα , ο νέος φορέας 
εκτός από την καταγραφή θα αξι-
οποιήσει την πληροφόρηση που 
θα συγκεντρώσει προκειμένου 
να αξιολογεί τη δυνατότητα απο-
πληρωμής οφειλών που έχουν οι 
πολίτες, αλλά και να δίνει διευ-
κολύνσεις για την παροχή νέων 
πιστώσεων σε εκείνους που θα 
κρίνονται ικανοί και φερέγγυοι.

Χειμερινές Εκπτώσεις:  
Τα τοπικά καταστήματα μας περιμένουν
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• ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Η ΤΑΧΕΙΑ 
ΓΗΡΑΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανά-
πτυξης, στην τελευταία του έκθεση, προειδοποιεί ότι 
τα συνταξιοδοτικά συστήματα ανά τον ανεπτυγμένο 
κόσμο δοκιμάζουν τα όριά τους εξαιτίας της γήραν-
σης του πληθυσμού. Η χώρα μας είναι μεταξύ εκεί-
νων για τις οποίες εκπέμπει S.O.S. καθώς η γήρανση 
είναι ταχύτατη και ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας 
προβλέπεται να συρρικνωθεί αισθητά έως το 2060.
Σημαντική θα είναι η πτώση και για το ποσοστό ανα-
πλήρωσης των συντάξεων. Σύμφωνα με την έκθεση 
του ΟΟΣΑ τα τελευταία 40 χρόνια ο αριθμός των αν-
θρώπων άνω των 65 ετών ανά 100 άτομα σε ηλικία 
εργασίας έχει αυξηθεί από τα 20 στα 31. Έως το 2060 
πιθανότατα θα έχει σχεδόν διπλασιαστεί στα 58.

• ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ: ΥΠΕΡ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ

Αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης των παροχών σε εί-
δος, με τη μορφή του εταιρικού οχήματος, με το άρ-
θρο 4 του νέου φορολογικού νόμου.
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, η αξία 
της παραχώρησης ενός οχήματος σε έναν εργαζόμε-
νο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρό-
σωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε διάστημα 
εντός του φορολογικού έτους, υπολογίζεται με βάση 
τη σχετική κλίμακα, ως ποσοστό επί της Λιανικής Τι-
μής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος.
Αυτό σημαίνει ότι πλέον ο υπολογισμός της αξίας της 
παραχώρησης του οχήματος γίνεται «κλιμακωτά», εν 
αντιθέσει με το υφιστάμενο σύστημα, όπου το σύνολο 
της αξίας του οχήματος υπάγεται σε έναν και μόνο 
συντελεστή.

• ΠΟΤΕ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ 
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

Διευκρινίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις διαγρα-
φής βεβαιωμένων αλλά μη εισπραχθέντων ποσών 
τέλους επιτηδεύματος, καθώς επίσης και για τις 
προϋποθέσεις επιστροφής καταβληθέντων ποσών 
τέλους επιτηδεύματος οικονομικών ετών 2012 και 
εφεξής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν 
κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών παρέχονται με 
εγκύκλιο της ΑΑΔΕ.
Σύμφωνα με αυτή, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθε-
σμης δήλωσης διακοπής εργασιών, εφόσον η ημερο-
μηνία διακοπής είναι προγενέστερη της 1ης-1-2014, 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κώδικα Φορολογι-
κών Διαδικασιών, τυχόν καταβληθέντα τέλη επιτη-
δεύματος που αφορούν τη χρονική περίοδο μετά την 
ημερομηνία διακοπής επιστρέφονται στον αιτούντα 
φορολογούμενο μόνο εφόσον δεν έχει παρέλθει τριε-
τία από την ημερομηνία καταβολής του.

• ΑΚΙΝΗΤΑ: ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΟΙ 
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ

Προθεσμία έως και την 31η Μαρτίου 2020, έχουν 
οι ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι έχουν προχωρήσει 
στην τακτοποίηση ημιυπαίθριων ή αυθαίρετων χώ-
ρων και δεν έχουν δηλώσει τις αλλαγές αυτές στους 
Δήμους.
Στόχος, είναι να απαλλαγούν από την επιβολή προ-
στίμων και αναδρομικών επιβαρύνσεων. Η ρύθμιση 
αυτή προβλέπεται σε διάταξη που περιλήφθηκε στο 
νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας και αφορά εκατο-
ντάδες χιλιάδες νοικοκυριά σε όλη τη χώρα τα ακίνη-
τα των οποίων εμφανίζονται στα αρχεία των Δήμων 
με λιγότερα τετραγωνικά μέτρα από ότι είναι στην 
πραγματικότητα λόγω τακτοποίησης αυθαίρετων και 
ημιυπαίθριων χώρων.
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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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ΑγγελίεςΜΙΚΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στο Ναύπλιο 70 
τ.μ., τριάρι, στον πρώτο όροφο, χωρίς κοινό-
χρηστα, κοντά στην πλατεία του Αγίου Κων-
σταντίνου. Τηλ: 2752022924/6976154621 ΚΩΔ. 
1199

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στο κέντρο του Άρ-
γους, Τσώκρη 27, ισόγειο 40 τμ και με υπόγειο 
40 τμ. τηλ 6974294595 ΚΩΔ. 1193

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 υπνοδω-
μάτια, σαλόνι, κουζίνα, wc). Τηλ. επικοινω-
νίας 6949756293 και 2751029693. ΚΩΔ. 1176

ΣΕΠΟΛΙΑ γκαρσονιέρα 40 τ.μ., 2ου, γωνια-
κή, 1 υ/δ, μπάνιο, ιδανική για φοιτητές, ανα-
καινισμένη, πλησίον της στάσης μετρό Σε-
πόλια, διαμπερής, με πρόσοψη σε πλατεία, 
κουφώματα αλουμινίου. Διατίθεται επιπλω-
μένη 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 ορόφου 
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, θέρ-
μανση φυσικό αέριο, ηλιακός, συναγερμός, 
πλήρως επιπλωμένη, μεγάλα μπαλκόνια, 
μεγάλος εξωτερικός χώρος με θέσεις πάρ-
κινγκ,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. Πληροφορίες: 

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 πρό-
σοψη 5μ επί της οδού Άργους 115 (έναντι 
Piscinity). Διαθέτει τουαλέτα, κλιματισμό 
ψύξης- θέρμανσης και θέση parking έμπρο-
σθεν του καταστήματος. Τηλ. Επικοινωνίας 
6972013845 ΚΩΔ. 1127

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα στο Κέντρο 
του Άργους (Καλλέργη 17), τιμή 180 ευρώ. 
Επιπλωμένη, κλιματιστικό, Δωρεάν Internet 
(WiFi), ασανσέρ, μπαλκόνι Τηλ.: 690 748 
7606 – 698 829 4072 – (694 7567 484 ΜΕΤΑ 
ΤΙΣ 2) ΚΩΔ. 1112

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη 850 τ.μ. στο Σκα-
φιδάκι, πληροφορίες τηλ: 6977300379 
ΚΩΔ. 1111

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα επιπλωμένη 
στο Κέντρο του Άργους (Καλλέργη 17). Δι-
αθέτει ασανσέρ & αυτόνομη θέρμανση (air 
condition). Τηλ.: 690 748 7606 – 698 829 
4072 – (694 756 7484 μετά τις 2). ΚΩΔ. 1107

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα 200 νεκταρινιές 200 
ροδακινιές, 100 βερικοκιές. Νέα καλλιέρ-
γεια –Κουτσοπόδι. Αυτονομία νερού. Τιμή 
1000 ευρώ. Τηλ. 694 011 1894 ΚΩΔ. 1106

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ, 2ος όροφος στην παλιά 
πόλη του Ναυπλίου. Πλήρως επιπλωμένο κ 
εξοπλισμένο. Ιδανικό για 2-3 συγκατοίκους. 
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

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 σχεδίου 
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, 
εφάπτεται 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, άρτιο, 
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 . Επι-
κοινωνία: 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

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ στο Ναύπλιο ζητά γυναίκα 
για την κουζίνα, με γνώσεις μαγειρικής. Τηλ. 
699 339 5767. Ώρες επικοινωνίας: 10πμ – 6μμ 
ΚΩΔ. 1202

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νοσηλευτής η’ βοηθός κτηνιάτρου 
για εργασία σε κτηνιατρείο στο Κρανίδι πλη-
ροφορίες στο 6946413865 ΚΩΔ. 1201

Χειριστής εκσκαφέα και JCB ζητείται από τε-
χνική εταιρεία (για μόνιμη απασχόληση) σε με-
γάλο αρδευτικό έργο στην περιοχή Ναυπλίου. 
Τηλ. 6945190439 ΚΩΔ. 1200

Ζητείται κυρία για 3ωρη απασχόληση για 
φροντίδα ηλικιωμένων στην ευρύτερη περιο-
χή της Αγίας Τριάδας. τηλ: 693 684 7594 ΚΩΔ. 
1194

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 επικοι-
νωνίας 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 Ναύ-
πλιο αναζητά νέο μέλος/συνεργάτη για δημι-
ουργία καριέρας στον χώρο του Real Estate. 
Προσφέρεται πλήρης απασχόληση, συνεχής 

καθοδήγηση και εκπαίδευση, ελκυστικοί όροι 
συνεργασίας και αμοιβής με μεγάλη προοπτι-
κή 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 3ετής εμπειρία. 
Επιθυμητή συναφής επαγγελματική κατάρ-
τιση. 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

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 μεταλλικό, 4x4, 
4πορτο, a/b, a/c, abs, diesel, immobilizer, 
mp3, άριστη κατάσταση, ατρακάριστο, 
δεκτός έλεγχος, ζάντες, ηλεκτρ. παράθυ-
ρα, ηλεκτρικές κλειδαριές, ιδιώτης, κτεο, 
πληρωμένα τέλη, προβολείς ομίχλης,τιμή 
συζητήσιμη. τιμή 11000€. 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 Mercedes Benz Conpresor 200 με 
όλα τα βιβλία service, 108000 Km, σε τιμή 
ευκαιρίας. Τηλ. 6977939435 

ΔΙΑΦΟΡΑ

Πωλείται κτήμα 7,5 στρεμμάτων με 70 ελιές 
και αποθήκη πάνω στο δρόμο στην πε-
ριοχή του Αγίου Δημητρίου (Μετόχι).Τηλ: 
2752022924 ΚΩΔ. 1198

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 βιβλι-
άριο 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
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Ο σχηματισμός προτάσεων
Η Δασκάλα του Τοτού λέει στα παιδιά να γρά-
ψουν στο σπίτι 4 προτάσεις.
Γυρνάει ο Τοτός στο σπίτι πάει στη μαμά του και 
της λέει:
-Μαμά, πες μου μία πρόταση.
-Δεν μπορώ τώρα, καθαρίζω πατάτες...
Το γράφει ο Τοτός....
Πάει στον πατέ-
ρα του και του 
λέει:
-Μπαμπά πες 
μου μία πρότα-
ση.
-Δεν μπορώ 
τώρα, διαβάζω 
εφημερίδα...
Το γράφει ο Το-
τός...
Πάει στον αδερ-
φό του και του 
λέει:
-Πες μου μία 
πρόταση, ρε.
-Ανέβα γκομενάρα μου πάνω στη μηχανάρα 
μου...
Το γράφει και αυτό ο Τοτός...
Πάει και στη μικρή αδερφούλα του της λέει:
-Πες μου μία προτασούλα Μαράκι.

-Ένα γουρουνάκι από σοκολάτα...
Το γράφει κι αυτό...
Πάει την άλλη μέρα στο σχολείο και ρωτάει η 
δασκάλα... Ποιος θέλει να μου πει τις προτάσεις 
που έγραψε? 
Σηκώνει χέρι ο Τοτός και η δασκάλα του λέει: 
-Πες, Τοτέ...

-Δεν μπορώ τώρα, 
καθαρίζω πατά-
τες...
-Τοτέ, σοβαρέψου!
-Δεν μπορώ τώρα, 
διαβάζω εφημερί-
δα... -Τοτέ, αν ξα-
ναπείς βλακεία θα 
σε πάω στο Διευ-
θυντή! 
-Ανέβα γκομενάρα 
μου πάνω στη μη-
χανάρα μου...
-Αυτό ήταν, στο 
γραφείο του διευ-
θυντή τώρα!!!

Τον πάει στο γραφείο του διευθυντή μαζί με την 
εργασία του και του λέει ο Διευθυντής:
-Ξέρεις τι είμαι εγώ: Ε; Ξέρεις;
-Ένα γουρουνάκι από σοκολάτα...

Ένα κασκόλ είναι πλέον κάτι παραπάνω από αναγκαίο

18χρονη ξανθιά
Η ξανθιά κόρη γίνεται 18 και η μαμά της απο-

φασίζει να της μιλήσει για τον Άγιο Βασίλη:

«Κόρη μου, τώρα που γίνεσαι 18 ήρθε η ώρα 

να σου πω την αλήθεια για τον Άγιο Βασίλη».

«Ναι μαμά, τι θες να μου πεις;»

«O Άγιος Βασίλης δεν υπάρχει, και τα δώρα 

που σου φέρνει τόσα χρόνια….»

«To ξέρω μαμά… κάθε χρόνο μου φέρνει 

ακριβώς o,τι του ζητάω! Ο τύπος απλά δεν 

υπάρχει…!!!

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα
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