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 ��  ΜΕΓΆΛΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΓΙΆ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΆ ΚΆΙ ΚΕΝΤΡΆ ΥΓΕΙΆΣ

Οι μικροκαθυστερήσεις στην δημοπράτηση 
του έργου, πέρασε ήδη ένας μήνας από την 
εξαγγελία του γ.γ. Πολιτισμού πως ξεκινά η 
δημοπράτηση, και η πίεση του χρόνου ολο-
κλήρωσης του έργου έως το 2022, προκα-
λούν τις πρώτες ανησυχίες μετά την μεγάλη 
απογοήτευση της προηγούμενης απένταξης.
Σελ 9

Προσωπική Αστική και ποινική ευθύνη φέ-
ρουν οι αντιπεριφερειάρχες για τους δρό-
μους – καρμανιόλες της Πελοποννήσου 
ξεκαθάρισε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Π. 
Νίκας, βλέποντας τη λίστα με τα επικίνδυνα 
σημεία του οδικού δικτύου, της Αστυνομίας.
 Σελ 3

Ανησυχίες για το 
Μουσείο του Άργους

Δρόμοι - Καρμανιόλες 
σε Ερμιονίδα και Άργος 

Στάση σε Μυκήνες και Ναύπλιο 
της Ολυμπιακής Φλόγας

Πορτοχέλι: Σοβάδες στα κεφάλια 
μαθητών και δασκάλων  Σελ. 13

ΘΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΑ 
ΚΑΣΤΑΝΑ ΑΠΟ 
ΤΗ ΦΩΤΙΑ;

Με ένα τσουβάλι 
προβλήματα 

παραλαμβάνουν 
τα νοσοκομεία 

Άργους και 
Ναυπλίου οι 

νέοι διοικητές, 
καλούμενοι 

να βγάλουν τα 
κάστανα από τη 

φωτιά και έχοντας 
να αντιμετωπίσουν 

την τεράστια 
έλλειψη 

προσωπικού, 
τις λειτουργικές 

και κτιριακές 
αδυναμίες, αλλά 
και την έλλειψη 

εκσυγχρονισμού.
Σελ.5

 Σελ.18
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Ιδιοκτησία:
Α. ΓΚΑΤΖΙΟΣ Θ. ΝΤΑΝΟΣ ΟΕ

Εκδότης – Δ/ντής:
Άκης Γκάτζιος 

Σχεδιασμός: ΕΝΘΕSIS
Εκτύπωση: 

«ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ» ΚΙΑΤΟ
Διανομή: ΕΛΤΑ, 

 Πρακτορείο ΑΛΕΑΤΥΠΟΣ

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

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

www.anagnostis.org

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

ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ 300,00 ευρώ.

Ετήσια Τραπεζών, φορέων 
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

Ήρθα κι απόψε στα σκαλοπάτια σου…
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Προσωπική Αστική και ποινική 
ευθύνη φέρουν οι αντιπεριφερει-
άρχες για τους δρόμους – καρμα-
νιόλες της Πελοποννήσου ξεκα-
θάρισε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης 
Παναγιώτης Νίκας, βλέποντας τη 
λίστα με τα 150 επικίνδυνα σημεία 
του οδικού δικτύου, που του παρέ-
δωσε η Αστυνομία.
Τον πλήρη κατάλογο των σημείων 
αυτών παρέδωσε στον κο Νίκα ο 
Γενικός Περιφερειακός Αστυνο-
μικός Διευθυντής Πελοποννήσου 
ταξίαρχο Παναγιώτης Πούπουζας 
και ο Περιφερειάρχης με επείγον 
έγγραφό του καλεί σε άμεσες ενέρ-
γειες τους χωρικούς  αντιπεριφε-
ρειάρχες και τους προϊσταμένους 
των κατά τόπους Διευθύνσεων 
Τεχνικών Έργων.
Τα προβλήματα στην Αργολίδα 
εντοπίζονται κυρίως στην Ερμι-
ονίδα, αλλά και σε περιοχές του 
Άργους.
Κραυγαλέες περιπτώσεις είναι ο 
κόμβος που συνδέεται η Άργους – 
Τριπόλεως με το Νότιο περιφερει-
ακό, όπου σύμφωνα με την αστυ-
νομία χρειάζεται αντικατάσταση 
της νησίδας και τοποθέτηση πινα-
κίδας ΣΤΟΠ. Πρόβλημα είναι και η 
φθορά οδοστρώματος στον Κόμβο 
Μαλαχιά.
Στην Ερμιονίδα ιδιαίτερη προσο-
χή πρέπει να δοθεί στην έλλειψη 
σήμανσης στην είσοδο του Γενικού 
Λυκείου Κρανιδίου, αλλά και στην 
καθίζηση που έχει υποστεί το οδό-
στρωμα στο 22ο χιλιόμετρο Κρα-
νιδίου – Ναυπλίου. επίσης επικίν-
δυνη είναι μια τρύπα που υπάρχει 
στο 25ο χιλιόμετρο Κρανιδίου – 
Ναυπλίου από έλλειψη φρεατίου.
 Η απουσία σήμανσης, είναι επίσης 
ένα πρόβλημα που συναντάμε σε 
πολλούς δρόμους της Ερμιονίδας.
Όπως δήλωσε ο Παναγιώτης Νίκας 
«έχουν ήδη διατεθεί επαρκέστατες 
πιστώσεις για το οδικό δίκτυο στις 
Περιφερειακές Ενότητες», ενώ στο 
έγγραφο που τους έστειλε τονίζει 
ότι οι αντιπεριφερειάρχες οφεί-

λουν να δράσουν άμεσα, καθώς θα 
έχουν ευθύνη προσωπική - αστική 
και ποινική - αν δεν αποκαταστή-
σουν την ασφάλεια του οδικού δι-
κτύου στα σημεία που υποδεικνύ-
ουν οι πίνακες των Διευθύνσεων 
Αστυνομίας.
Το έγγραφο εκτός από τους αντι-
περιφερειάρχες εστάλλει και στους 
διευθυντές Τεχνικών Έργων:
“Θερμά ευχαριστώ τον Περιφερει-
ακό Διευθυντή της Αστυνομίας 
κ. Πούπουζα Παναγιώτη και τους 
Αστυνομικούς Διευθυντές των Νο-
μών, για την εργώδη προσπάθειά 
τους να ερευνήσουν και να συντά-
ξουν έκθεση για τα επικίνδυνα ση-
μεία του επαρχιακού και εθνικού 
οδικού δικτύου του Νομού ευθύ-
νης τους.
Ύστερα απ’ αυτό, εντέλλεσθε για 
άμεση ανταπόκριση και αποκατά-
σταση του οδικού δικτύου ευθύ-
νης σας και ιδιαίτερα δρόμων που 

έχουν σήμανση Α, που σημαίνει 
ότι στο σημείο έχουν γίνει ατυχή-
ματα.
Με ευθύνη σας να με έχετε ενημε-
ρώσει μέχρι 1/5/2020 για την εξέ-
λιξη αυτού του έργου.
Να προσέξετε ιδιαίτερα για τις συ-
νέπειες μετά την έκθεση της Αστυ-
νομίας η οποία και σας κοινοποι-
είται.

Τέλος, αναμένω ακόμα το έγγραφο 
για τον ορισμό Υπευθύνων Τεχνι-
κών για το επαρχιακό και εθνικό 
δίκτυο ευθύνης σας».

Πού παραμονεύει ο κίνδυνος
Σύμφωνα με την έκθεση της Τρο-
χαίας το τελευταίο διάστημα έχουν 
διαπιστωθεί προβλήματα στους 
παρακάτω δρόμους της Αργολίδας:

1. ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ /  
Ε.Ο. ΑΡΓΟΥΣ- ΣΤΕΡΝΑΣ 
[ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΛΑΧΙΑ ΕΩΣ 
ΚΟΜΒΟ ΣΤΕΡΝΑΣ] : ΦΘΟΡΑ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

2. ΜΥΚΗΝΩΝ / ΚΟΜΒΟΣ Ε.Ο. 
ΑΡΓΟΥΣ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΜΕ 
ΝΟΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ: 
ΑΝΤΙΚΑΣΤΑΣΗ ΝΗΣΙΔΑΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙ-
ΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Ρ-2 ΣΤΟΠ, 
ΦΘΟΡΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ - ANΤΙ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

3. ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ / 
44ΧΛΜ ΠΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – 

ΑΡΓΟΥΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑ-
ΘΕΤΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗ-
ΜΑΝΣΗΣ

4. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ / ΑΠΟ ΚΡΑ-
ΝΙΔΙ ΕΩΣ 28ο χλμ Ε.Ο.ΚΡΑ-
ΝΙΔΙΟΥ – ΝΑΥΠΛΙΟΥ: ΕΛΛΙ-
ΠΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΕΛΛΕΙΨΗ 
ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΕΖΩΝ, ΠΕΖΟ-
ΦΑΝΑΡΟ

5. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ / Π.Ο. 
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΕ-
ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΕΛΛΕΙΨΗ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ

6. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ / ΚΥ-
ΚΛΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙ-
ΟΥ: ΕΛΛΙΠΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ

7. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ / ΑΠΟ ΚΥΚΛΙ-
ΚΟ ΚΟΜΒΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΕΩΣ 
3ο χλμ Ε.Ο. ΝΑΥΠΛΙΟΥ: ΈΛ-
ΛΕΙΨΗ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ 
ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ

8. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ / 10ο 
χλμ Ε.Ο.ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ - ΝΑΥ-
ΠΛΙΟΥ (ΣΤΡΟΦΗ): ΕΛΛΕΙΨΗ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΚΛΥ-
ΔΩΜΑΤΟΣ

9. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ / ΕΙΣΟ-
ΔΟΣ ΔΙΔΥΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
(ΣΦΑΓΕΙΑ): ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΦΩ-
ΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ

10. 10. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ / 22ο χλμ 
Ε.Ο. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ: 
ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

11. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ / ΚΑΤΑ ΜΗ-
ΚΟΣ Ε.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ – ΝΑΥ-
ΠΛΙΟΥ: ΕΛΛΕΙΨΗ Ή ΔΙΑ-
ΒΡΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

12. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ / 25 χλμ 
Ε.Ο.ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ- ΝΑΥΠΛΙΟΥ: 
ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΡΕΑΤΊΟΥ ΟΜ-
ΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

13. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ / Ε.Ο. ΚΡΑΝΙ-
ΔΙΟΥ- ΕΡΜΙΟΝΗΣ: ΕΛΛΕΙΨΗ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜ-
ΜΙΣΗΣ

14. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ / Ε.Ο.ΚΡΑΝΙ-
ΔΙΟΥ – ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ: ΕΛ-
ΛΙΠΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΗ-
ΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩTIΣΜΟΣ

θέμα

Υπεύθυνοι οι αντιπεριφερειάρχες για δρόμους – καρμανιόλες

Στο βάθρο των πρωταθλητών η Πελοπόννησος για τα τροχαία

Συναγερμός για 150 επικίνδυνα σημεία στο οδικό δίκτυο

 Η Ερμιονίδα και το 
Άργος διεκδικούν 
τα σκήπτρα από 
τα προβλήματα 

που παρουσιάζουν 
οι δρόμοι της 

Αργολίδας

Τη δεύτερη θέση σε νεκρούς, ποσοστιαία σε σχέση με τον πληθυσμό, μετά της Πε-
ριφέρεια Νοτίου Αιγαίου καταλαμβάνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στον δείκτη 
των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ, που αφορά 
τροχαία που έγιναν το 2018 σε σύγκριση με προηγούμενα έτη.
Κύριες αιτίες των τροχαίων δυστυχημάτων ήταν οι ελιγμοί κατά την πορεία του 
οχήματος, η παραβίαση του STOP και η είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
Ως προς τους νεκρούς, ανά 1.000.000 κατοίκους ο δείκτης σε σύνολο χώρας ήταν 
65,2. Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ήταν πρώτη στην κατάταξη με δείκτη 161,4, 

δεύτερη η Περιφέρεια Πελοποννήσου με 107,5 και τρίτη η περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας με 97,0.
Από το σύνολο των τροχαίων ατυχημάτων τα περισσότερα (33,2%) σημειώθηκαν 
από την 11η έως και την 15η ώρα, ενώ τα λιγότερα (5,2%) σημειώθηκαν από την 
2η έως και την 5η ώρα. Ο μεγαλύτερος αριθμός νεκρών σημειώθηκε κατά τις 
ώρες: 13η (50 νεκροί, 7,1%) και 16η (43 νεκροί, 6,1%), ενώ ο μικρότερος αριθμός 
σημειώθηκε κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες, από 1η έως και 4η με ποσοστά που 
κυμαίνονται από 1,3% έως και 2,6%.
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Πώς σχεδιάζουν να «ξελασπώσουν» το Γηροκομείο Ναυπλίου
Το πλάνο για την εξυγίανση του χρεωκοπημένου Ιδρύματος

Με την αναμόρφωση των τροφείων που 
θα έχουν ως κριτήριο τον ισοσκελισμό 
εσόδων εξόδων και με επιχορηγήσεις 
από το δήμο Ναυπλιέων, στοχεύει το νέο 
διοικητικό συμβούλιο να «ξελασπώσει» 
το χρεοκοπημένο Γηροκομείο της πόλης.
Περνώντας από συμπληγάδες τα μέλη 
του ΔΣ που προέρχονται από τη συμπολί-
τευση και την αντιπολίτευση, κατάφεραν 
να συνεννοηθούν και να συμφωνήσουν 
σε ένα κοινό πλάνο, το οποίο όμως εξαρ-
τάται και από τις προθέσεις του δήμου, 
που καλείται να πληρώσει.
Η εισήγηση για την εξυγίανση του Ιδρύ-
ματος παρουσιάστηκε από τον Κ. Καρά-
παυλο, μαζί με τον κ. Κατερινάκο.
Μετά τη συνεδρίαση του Διοκητικού 
Συμβουλίου, ο Προέδρος του Γηροκομεί-
ου Χρήστος Ζέρβας ανακοίνωσε τα εξής:
1) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
ενημερώθηκαν από την λογίστρια του 
ιδρύματος σχετικά με τα οικονομικά μου 
και έλαβαν γνώση για τα μισθολογικά 
ασφαλιστικά και άλλα θέματα. Επίσης 

παρέλαβαν σύμφωνα με τις αρμοδιότη-
τες τους και τους κωδικούς για τις ανά-
λογες ενέργειες. Ενημερώθηκαν αναλυ-
τικά για το μηνιαίο κόστος λειτουργίας 
του ιδρύματος το οποίο αγγίζει τις 30.000 
€ (24.000€ μισθοδοσία ασφαλιστικά και 
λειτουργικά και 6.000€ λοιπές δαπάνες) 
επίσης για τα θέματα των δωρεών τα 
οποία είναι περίπου στο ποσό των 5000 
€.
2) Αποφασίστηκε η ψήφιση νέων τρο-
φείων τα οποία θα έχουν ως κριτήριο τον 
ισοσκελισμό εσόδων εξόδων.
3) Συζητήθηκε το θέμα των φημών και 
ότι το χρέος του ιδρύματος έχει δημιουρ-
γηθεί από κακοδιαχείριση και όχι από το 
μηνιαίο έλλειμμα που προκαλείται από 
τις ανελαστικές δαπάνες μισθοδοσίας 

ασφαλιστικά κι άλλα οι οποίες είναι απα-
ραίτητες για την νόμιμη λειτουργία του 
ιδρύματος. Τα μέλη αποδέχθηκαν ότι κα-
κοδιαχείριση δεν υφίσταται.
4) Αποφασίστηκε να ανατεθεί σε δικηγό-
ρο η σύνταξη προγραμματικής σύμβασης 
ανάμεσα στο ίδρυμα και στο δημοτικό 
οργανισμό κοινωνικής πρόνοιας και αλ-
ληλεγγύης που θα επιτρέπει την επιχο-
ρήγηση του ιδρύματος. Η προγραμματική 
θα υπερψηφιστεί από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του ιδρύματος και θα σταλεί προς 
έγκριση στην αποκεντρωμένη διοίκηση 
και στην επιτροπή κληροδοτημάτων.
5) Αποφασίστηκε η τροποποίηση του κα-
ταστατικού του ιδρύματος έτσι ώστε να 
μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του σε 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του 

Δήμου και να καλύπτεται ή ενισχύεται 
οικονομικά γι αυτές.
6) Να εξεταστεί από το Δήμου Ναυπλι-
έων και από την νομική του υπηρεσία 
η δυνατότητα επιχορηγήσεις ενός συλ-
λόγου φίλων του ιδρύματος ο οποίος θα 
έχει ως αρμοδιότητα και ως σκοπό την 
επιχορήγηση του ιδρύματος.
7) Να εξεταστεί από το Δήμου Ναυπλιέ-
ων και από την νομική του υπηρεσία η 
δυνατότητα επιχορηγήσεις του ιδρύματος 
μέσα από την διαδικασία επιχορηγήσεις 
συλλόγων και σωματείων.(1,5% του τα-
κτικού προϋπολογισμού).
8) Το διοικητικό συμβούλιο ενημερώθη-
κε σε γενικές για τα κτιριακά θέματα του 
ιδρύματος κάτι το οποίο είχε αναλάβει η 
κυρία Ψαρολόγου η οποία δεν μπόρεσε 
λόγω υποχρεώσεων να παρίσταται
9) Συγκροτήθηκε επιτροπή καταγραφής 
παγίων έτσι ώστε να ξεκινήσει η συγκε-
κριμένη διαδικασία αλλά και η καταστρο-
φή άχρηστων αντικειμένων που έχουν 
συσσωρευτεί στην αποθήκη.

Περνώντας από 
συμπληγάδες τα μέλη 
του ΔΣ, κατάφεραν να 
συνεννοηθούν και να 
συμφωνήσουν σε ένα 

κοινό πλάνο

Το μηνιαίο κόστος 
λειτουργίας αγγίζει 

τις 30.000 ευρώ 
(24.000 μισθοδοσία, 

ασφαλιστικά και 
λειτουργικά και 6.000 

λοιπές δαπάνες)
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Συνεχίζει να «πονάει» η υγεία στην Αργολίδα
Τα προβλήματα παραμένουν με τους νέους διοικητές να καλούνται να βγάλουν τα «κάστανα 

από τη φωτιά»

Με ένα τσουβάλι προ-
βλήματα παραλαμβά-
νουν τα νοσοκομεία 

Άργους και Ναυπλίου οι νέοι 
διοικητές, που ορκίστηκαν κα-
λούμενοι να βγάλουν τα κάστα-
να από τη φωτιά.
Ανέλαβαν καθήκοντα έχοντας 
να αντιμετωπίσουν την τερά-
στια έλλειψη προσωπικού, τις 
λειτουργικές και κτιριακές αδυ-
ναμίες που υπάρχουν, αλλά και 
την έλλειψη εκσυγχρονισμού, 
αφού η συνολική δαπάνη υγεί-
ας (ιδιωτικής και δημόσιας) 
ανέρχεται μόλις στο 7.8% του 
ΑΕΠ , πολύ κάτω από μέσο όρο 
των χωρών του ΟΟΣΑ.

Το κυριότερο πρόβλημα που 
έχουν να αντιμετωπίσουν η 
νέα Διοικήτρια του Γενικού 
Νοσοκομείου Αργολίδας Μα-
ρία Σαρίδη, ο Αν. Διοικητής της 
οργανικής μονάδας Ναυπλίου 
Θοδωρής Βασιλόπουλος, σε συ-
νεργασία φυσικά με τον Διοι-
κητή 6ης ΥΠΕ Γιάννη Καρβέλη, 
είναι η λειτουργία δύο νοσοκο-
μείων σε ακτίνα μόλις 12 χιλιο-
μέτρων, που δεν διαθέτουν όλες 
τις κλινικές, με κλίνες που δεν 
επαρκούν για να καλύψουν τις 
ανάγκες του νομού, με εφημε-
ρίες του ενός ή του άλλου νοσο-
κομείου με τις μισές ειδικότητες, 
με ελλιπή χειρουργεία για τις 
ανάγκες των ασθενών. Και μαζί 
με όλα αυτά να υπάρχει ένα 
άνευ προηγουμένου υγειονο-
μικό αλαλούμ με την διακομιδή 
των ασθενών στα Τριτοβάθμια 
Νοσοκομεία της Αττικής.
Οι νέοι διοικητές ταυτόχρονα 
παραλαμβάνουν δύο νοσοκο-
μεία τα οποία δεν διαθέτουν 
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 
(ΜΕΘ), με τα περιστατικά να 
διακομίζονται σε ΜΕΘ της Ατ-
τικής και συνάνθρωποί μας να 

χάνουν τη ζωή τους στο δρόμο 
κατά τη διακομιδή ή στην κα-
λύτερη περίπτωση να ταλαιπω-
ρούνται αφάνταστα.
Να σημειωθεί ότι στην 6η ΥΠΕ 
όπου ανήκει η Περιφέρεια Πε-
λοποννήσου, ο αριθμός των 
κλινών ΜΕΘ που λειτουργούν 
είναι μικρός για να καλύψει τις 
ανάγκες του πληθυσμού που δι-
πλασιάζεται κατά τους θερινούς 
μήνες λόγω του τουρισμού. 
Υπάρχουν μόλις 4 κλίνες στο 
Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης, 
6 στην Καλαμάτα και 5 στην 
Κόρινθο, οι οποίες όμως, δεν 
μπορούν να εξυπηρετήσουν το 
σύνολο των κατοίκων της Περι-
φέρειας.
Περιττό να γίνει αναφορά στα 
Κέντρα Υγείας Λυγουριού και 

Κρανιδίου τα οποία κρατούν σε 
λειτουργία με νύχια και με δό-
ντια οι λιγοστοί εργαζόμενοι.
Ποιοι είναι
Ο Διοικητής 6ης ΥΠΕ Γιάννης 
Καρβέλης είναι από την Πά-
τρα, πτυχιούχος Νομικών και 
Πολιτικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών και κάτο-
χος δύο μεταπτυχιακών τίτλων 
σπουδών, στη «Διοίκηση και 
Οργάνωση Επιχειρήσεων» και 
στη «Διοίκηση Τουριστικών 
Επιχειρήσεων». Στέλεχος του 
Ο.Α.Ε.Δ. επί 31 χρόνια, Προϊ-
στάμενος του τμήματος Ασφά-
λισης της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πελοποννήσου του 
Οργανισμού και Πρόεδρος της 
Ένωσης Υπαλλήλων Ο.Α.Ε.Δ. 
Πελοποννήσου και Δυτικής Ελ-

λάδας. Έχει δημοσιεύσει πλήθος 
άρθρων στον ηλεκτρονικό και 
έντυπο τύπο, για ζητήματα που 
αφορούν τις εργασιακές σχέ-
σεις, την οικονομία, την διοίκη-
ση και την καινοτομία.
Η Μαρία Σαρίδη νέα Διοική-
τρια στο Γενικό Νοσοκομείο 
Αργολίδας είναι Κορίνθια. Πριν 
αναλάβει καθήκοντα ήταν Δι-
ευθύνουσα Νοσηλευτικής Υπη-
ρεσίας του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Κορίνθου , ενεργή πολίτης 
με πληθώρα σπουδών.
Ο Θοδωρής Βασιλόπουλος δεν 
χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, 
καθώς είναι γνωστός για τη 
δράση του στην Αργολίδα.
Η ορκωμοσία των νέων διοικη-
τών Άργους και Ναυπλίου έγι-
νε την περασμένη εβδομάδα σε 

μια λιτή τελετή, παρουσία του 
Διοικητή της 6ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Γιάννη Καρβέλη. 
Ακολούθησε συνεργασία με 
θέμα τον γενικότερο σχεδια-
σμό της Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας και την ιεράρχηση των 
ενεργειών που απαιτούνται για 
την επίλυση των  θεμάτων που 
αντιμετωπίζουν τα δύο νοσοκο-
μεία της Αργολίδας.
Όπως δήλωσε η κα Σαρίδη «αλ-
λαγή επαγγελματικής σελίδας, 
με την τιμητική ανάθεση της δι-
οίκησης των νοσοκομείων του 
νομού Αργολίδος. Κοινός μας 
στόχος η αγαστή συνεργασία με 
τους εργαζόμενους και η βέλτι-
στη παροχή φροντίδας υγείας 
στον πολίτη».

Η νέα  Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας Μαρία Σαρίδη, ο Αν. Διοικητής της οργανικής μονάδας Ναυπλίου Θοδωρής Βασιλόπουλος και ο 
Διοικητής 6ης ΥΠΕ Γιάννη Καρβέλης, στην ορκωμοσία. Στο τέλος της θητείας τους θα αποδειχθεί αν βάλουν τη σφραγίδα τους στην Υγεία της Αργολίδας ή 
αν θα κάνουν απλή διαχείριση

Μεγάλη η ευθύνη 
των νέων διοικητών 
για την επίλυση των 
τεράστιων χρόνιων 
προβλημάτων στα 
νοσοκομεία και τα 

Κέντρα Υγείας
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του Θέμου Γκουλιώνη*

μονολογώντας

Οι Κινέζοι συνεχίζουν τις βόλτες τους στην Πελοπόννη-

σο. Μπορεί να άλλαξε η Περιφερειακή Αρχή, όμως οι Κι-

νέζοι αξιωματούχοι δεν χολοσκάνε και έρχονται συχνά.

Το θέμα είναι και να βγει κάτι από αυτές τις επισκέψεις. 

Αυτή τη φορά στην Τρίπολη βρέθηκε ο αντιπρόεδρος 

του Κινεζο – Ελληνικού Συνδέσμου Πολιτιστικής και Οι-

κονομικής Ανάπτυξης Χονγκ Ζου και συζήτησε με τον 

Π. Νίκα το ενδεχόμενο αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ 

Πεκίνου – Καλαμάτας.

Λες;

Οι βόλτες των Κινέζων

Παρακμιακές μετονομασίες
Στις 12.12.19 δημοσιεύθηκε στον «Αναγνώστη» προκλητικό 
κείμενο με τίτλο ο «ποδοσφαιρικός πολιτισμός»!... (Όμως: Στο 
λήμμα «πολιτισμός», το λεξικό ομιλεί για ειλικρίνεια, για ευ-
γένεια και για ημερότητα τών ηθών στις σχέσεις μεταξύ τών 
ανθρώπων, πράγματα απολύτως άγνωστα στο ποδόσφαιρο).
Αυτό που κάνει ιδιαιτέρα εντύπωση είναι ότι το ποδόσφαιρο 
από παιχνίδι μετονομάσθηκε σε «άθλημα»! και οι παίκτες σε 
αθλητές! 
Στην Ολυμπία, αλλά και σε όλα τα Ελληνικά στάδια, που επί 
13 αιώνες διεξήγοντο αθλητικοί αγώνες, ποτέ, μα ουδέποτε 
διεξήχθη κανενός είδους παιχνίδι. Κι αυτό όχι από κάποια 
απαγόρευση. Απλώς επειδή όλοι τους καταλάβαιναν (όλοι 
τους, επί 1277 χρόνια!) ότι άλλο είναι το «παίζω» και άλλο 
είναι το «αθλούμαι»: 
Το παίζω προέρχεται από το ένστικτο και απαντάται και σε 
πολλά άλλα είδη, πλήν τού Ανθρώπου (γάτες, σκυλιά, αλε-
πούδες, γίββωνες, μαϊμούδες κ.ο.κ. συνέχεια παίζουν). 
Ο Αθλητισμός όμως δέν είναι δυνατόν να απαντηθεί σε κανέ-
να άλλο ζωικό είδος και αποτελεί μία κορυφαία πολιτισμική 
δημιουργία κατ’ αποκλειστικότητα τού Ανθρώπου, για τήν 
οποία σεμνύνεται ο Ελληνικός Πολιτισμός. 
Τι έχει συμβεί στις μέρες μας και χάσαμε τήν πυξίδα; Πώς συ-
νέβη και μάς άλλαξαν τούς ορισμούς; Πώς το δεχθήκαμε αυτό; 
Και τούτο δέν συνέβη μόνο στα παίγνια: Λέμε τόν κοινοβου-
λευτισμό δημοκρατία(!), τήν υποταγή τήν λέμε απελευθέρω-
ση, το ψέμα αλήθεια, το γήπεδο το λέμε στάδιο, το αμφιθέατρο 
(που είναι Ρωμαϊκή επινόηση) το λέμε θέατρο, τίς Πανεπιστη-
μιακές αίθουσες διδασκαλίας που είναι επίπεδες κεκλιμένες 
επιφάνειες ή ημικυκλικές αλλά ουδέποτε αμφιθεατρικές, τίς 
ονομάζουμε αμφιθέατρα (και ο υπογράφων το άρθρο, αμφιθέ-
ατρα τα έλεγε), τήν βαρβαρότητα τού Κολοσσαίου ονομάζουμε 
«αρένα τής πολιτικής αντιπαράθεσης» κ.ο.κ.…
Στην είσοδο τού Κολοσσαίου έγραφε: Ludi et panem = παι-
χνίδια και ψωμί.
Στα Ελληνικά αυτό το λέμε «άρτον και θεάματα», φράση τήν 
οποία λέμε θέλοντας να αναδείξουμε τήν παρακμή.
Τα τελευταία χρόνια, αφού οδηγήθηκε ο λαός στην ένδεια, 
μοιράζουν (όπως οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες μοίραζαν ξερό 
ψωμί) γλίσχρα …επιδόματα, και σε όλα σχεδόν τα τηλεοπτικά 
κανάλια, μάς δείχνουν ως «θεάματα» συνέχεια ludi, δηλαδή 
παιχνίδια, τα οποία ως γνωστόν λίγο διαφέρουν από πόλεμο, 
συχνά-πυκνά μάλιστα, για να μην ξεχνιόμαστε, τα ονοματί-
ζουν με μια λέξη πολύ χειρότερη και από τόν πόλεμο: Τά λένε 
«μονομαχίες». Με άλλες λέξεις ¨η φρίκη στην υπηρεσία τής 
«αγωγής» τής τρισάθλιας αυτής κοινωνίας¨.
Στο ποδόσφαιρο που κυριαρχεί, υπάρχουν κυνηγοί, εκτελε-
στές, επιθετικοί παίκτες, κανονιέριδες, αμυντικοί παίκτες (κά-
ποιοι από τούς οποίους ονομάζονται και «τσεκούρια» ή «κλα-
δευτήρια»). Οι άναρθρες κραυγές αλλά και συχνά οι ακραία 
προσβλητικές και χυδαίες φράσεις τών θεατών, (φράσεις που 
είναι αδύνατον να αποτυπωθούν στο χαρτί εάν θέλεις να δια-
τηρήσεις τήν αξιοπρέπειά σου), τα βαμμένα τους τα πρόσωπα, 
οι σάλπιγγες, τα ταμπούρλα και οι σημαίες στις οποίες έχουν 
ζωγραφίσει κανόνια, κεραυνούς, γεράκια και ό,τι άλλο επιθε-
τικό βάζει ο νούς σας, μάς παραπέμπουν αλλά και μάς προε-
τοιμάζουν για ολοκληρωτική σύγκρουση. Σύγκρουση κατά τη 
διάρκεια τής οποίας θα γίνει, όπως προαναγγέλλουν, …σφαγή.
Όλα θυμίζουν το Κολοσσαίον. 
Όταν σπανίως γίνεται στον τόπο αυτόν και κάποιος αθλητικός 
αγών, μετονομάζουν χωρίς δισταγμό και δίχως ίχνος ντροπής 
το αμφιθέατρο, δηλαδή τήν Ρωμαϊκή αρένα, σε «στάδιο»! και 
μάλιστα αυτό θεωρείται σήμερα φυσιολογικό... 
Η ιεροσυλία αυτή είχε τολμηθεί στο παρελθόν, μία και μόνη 
φορά, το 88 π. Χ. όταν ο πανβάρβαρος Ρωμαίος στρατηγός 
Σίλας, μετέφερε ως τρόπαιο τούς Έλληνες αθλητές από τήν 

Το ΕΣΥ με την 
…έγκριση της 

Αργολίδας
Αναπληρωτής Συντονιστής Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας στο Ινστιτούτο Επιστημονικών 
Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλό-
γου, ανέλαβε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλ-
λόγου Αργολίδας Κωνσταντίνος Κατσαρός.
Αντικείμενο του Ινστιτούτου είναι η μελέτη 
και επεξεργασία προτάσεων για την καλύ-
τερη λειτουργία των δομών του ΕΣΥ.
Η πρόταση αυτή αποτελεί τιμή και διάκριση 
για τον ΙΣΑ, του οποίου η πολυετής πορεία 
έχει συνδράμει σημαντικά στη βελτίωση 
της Υγείας των πολιτών, τονίζει ο κος Κα-
τσαρός.

Υ.Ζ.

Συνέχεια από τη σελ. 8
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ιχνηλασίες
25 χρόνια 

ζωής
Η 25η Βασιλόπιτα μας αποκάλυ-
ψε και τα 25χρόνια της Αργολι-
κής Πολιτιστικής Πρότασης, ενός 
από τους μακροβιότερους συλ-
λόγους της περιοχής μας με δι-
αρκή προσφορά στον πολιτισμό.
Το ΔΣ και τα μέλη του συλλόγου 
σας περιμένουν για να κόψουν 
την 25η Βασιλόπιτα της ζωής 
του συλλόγου και να μοιραστούν 
μαζί σας τα όνειρά τους για την 
καινούργια χρονιά.
Το Σάββατο, 25 Ιανουαρίου στις 
7:30 το βράδυ στον πολυχώρο 
¨θέατρο πρόταση¨ στην Οδυσ-
σέα Ανδρούτσου 13 στο Άργος. 
Καλή χρόνια και με νέες επιτυχίες 
επί της σκηνής!

ΑΝ.

Κρύβουν τα 
τασάκια των 
υπαλλήλων

Μαχαίρι στο τσιγάρο των υπαλλήλων 
της Περιφέρειας βάζει ο Νίκας, ορί-
ζοντας μάλιστα τον Βασίλη Καπέλιο 
υπεύθυνο αντιπεριφερειάρχη για 
την εφαρμογή του αντικαπνιστικού 
νόμου.
Σε υπηρεσιακό επίπεδο, αρμόδιος 
για την εφαρμογή του εν λόγω νόμου 
είναι ο γενικός διευθυντής υγείας της 
Περιφέρειας.
Στους παραβάτες που θα καπνίζουν 
θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που 
προβλέπονται.

ΑΝ.

Γαλάζια και 
πράσινα 

καφενεία
“Δεν με ενδιαφέρει ο πολιτικός 
ή ο αυτοδιοικητικός προσανα-
τολισμός κανενός υπαλλήλου, 
αυτό που με ενδιαφέρει είναι η 
προσφορά του στην υπηρεσία 
και τίποτ’ άλλο», είπε ο Π. Νίκας 
στην πίτα του σωματείου εργα-
ζομένων.
Αυτό έλλειπε…. Πού ζούμε, 
στη εποχή των γαλάζιων και 
πράσινων καφενείων;
Μερικές φορές τα αυτονόητα 
παραλείπονται…
Επιπλέον, ο περιφερειάρχης ζή-
τησε από τους υπαλλήλους να 
τον βοηθήσουν στο έργο του, 
ενώ επανέλαβε ότι μόλις ολο-
κληρωθεί ο νέος κανονισμός 
λειτουργίας, θα ενεργοποιήσει 
το υπηρεσιακό συμβούλιο και 
να προβεί σε ορισμούς διευ-
θυντών. Ακόμα σημείωσε ότι 
οι υπερωρίες δεν αποτελούν 
αύξηση μισθού και θα τις λαμ-
βάνουν όσοι υπάλληλοι απο-
δεδειγμένα τις δουλεύουν.

Υ.Ζ..

Άγιασε με την Δημαρχία 
Κοινοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος Κοινότητας, τρεις θητείες Δή-
μαρχος Νίκαιας, μια θητεία Δήμαρχος Κιλελέρ, και ο πρώτος Πρό-
εδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας, ο Ρίζος Κομήτσας το ερχόμενο Σάβ-
βατο  το πρωί θα χειροτονηθεί σε Διάκονο και την επομένη, στον 
Ι.Ν Αγίου Γεωργίου, στην πλατεία της Ανατολής Αγιάς, θα χειρο-
τονηθεί σε Ιερέα από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητρι-
άδος κκ. Ιγνάτιο. Ό κ. Κομήτσας αναφερόμενος στην απόφασή 
μεταξύ άλλων είπε: «Η ιεροσύνη ήταν ένας νεανικός μου πόθος. 
Έχει ωριμάσει ο χρόνος, κουράστηκα, και νιώθω πλέον έτοιμος 
να ικανοποιήσω τον νεανικό μου πόθο. Άλλωστε ποτέ δεν ήμουν 
ξεκομμένος. Υπήρξα ψάλτης σε αναλόγιο για 23 ολόκληρα χρό-
νια και πρόεδρος των Ιεροψαλτών την περίοδο 1992-1998».
Αντε και στους δικούς μας

4,5 τόνοι τρόφιμα 
για το Λυγουριό
4,5 τόνους τρόφιμα δωρεά στον Δήμο 
Επιδαύρου έστειλε ο ομογενής από τον 
Καναδά Βασίλης Τσιώλη ς στους συγχω-
ριανούς του.
Τα τρόφιμα παρέλαβε ο δήμος και τα 
παρέδωσε στο Σύλλογο «Μάνα» για 
να διανεμηθούν σε οικογένειες που τα 
χρειάζονται.
Η αλληλεγγύη ζει και όσο υπάρχουν άν-
θρωποι με ενσυναίσθηση και αγάπη στο 
συνάνθρωπο οι ελπίδες δεν χάνονται.

Οδός Νικηταρά
Ιδιαίτερα ευτυχής έδειχνε ο Δήμαρχος 
Άργους κατά την επίσκεψη «απογόνων», 
κατά δήλωσή τους. του Νικηταρά. Μά-
λιστα δημοσιεύοντας φωτογραφία τους 
υπογράμμισε: «Ιδιαίτερη τιμή ήταν για 
μένα Σήμερα γιατί δέχθηκα επίσκεψη 
στο δημαρχείο μας από δύο απογόνους 
του ΜΕΓΑΛΟΥ ΗΡΩΑ της επανάστασης 
του ’21 ΝΙΚΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 
(ΝΙΚΗΤΑΡΑ). Ετοιμάζουμε κάτι ..... γιατί 
για όσους δε γνωρίζουν ο Νικηταράς 
Αλλά και ο γιός του έμεναν στο Άργος 
και ο γιος πήρε Αργείτισσα για γυναί-
κα του». Στο Άργος ζουν εδώ και χρό-
νια Σταματελόπουλοι που θα έπρεπε 
να αναζητηθεί η συγγένειά τους με τον 
ήρωα του 1821. Το Σπίτι του Νικηταρά 
ήταν δίπλα στο παλιό Δημαρχείο γι αυτό 
και ο δρόμος φέρει το όνομά του. Καλό 
θα είναι η δημοτική αρχή να ψάξει να 
βρει τι έγινε το λιοντάρι- κρήνη που κο-
σμούσε την αυλή του.

ΑΝ
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Με αργά αλλά σταθερά βήματα και η χώρα μας υποτάσσεται 
στην αναγκαιότητα καθαρότερου περιβάλλοντος αλλά και 
στις απαιτήσεις της βιομηχανίας αυτοκινήτων να ξεφύγουμε 
από τον πετρελαϊκό έλεγχο, πράγμα που μας κάνει να ανα-
ρωτιόμαστε για πιο λόγω να κινδυνεύουμε να έρθουμε σε 
πόλεμο με την Τουρκία, όταν το μέλλον στηρίζεται στις ανα-
νεούμενες πηγές ενέργειας και στην ηλεκτροκίνηση.
Επόμενος σταθμός είναι η ηλεκτροκίνηση των οχημάτων 
των δήμων αλλά και των δημοτών προς αυτή την κατεύθυν-
ση ετοιμάζει το ΥΠΕΝ για να τον διαθέσει στους δημάρχους 
έναν αναλυτικό οδηγό για την εφαρμογή της ηλεκτροκίνη-
σης στις πόλεις τους, με διεξοδική καταγραφή των τρόπων 
χρηματοδότησης των διαφόρων δράσεων τόσο από εθνικά 
όσο και από ευρωπαϊκά προγράμματα.
Η γενική γραμματέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του 
ΥΠΕΝ Αλεξάνδρα Σδούκου αναφέρθηκε πριν λίγες ημέρες 
στον ιδιαίτερο ρόλο που καλείται να παίξει η Τοπική Αυτο-
διοίκηση στην προσπάθεια προώθησης της ηλεκτροκίνησης 
και οποιασδήποτε άλλης μορφής βιώσιμης κινητικότητας, 
επικαλούμενη το παράδειγμα του Άμστερνταμ και του Ρό-
τερνταμ, δύο Ολλανδικών πόλεων, στις οποίες οι δημότες 
αιτούνται στο δήμο τους, την εγκατάσταση φορτιστή για να 
φορτίζουν το όχημά τους.
Όπως εξήγησε η γ.γ. του ΥΠΕΝ «αυτό έχει βο-
ηθήσει στο αν αυξηθούν εκθετικά οι δημοσί-
ως προσβάσιμοι φορτιστές στις πόλεις αυτές. 
Μάλιστα τις ώρες που η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από το 
δίκτυο είναι μεγαλύτερη, οι φορτιστές φορτίζουν τα οχήματα 
με χαμηλότερη ισχύ, ενώ όταν η ζήτηση είναι μικρή ή υπάρ-

χει περίσσια καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 
από ΑΠΕ, τότε οι φορτιστές αυτοί φορτίζουν τα ΗΟ που είναι 
συνδεδεμένα, πολύ πιο γρήγορα».
Σύμφωνα με την κ. Σδούκου υπάρχουν πολλά διαθέσιμα χρη-
ματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα, με σκοπό την υλο-
ποίηση έργων σχετικών με την «έξυπνη πόλη», αλλά και πιο 
συγκεκριμένα έργων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. 
Το ΥΠΕΝ ανταποκρινόμενο στο ενδιαφέρον της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, -ήδη πιλοτικά ορισμένοι δήμοι χρη-
σιμοποιούν υβριδικά λεωφορεία και ηλεκτροκίνητα ΙΧ-, 
ετοιμάζει ένα Εγχειρίδιο για την Ανάπτυξη Έξυπνων και 
Πράσινων Πόλεων, με αντικείμενο την εφαρμογή της ηλε-
κτροκίνησης από τους Δήμους της χώρας, καθώς και 
την αναλυτική καταγραφή των τρόπων χρηματοδότησης 
των ενεργειών που απαιτούνται στο πλαίσιο των Εθνι-
κών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Δράσεων. 
Το Εγχειρίδιο θα ολοκληρωθεί σύντομα και θα παραδοθεί 
στους δήμους ώστε να αξιοποιηθούν οι πόροι.

Mail επικοινωνίας: lupus@espiv.net

ΣΗΜΕΡΑ, περισσότερο ίσως από ποτέ, η πολιτική 

διαχείριση της κυριαρχίας στη δική μας επικρά-

τεια, φροντίζει να επιβληθεί εκτός των άλλων και 

μέσα από την ηγεμονία των συμβόλων της. Είναι 

η ίδια η κυριαρχία που φροντίζει διαρκώς να μας 

υπενθυμίζει ότι η μακροημέρευση της εξαρτάται 

από την κανονικότητα. Που εμμένει στην ομαλή 

λειτουργία των ρυθμών της ζωής που μας εξανα-

γκάζουν να ζούμε θεωρώντας απειλητικό οτιδή-

ποτε το διαταράσσει, σκόπιμα ή μη. Που βασικό 

της και μόνιμα επαναλαμβανόμενο αφήγημα είναι 

το η Επιστροφή στην Κανονικότητα. 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, εκεί 

που οι φλόγες της εξέγερσης φωτίζουν τον Ειρηνι-

κό, ξεπροβάλει το σύνθημα ” Δε θα επιστρέψουμε 

στη κανονικότητα, επειδή η κανονικότητα ήταν το 

πρόβλημα” .

ΚΑΘΕ εικόνα λοιπόν μέσα από την οποία φαίνεται 

θρυμματισμένη η “κανονικότητα” της κυριαρχίας, 

είναι κι ένα πολιτικό μήνυμα, είτε αυτό λέγεται 

ξεκάθαρα και με σαφήνεια ως τέτοιο, είτε λέγεται 

άρρητα αφήνοντας το αισθητό αποτύπωμα του 

στον υλικό κόσμο γύρω μας. 

ΕΙΝΑΙ μια απόδειξη ότι η Τάξη μετρά απώλειες, ότι 

δε δουλεύουν όλα ρολόι, ότι δεν γίνονται τα πράγ-

ματα όπως ήταν προγραμματισμένα να γίνουν, ότι 

δεν ακολουθούν τα πάντα την προδιαγεγραμμέ-

νη τους πορεία. Είναι μια δήλωση ότι η αταξία θα 

βρει το φυσικό της τρόπο να ξεπηδήσει, ότι η δια-

τάραξη της ομαλότητας θα ξεπροβάλει μέσα από 

κάποια χαραμάδα που έμεινε ασφράγιστη ή από 

μια ρωγμή που δημιουργήθηκε στο ευ λειτουρ-

γείν της κανονικότητας. 

Η ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ στο απόσπασμα λοιπόν μέχρι 

να γίνουν οι πόλεις μας απέραντα θέατρα βαν-

δαλισμών σε οτιδήποτε μας τη θυμίζει. Τότε ίσως 

αρχίσουν οι πιθανότητες να δουλεύουν για μας 

πραγματικά.

Vita Civilis
Η κανονικότητα στο 

απόσπασμα
Του  The Blast

Κίνητρα για την τοποθέτηση ηλεκτρικών φορτιστών ΙΧ στις πόλεις
Στροφή στην ηλεκτροκίνηση

Συνέχεια από σελ. 6
Ολυμπία στο Κολοσσαίο. Εκεί λοιπόν, οι ευγενείς Ρωμαίοι 
θεαταί, έσκασαν στα γέλια, μη μπορώντας να καταλάβουν 
γιατί οι δρομείς έτρεχαν δίχως να τούς κυνηγάει κανείς και 
ούτε αυτοί να κυνηγούν κάποιον και επίσης πώς ήταν δυ-
νατόν να πετούν ακόντιο χωρίς να σημαδεύουν άνθρωπο! 
Και το αποκορύφωμα: Όλη αυτήν τήν παράταιρη μίξη, τήν 
καταναγκαστική ανάμειξη τού Πολιτισμού με τήν βαρβαρό-
τητα, τού θύματος με τόν θύτη, τής δίνουν ένα απαράδεκτο 
αλλά διεθνώς επικρατές πλέον όνομα: Τη λένε …Ελληνορω-
μαϊκό πολιτισμό!! Το Μεγαλείο αγκαλιά με το εξόφθαλμα γε-
λοίο. 
Τι άλλο πρόκειται να πάθουμε Θεέ μου; Καί τί άλλο πρόκειται 
να δούμε;

Ναύπλιον 21.1.20
Ο Θέμος Γκουλιώνης είναι Οφθαλμίατρος 
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Τα τεύχη δημοπράτησης του Εκσυγχρο-
νισμού Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους 
είναι ήδη έτοιμα εδώ καιρό στον Δήμο Άρ-
γους – Μυκηνών και από στιγμή σε στιγμή 
αναμένεται να ανάψει το πράσινο φως για 
την δημοπράτηση του έργου.
Αν και η πολλά υποσχόμενη επίσκεψη του 
Γενικού Γραμματέα πολιτισμού Γιώργου 
Διδασκάλου είχε ανάψει το πράσινο φως 
για να προχωρήσουν τα έργα ανάπλασης 
του αρχαιολογικού μουσείου του Άργους 
και του περιβάλλοντος αυτού χώρου, έχου-
με μια πρώτη μικρή, και ίσως λογική, κα-
θυστέρηση στην δημοπράτηση του έργου. 
Σύμφωνα με τα όσα είπε ο γενικός γραμμα-
τέας επισκεπτόμενος τον δήμαρχο Άργους 
Δημήτρη Καμπόσο, «την επομένη εβδομάδα 
(σ.σ. 23- 30 Δεκεμβρίου) θα δημοπρατήσου-
με το μεγάλο έργο της πόλης του Άργους, το 
νέο Μουσείο ύψους 4,8 εκ. ευρώ…».
Ήδη παρατηρούμε διαφορά ενός μηνός 
από την ημέρα της πιο πάνω εξαγγελίας 
και επειδή όποιος καεί στον χυλό (διάβασε 
απεντάξεις του παρελθόντος) φυσάει και το 
γιαούρτι απευθυνθήκαμε στον Δήμο Άρ-
γους Μυκηνών, όπου μας δόθηκε η διαβε-
βαίωση πως όλα κινούνται ομαλά και ανα-
μένεται σύντομα η προκήρυξη του έργου. 
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία ως 
ημερομηνία έναρξης της Πράξης έχει ορι-
στεί η 20/05/2019 και ως ημερομηνία λή-
ξης η19/09/2022. Δηλαδή σε δύο χρόνια 
θα πρέπει να έχει παραδοθεί το έργο, ενώ 
πολλά προπαρασκευαστικά των υποέργων 
θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 20 
Μαΐου του τρέχοντος έτους!
Από τα υποέργα μέχρι στιγμής έχει ολο-
κληρωθεί η μεταφορά σε αποθήκη μεγά-
λων μουσειακών αντικειμένων και μια μι-
κρή εκσκαφή στην ανατολική πλευρά του 
υπάρχοντος σημερινού κτηρίου (γαλλική 
πτέρυγα).
Αναλυτικότερα:  Το έργο αφορά στην επέ-
κταση, την επισκευή και τον εκσυγχρονι-
σμό του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους, 
πυρήνας του οποίου είναι το Καλλέργειο, 
διατηρητέο κτίριο στο κέντρο της πόλης και 
εμβληματικό τοπόσημο του 19ου αιώνα.

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Μεταφορά των ευαίσθητων 
και ογκωδών αρχαιολογικών ευρημάτων 
από το χώρο του Μουσείου έως τη Νέα 
Μουσειακή Αποθήκη (η οποία ολοκληρώ-
θηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αντα-
γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα με 
συγχρηματοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α.2007– 
2013),ένα ανεξάρτητο κτίριο.

YΠΟΕΡΓΟ 2: Επισκευή και εκσυγχρονι-
σμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους 
εμβαδού 1.300τ.μ. με την προσθήκη-κατ’ 
επέκταση-υπογείου 500 τ.μ., εκτός του 
περιγράμματος του συγκροτήματος των 
υφιστάμενων κτιρίων του μουσείου. Στο 
πλαίσιο του εκσυγχρονισμού αναδιατάσσο-
νται οι λειτουργίες του μουσείου, το οποίο 
πλέον θα διαθέτει εκδοτήριο εισιτηρίων, 
εκθεσιακούς χώρους, χώρο εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, χώρο πολυμέσων, απο-
θήκες αρχαιολογικών ευρημάτων, εργα-

στήρια συντήρησης, χώρους υγιεινής και 
χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων. Οι εργασίες 
που θα εκτελεστούν είναι εκσκαφές θεμε-
λίων, αντιστήριξη κατασκευών (προσωρι-
νή), κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδε-
μα, μεταλλικές κατασκευές, επιχρίσματα, 
εσωτερικές τοιχοποιίες, δαπεδοστρώσεις, 
αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνω-
ση και υγρομόνωση κελύφους, φυτεμένο 
δώμα, ανελκυστήρα και αναβατόριο, Η/Μ 
εγκαταστάσεις

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Σύνδεση του κτιρίου του μου-
σείου με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας 
(Ο.Κ.Ω.)

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Έλεγχος εργασιών δόμησης 
του έργου: Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες 
εκσυγχρονισμού Αρχαιολογικού Μουσείου 
Άργους από ελεγκτές δόμησης.

Τι περιλαμβάνει ο εκσυγχρονισμός 
Ο «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μου-
σείου Άργους» έχει ενταχθεί στο Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-

2020» με προϋπολογισμό 4,8 εκ ευρώ, και 
αφορά την επέκταση, την επισκευή και τον 
εκσυγχρονισμό του Αρχαιολογικού Μουσεί-
ου Άργους, με βάση το σπίτι του Δημητρίου 
Καλλέργη. Η πράξη θα καλύψει την ανάγκη 
για επισκευή και εκσυγχρονισμό των υφι-

στάμενων κτιριακών υποδομών του Αρχαι-
ολογικού Μουσείου Άργους, προκειμένου 
να αποτελέσει εκσυγχρονισμένη και λει-
τουργική υποδομή σε εκθεσιακούς χώρους 
και χώρους εξυπηρέτησης κοινού προσβά-
σιμους σε ΑμεΑ, χώρους αποθήκευσης των 
αρχαιολογικών ευρημάτων και αναβαθμι-
σμένες Η/Μ εγκαταστάσεις. Το νέο, βελτιω-
μένο κτίριο θα διαθέτει πλέον όλους τους 
απαραίτητους χώρους για τη λειτουργία 
του ως σύγχρονο μουσείο, ώστε να αποδο-
θεί ξανά εν λειτουργία στους κατοίκους του 
Άργους και τους επισκέπτες της πόλης.

Το ανακαινισμένο Μουσείο
Αρχικός στόχος είναι η αύξηση της επισκε-
ψιμότητας του μουσείου  σε 8000 επισκέ-
πτες και η αποτελεσματικότερη προβολή 
της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό θα 
οδηγήσει στην οικονομική και τουριστική 
αναβάθμιση του Άργους και στην σύνδεσή 
του με τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκη-
νών. 
Παράλληλα θα ενισχυθεί ο εκπαιδευτικός 
ρόλος του μουσείου αφού θα υπάρχει η κα-
τάλληλη υποδομή για διεξαγωγή κατάλλη-
λων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Τι περιμένει ακόμα το Άργος
Κατά την επίσκεψη του κ. Γιώργου Διδα-
σκάλου στο Άργος ο Δήμαρχος Άργους 
Μυκηνών έθεσε ακόμα μια σειρά θεμάτων 
τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων των 
γενικού γραμματέα πολιτισμού όπως:
-Την επιβολή τιμήματος στα εισιτήρια αρ-
χαιολογικών χώρων υπέρ του Δήμου.
-Την επίσπευση των διαδικασιών της Στα-
τικής ενίσχυσης και Αρχιτεκτονικής Απο-
κατάστασης του κτιρίου της πρώην Δημοτι-
κής Αγοράς (πλ.Δημοκρατίας) της οποίας η 
χρηματοδότηση είναι ήδη εγκεκριμένη.
-Την μελέτη –συντήρηση και ανάδειξη της 
οικίας του Στρατηγού Τσώκρη
-Την δημιουργία Μεγάλου Θεάτρου στο Άρ-
γος
-Την επανακατασκευή του βορείου τμήμα-
τος των Στρατώνων Καποδίστρια και
-Την χρηματοδότηση για έργα των οποίων 
οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί, όπως το 
Μοναστήρι Παναγίας Πορτοκαλούσας και ο 
Ναός Αγίου Κωνσταντίνου. 
Φυσικά δεν έλειψαν και οι αναφορές στην 
προοπτική κατασκευής του τελεφερίκ στο 
Άργος και της υλοποίηση του Θεματικού 
Πάρκου Λέρνας –Πάρκο 12 άθλων του 
Ηρακλή.
Ο κ. Διδασκάλου απέφυγε να δεσμευτεί 
για τα υπόλοιπα με την υπόσχεση πως θα 
υπάρξει αγαστή συνεργασία ώστε να επι-
λυθούν όλα τα ζητήματα τα οποία άπτονται 
των αρμοδιοτήτων του.

Στην λειτουργεία 
του αρχαιολογικού 
μουσείου στηρίζει 

την ανάκαμψή του το 
Άργος

«Λακούβες» στον δρόμο του Μουσείου του Άργους
Δημοπρατείται σύντομα ο Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους
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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 (5)
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. 

*ΜΆΝΆ Ή ΓΥΝΆΙΚΆ; 
-Γιέ μου προσπάθησε να το καταλάβεις, η γυναίκα 
μου είναι η μαμά σου. 
-Μπαμπά, εσύ δεν καταλαβαίνεις, η μαμά μου είναι 
και γυναίκα σου. 

*ΆΓΆΠΗΜΕΝΟ ΦΆΓΗΤΌ. 
Απέναντι μου είχα τον μικρό παμπόνηρο Οδυσσέα. 
Έχουν δίκιο αυτοί που ισχυρίζονται ότι τα ονόματα 
δεν είναι τυχαία. Μπροστά μου είχα την εικόνα μιας 
λαχταριστής πίτσας γυρισμένη ανάποδα.
Ήθελα μέσω ερωτήσεων και πληροφοριών που θα 
συγκέντρωνε ο μικρός να «μαντέψει» την εικόνα. 
-Λοιπόν, Οδυσσέα, ποιό είναι το αγαπημένο σου 
φαγητό;
-Τηγανητές πατάτες. 
-Μπράβο. Πολύ ωραία, θέλω τώρα να σκεφτείς και 
ένα ωραίο στρογγυλό φαγητό, το οποίο μπορεί να το 
φάει όλη η οικογένεια μαζί. 
-Πανεύκολο. 
-Ποιο είναι; 
-Μα το είπα. 
-Τώρα μιλάμε για στρογγυλό φαγητό. 

-Εντάξει, στρογγυλές τηγανητές πατάτες! 

*Ο ΘΕΙΟΣ ΚΆΝΤΙΛΆΚ
Από την ανοιχτή πόρτα βλέπω ότι ο Θάνος ήρθε 
σήμερα συνοδευόμενος από ένα άγνωστο σε μένα 
πρόσωπο. 
-Με ποιόν ήρθες σήμερα Θανούλη; 
-Με τον θείο μου. 
-Πες του να περάσει μέσα, να τον δω και να τον 
γνωρίσω. 
-Εντάξει, έλα μέσα θείε. ( Μπαίνει μέσα ένας άντρας 
με ντροπαλό ύφος και αμήχανη στάση σώματος.) 
-Πως τον λένε;

-Κάντιλακ. 
Τόνισε ιδιαίτερα την λέξη μέχρι το λ ο μικρός και 
άφησε την κατάληξη ακ να πέσει με χαμηλό τόνο. 

Ο λαιμός και το πρόσωπο του θείου αλλάζουν όλες 
τις αποχρώσεις κόκκινου με βαθμιαία ένταση του 
ερυθρού να κορυφώνεται καθώς φτάνει στα μάτια 
του.
-Νομίζω,ότι αυτό που μου λες είναι μάρκα 
αυτοκινήτου. 
-Όχι, είναι και το όνομα του θείου μου. Έτσι τον 
φωνάζουμε όλοι. Είναι, πως το λένε, το παρατσούκλι 
του αλλά όλοι έτσι τον φωνάζουμε. 
-Έχει συλλεκτικό αυτοκίνητο κάντιλακ; 
-Όχι. 
-Τρέχει σε αγώνες με αυτοκίνητα. 

-Όχι.
-Έχει συλλογή με παιδικά αυτοκίνητα; 
-Όχι. 
Ο μικρός το διασκεδάζει γιατί εγώ δεν μπορώ να 
βρω την απάντηση αλλά βλέπει και ότι κατάφερε να 
κάνει το πρόσωπο του θείου πιο κόκκινο και από το 
κόκκινο. 
-Ε, τότε πως του βγάλατε το όνομα;
-Κατεβάζει καντήλια με το παραμικρό. (Τόνισε την 
λέξη τέλεια μέχρι το λου.) Καντήλια, κάντιλακ. 

*ΕΠΆΝΆΛΗΠΤΙΚΆ ΒΆΦΤΙΣΙΆ 
Ο Πέτρος πριν ξεκινήσουμε την συνεδρία έδειχνε 
ιδιαίτερα προβληματισμένος.
-Συμβαίνει κάτι Πέτρο; Δεν σε βλέπω στα κέφια σου. 
-Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, κύριε Βασίλη; 
-Σε ακούω. 
-Μπορεί, ο παππούς μου να βαφτιστεί ξανά; 
-Νομίζω όχι, αλλά γιατί το λες αυτό; 
-Αν μπορούσε να βαφτιστεί ξανά θα ήθελα να τον 
λένε Γιώργη. 
-Είπαμε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Αλλά αν 
μπορούσε να γίνει αυτό τι θα σε ωφελούσε. 
-Ε, τότε θα με λέγανε και μένα Γιώργο. Μου αρέσει 
πολύ αυτό το όνομα.

*ΜΝΗΜΗ ΓΙΟΥ ΕΣ ΜΠΕΙ.
Ο Φώτης με τον μπαμπά του ήρθαν φουριόζοι, είχαν 
καθυστερήσει λίγο. 
-Κυρ Βασίλη πάω να παρκάρω και έρχομαι. 
Ξεκινήσαμε την συνάντηση μας κάπως βιαστικά για 
να προλάβουμε. Ο μικρός ήταν σε αρνητική διάθεση. 
Το κατάλαβα από την πρώτη κιόλας απάντηση του.
-Τι είναι αυτό Φώτη; 
-Δεν ξέρω. 
-Πως δεν ξέρεις τόσες φορές μου το έχεις πει. 
-Τέλειωσε η μνήμη μου, δεν χωράει άλλο. 
-Μα τι είναι αυτά που λες; 
-Είπα και λέω, η μνήμη μου τέλειωσε δεν θυμάμαι 
τίποτα.
Εκείνη την στιγμή μπήκε μέσα ο πατέρας του. 
-Πριν έρθουμε σε σένα κυρ Βασίλη, περάσαμε από 
το ηλεκτρονικό κατάστημα να πάρω ένα εξωτερικό 
δίσκο μνήμης. Δεν του πήρα το παιγνίδι που ήθελε 
και απόκτησε μνήμη γιου ες μπει. Αν θέλεις να πάμε 
μετά στην παιδική χαρά απάντησε σε ότι σε ρώτησε.

Ο μικρός θυμωμένος τράβηξε ένα κακαδάκι από την 
μύτη του. 
Ο μπαμπάς του σκούπισε γρήγορα το χέρι. 
Φαίνεται ότι βγάζοντας την μυξούλα απελευθέρωσε – 
έσβησε κάποια αρχεία 

-Α ναι, τώρα θυμήθηκα!

*ΚΟΥΡΕΆΣ Ή ΚΟΜΜΩΤΡΙΆ;
Μπαίνοντας στο σπίτι ο πατέρας διαπιστώνει ότι ο 
γιός του κουρεύτηκε. 
-Μπράβο, πολύ όμορφος έγινες. ( Του χάιδεψε το 
κεφάλι.) Που κουρεύτηκες; 
-Ήρθε η κομμώτρια. Θες να την φωνάξω και για σένα 
το απόγευμα; 
-Φωτάκο είναι όμορφη η κομμώτρια; (Του έκλεισε 
πονηρά το μάτι για να του δείξει ότι ήθελε να πειράξει 
την μαμά. Δεν πρόλαβε να αντιδράσει ούτε ή μαμά 
ούτε ο μπαμπάς. ) 
-Μπαμπά καλυτερα να πας στον κουρέα σου! 
Η παροιμία λέει ότι από τρελό και από παιδί μαθαίνεις 
την αλήθεια. 

*ΤΟ ΆΜΕΡΙΚΆΝΙΚΟ ΧΩΡΙΌ. 
Σε χωριό της Αργολίδος , την όχι τόσο μακρινή εποχή 
των κοινοτήτων εκλέχτηκε κοινοτάρχης ένα άξιος 
και αγαπητός χωριανός, ο «Μαύρος». Αν και πολύ 

καλός ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής και φανατικός 
Αεκτζής, το παρατσούκλι δεν αφορούσε τον θρύλο 
των γηπέδων Θωμά Μαύρο. Ο νέος κοινοτάρχης 
ήταν πολύ μελαχρινός, άνετα θα μπορούσε να βαδίζει 

σε κάποια λαϊκή αγορά αφρικανικής χώρας . 
Φίλοι του για να τον πειράξουν του έλεγαν ότι 
όταν κόλλησαν αφίσες στο σχολείο τα παιδιά της 
πρώτης φοβήθηκαν και δεν έμπαιναν μέχρι να τον 
αναγνωρίσουν. 
Δύο μέρες μετά τις εκλογές είδα τον Πετράκη, 
-Τι έγινε Πέτρο, πήγες να ψηφίσεις; 
-Πήγα μαζί με τον μπαμπά μου. Εγώ έριξα το 
ψηφοδέλτιο μέσα στο κουτί. Το πιο σημαντικό είναι 
ότι το χωριό μας τώρα είναι αμερικάνικο. 
-Δεν καταλαβαίνω τι λες. 
-Μόνο εμείς και η Αμερική έχουμε μαύρο πρόεδρο!!! 
Ήταν η εποχή που μεσουρανούσε ο Ομπάμα. 

*ΜΕΡΟΚΆΜΆΤΆ ΆΝΆΛΟΓΆ ΜΕ ΤΟΝ ΚΆΙΡΟ. 
Ο μικρός Χάρης βοηθά την θεία του να βγάλουν 
τα χριστουγεννιάτικα στολίδια από το υπόγειο. 
Τελείωσαν σε λίγη ώρα τις δουλειές τους και πήρε το 
συμφωνημένο χαρτζιλίκι του. 
Ένα ευρώ. 
Η θεία τον βλέπει να κοιτά με δισταγμό για μερικά 
δευτερόλεπτα το νόμισμα. 
-Δικό σου είναι. 
-Το ξέρω θεία , αλλά σήμερα έπρεπε να σκεφτείς να 
μου δώσεις δύο. 
-Γιατί; 
-Είναι χειμώνας και κάνει κρύο. 

(Συνεχίζεται)

Ατάκες υπερπ(αι)δι(α)κής πραγματικότητας (5)
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 Η ηγεσία του 

Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει 

ξεκινήσει διάλογο 

με εμπλεκόμενους 

φορείς από τον 

Σεπτέμβριο

Του Γιάννη 
Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογίας 
στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

Ανισόρροπες ισορροπίες;
Δεν φανταζόμουν πριν τριάντα χρόνια όταν έγραφα το ποίημα με τίτλο 

ersatz,λέξη διεθνώς καθιερωμένη που σημαίνει φτηνό υποκατάστατο,υ-
ποπρο’ι’όν,εμπόρευμα κατώτατης ποιότητας,πως ο όρος θα ξαναγινόταν 

δυστυχώς επίκαιρος ταυτισμένος στην εποχή μας με ανθρώπους υπο-
προ’ι’όντα,κατώτερης ποιότητας…

Κώστας Κρεμμύδας, Ξούθου και Μενάνδρου γωνία

Υπάρχουν οι πολιτικοί της πρόγνωσης/πρόβλεψης, της διαπίστωσης, 
της λούφας και παραλλαγής, της ανευθυνότητας, της αυτο-απενοχοποί-
ησης.

Υπάρχουν πολιτικοί που δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς σωματοφύλακες και χειροκροτη-
τές και κυρίως δίχως κόλακες.
Υπάρχουν πολιτικοί που τιμούν ό,τι κι όποιον "άτιμο" κατέχει εξουσία και χρήμα. Υπάρ-
χουν πολιτικοί που μισούν και καταπιέζουν το μη-υποτασσόμενο και το διαφορετικό.
Υπάρχουν όμως και πολίτες οι οποίοι τους αποδέχονται ή τους ανέχονται,ίσως και να 
τους θαυμάζουν ή να θέλουν να τους μοιάσουν.
Κι όλα αυτά μέσα σε μία γενικευμένη θολούρα αξιών και ηθικής.
Επειδή αρνούμαι το Δικαίωμα στην εγκληματική δολοφονία Χαρακτήρων, θα επιχειρή-
σω να προσεγγίσω τη σύγχυση όρων, οι οποίοι προφανώς προηγούνται της σύγχυσης 
ρόλων και στάσεων, μακρυά από προσωποποιημένες επι-θέσεις.
Αναρωτιέμαι αν συνδυάζεται:
-ο erga omnes ακτιβισμός με τον υπεύθυνο κυβερνητισμό
-ο επικοινωνιακός τακτικισμός με την άσκηση σοβαρής πολιτικής
-ο εύκολος εξυπνακισμός με την τεκμηριωμένη άποψη
-η  γνήσια λαϊκότητα με το φτηνό λαϊκισμό
-το  θετικό συστημικό με το αρνητικό αντισυστημικό
-ο περιστασιακός σύμμαχος με τον  "κατασκευασμένο" εχθρό
-οι θεσμοί της Δημοκρατίας με τις ad hoc συλλογικότητες
-η μακρόπνοη στρατηγική με τις συγκυριακές κωλοτούμπες
-η δημοτικότητα του ηγέτη με τη δημαγωγία του πολιτικάντη
-το Κράτος Δικαίου με το Παρακράτος
Αναρωτιέμαι αν συμβιβάζεται:
-η περιθωριακή αντίληψη με την κοινωνική συμπεριφορά
-η ματαιωμένη προσδοκία με τη χαμένη ελπίδα
-η δόλια ψευδαίσθηση με τη ρομαντική ουτοπία
-η καλή με την κακή βία
-η Ανομία με την Αταξία
-η Αναρχία με τα Καλάσνικωφ
-η ενσυναίσθηση για τον  ίδιον-άλλον  με την απάθεια για οποιονδήποτε διαφέροντα
-η συνωμοσιολογία με την ανάλυση δεδομένων
-ο εθνικός διχασμός με την πολιτικο-ιδεολογική διαφωνία
-το κόκκινο με το μαύρο ή το φαιό
Αναρωτιέμαι αν ταυτίζεται:
-η παρόρμηση με την ειλικρίνεια
-το πάθος με την εξέγερση
-η δεισιδαιμονία με την ιδεοληψία
-η οπισθοδρόμηση με τη συντήρηση
-το ηθικό με το σκόπιμο
-ο φόνος με τη συμμετοχική αυτοκτονία
-το άσυλο με την ασυλία
-η κομματική ομιλία με το δημόσιο διάλογο
-η βαρβαρότητα των εκφράσεων με τον πολιτικό πολιτισμό
-το δόγμα με την επιστήμη
Αναρωτιέμαι αν προτιμάμε:
-τον φανατικό από τον φιλήσυχο
-τον ψευδοεξεγερμένο από το νομοταγή
-τον μεταμελημένο από τον σκληρό αμετακίνητο
-την αιδήμονα σιωπή από την κραυγή μίσους
-το μετανεωτερικό από το νεωτερικό
-τον εξουσιομανή από τον αιθεροβάμονα
-τον καταγγέλοντα από τον αδιάφορο
-το γόνο πολιτικής οικογένειας από τα παιδιά του λαού
-τον πατριώτη από τον διεθνιστή
-τον ‘γραμμιτζή’ από τον ελεύθερο στοχαστή
Όλες οι παραπάνω κατηγοριοποιήσεις και αντιδιαστολές  έχουν προφανώς σχετική αξία 
αφού ‘για να υπάρχει ο Πασάς χρειάζεται τον Καραγκιόζη’ [Γιάννης Σώκος, Αμφορείς Βρυ-
ξελλών] κι αφού η φράση ‘θα γκρεμίσω,θα χαλάσω’ [Αγγελική Μπούλιαρη, Δραπέτες του 
ονείρου] κυριαρχεί στο πολιτικοκοινωνικό σκηνικό.
Άρα αναζητείται νέα ισορροπία [συμφωνία;] ανάμεσα στο νόημα των λέξεων και στην 
κοινωνική μας πρακτική [και τις σηματοδοτήσεις της]. Εύκολο; Δεν νομίζω…
ΥΓ: Το πικρά χιουμοριστικό ’’Σύντροφοι, φίλοι, καλέεε…’’[Κώστας Κρεμμύδας, Ξούθου 
και Μενάνδρου γωνία] δείχνει ακριβώς αυτή την εκφυλιστική μετάβαση από τις σταθε-
ρές ιδέες στις μεταβλητές και μεταβαλλόμενες  σχέσεις.

Δικαιολογίες για το κόψιμο του  
Πανεπιστημίου Άργους

Ως ειρωνεία έναντι του Δήμου Άργους - 
Μυκηνών και απαξίωση του κύρους της 
εμβέλειας και της δυναμικής της πόλης 
και της τοπικής κοινωνίας χαρακτήρισε ο 
Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Γκιόλας 
την απάντηση του Υφυπουργού Παιδείας 
Βασιλείου Διγαλάκη στην ερώτησή του 
σχετικά με το Τμήμα Αγροτικής Οικονομί-
ας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Ο υφυπουργός Παιδείας αναφέρεται σε 
μικροπολιτικές και ψηφοθηρικές λογικές 
του παρελθόντος, ενώ επικαλείται και έγ-
γραφο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, που προκρίνει τη λειτουρ-
γία του Τμήματος Δημόσιας Υγείας.
Ακολουθεί η δήλωση του Υφυπουργού 
Παιδείας Βασιλείου Διγαλάκη για την Πα-
νεπιστημιακή Σχολή του Άργους:
«Σύμφωνα και με το από 7-11-2019 Δελ-
τίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), η πολιτική 
ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. με αίσθημα ευθύνης 
και με μόνο γνώμονα τη διασφάλιση υψη-
λής ποιότητας σπουδών προχώρησε στην 
αναστολή της έναρξης της εκπαιδευτικής 
λειτουργίας 37 τμημάτων Ανώτατων Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), στα οποία 
συμπεριλαμβάνεται και το Τμήμα Αγροτι-
κής Οικονομίας του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου.

Σκοπός είναι η επανεξέταση της ανάγκης 
λειτουργίας των εν λόγω τμημάτων από 
τη νέα Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης (ΕΘ.Α.Α.Ε. – διάδοχο σχήμα της Αρ-
χής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση), η 
οποία αποκτά αναβαθμισμένες αρμοδιό-
τητες, όπως αυτές αποτυπώνονται και στο 
σχετικό Κεφάλαιο του σχεδίου νόμου του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. με τίτλο: «Εθνική Αρχή Ανώτα-
της Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί 
Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τε-
χνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις».
Η νέα ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. θεωρεί ότι στον 
χώρο της εκπαίδευσης δεν έχουν θέση οι 

μικροπολιτικές και ψηφοθηρικές λογικές 
του παρελθόντος, για αυτό και κάθε πρό-
ταση ίδρυσης νέου τμήματος Α.Ε.Ι. πρέπει 
να εξετάζεται στη βάση ακαδημαϊκών κρι-
τηρίων και να συνοδεύεται από τις ανα-
γκαίες μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμό-
τητας.
Ευθύνη και χρέος της πολιτείας απέναντι 
στους νέους και τις νέες που προσδοκούν 
πρόσβαση στα δημόσια πανεπιστήμια εί-
ναι να προσφέρει το πλαίσιο και όλα τα 
εχέγγυα για σπουδές υψηλής ποιότητας 
προκειμένου και οι τίτλοι σπουδών να 
έχουν αντίκρισμα και προοπτικές αλλά 
και η ίδια η χώρα να ωφεληθεί στον δρό-
μο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Η Παιδεία έχει ανάγκη από τη χάραξη μιας 
συνεκτικής μακροπρόθεσμης στρατηγικής 
με διάρκεια που υπερβαίνει τη θητεία μιας 
πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ., και για να 
επιτευχθεί αυτό χρειάζεται ενδυνάμωση 
των θεσμών και αναζήτηση ευρύτερων 
συναινέσεων. 
Προς την κατεύθυνση αυτή η νυν ηγεσία 
του Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει έμπρακτα και έγκαι-
ρα εκκινήσει εποικοδομητικό διάλογο με 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς από 
τον Σεπτέμβριο του 2019, τα αποτελέσμα-
τα του οποίου φαίνονται από το άριστο 
επίπεδο συνεργασίας και την πορεία των 
νομοθετικών πρωτοβουλιών.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το με αρ. 
πρωτ. 11617/14-11-2019 έγγραφο της 
Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου σχετικά με τα Τμήματα: α) Δημόσι-
ας Υγείας, β) Αγροτικής Οικονομίας, και γ) 
Στατιστικής και Αναλογικής Επιστήμης, 
τα οποία ιδρύθηκαν με την παρ. 1 του άρ-
θρου 46 του ν. 4610/2019 (Α΄70), αναφέ-
ρεται ότι: 
«Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου έκρι-
νε (Απόφαση 30/26-07-2019 της 155ης 
Συνεδρίασης της Συγκλήτου) ότι στην πα-
ρούσα φάση από τα τρία (3) αυτά Τμήμα-
τα προκρίνει τη λειτουργία του Τμήματος 
Δημόσιας Υγείας, από το επόμενο ακαδη-
μαϊκό έτος, με το σκεπτικό ότι αποτέλε-
σε μέρος του ομόφωνου πορίσματος της 
Κοινής Επιτροπής μεταξύ των Ιδρυμάτων 
(Παν/μιο Πελοποννήσου – πρώην ΤΕΙ Πε-
λοποννήσου).», καθώς επίσης σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 
του ανωτέρω νόμου, κατά την ημερομη-
νία κατάθεσης της εν λόγω ερώτησης δεν 
είχε περιέλθει στην αρμόδια υπηρεσία του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετική απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
η οποία να προσδιορίζει την έναρξη λει-
τουργίας των ανωτέρω Τμημάτων, ύστε-
ρα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών 
υποδομών και του εκπαιδευτικού προσω-
πικού».

Τι λέει ο υφυπουργός Παιδείας και τι απαντά ο Γκιόλας 
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Ερείπιο το Δημοτικό Σχολείο Πορτοχελίου
Χρόνιο και μείζον πρόβλημα αντι-
μετωπίζουν οι κτιριακές υποδο-
μές του δημοτικού σχολείου Πορ-
τοχελίου
Δύο πρόσφατα περιστατικά πτώ-
σης σοβάδων, ένα στο γραφείο 
των δασκάλων και ένα στο προ-
αύλιο ήταν η αφορμή να ξαναβγεί 
το θέμα στην επιφάνεια και μάλι-
στα από τον ίδιο τον Πρόεδρο της 
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιο-
νίδας Γιώργο Φασιλή.
Όσον αφορά στα δύο περιστατικά 
πτώσης σοβάδων, αυτό του προ-
αυλίου συνέβη κατά την διάρκεια 
των διακοπών των Χριστουγέν-
νων.
Το περιστατικό της πτώσης σο-
βάδων μέσα στο γραφείο των δα-
σκάλων είχε συμβεί παλαιότερα, 
επί διοίκησης της προηγούμενης 
Δημοτικής Αρχής και είχε επι-
σκευαστεί τότε.
Το πρόβλημα έχει σχέση με την 
μόνωση της ταράτσας του κτιρί-
ου, η επισκευή της οποίας έχει 
συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα 
Επισκευών Σχολικών Κτιρίων, 
μαζί με επισκευές και μονώσεις 
σε όσες τις ταράτσες των Σχολι-
κών Μονάδων του Δήμου έχουν 
πρόβλημα και πολύ σύντομα θα 
ξεκινήσουν οι εργασίες επισκευής 
τους.

Το πρόβλημα των σχολικών κτη-
ριακών εγκαταστάσεων στην Ερ-
μιονίδα ωστόσο είναι γενικότερο 
και στο πλαίσιο αυτό ο δήμος ζητά 
από το ΤΑΙΠΕΔ την παραχώρηση 
έκτασης από το κτήμα του παλιού 
αεροδρομίου στον Δήμο Ερμιονί-
δας, για να κατασκευαστεί εκεί το 
νέο δημοτικό σχολείο του Πορτο-
χελίου.
Να σημειωθεί ότι η Σχολική Επι-
τροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-

σης Ερμιονίδας έκανε ελέγχους 
και καταγραφή των προβλημά-
των με τον Τεχνικό Ασφαλείας 
του Δήμου, σε όλες τις Σχολικές 
Μονάδες.
Το θέμα του δημοτικού σχολείου 
απασχόλησε και τους βουλευ-
τές Γιάννη Ανδριανό και Γιάννη 
Γκιόλα.
Ο κος Γκιόλας με ερώτηση στην 
αρμόδια υπουργό Παιδείας επι-
σημαίνει ότι το δημοτικό σχολείο 
του Πορτοχελίου έχει ανεγερθεί 
από τις αρχές της δεκαετίας του 
1980 και λειτουργεί υποδεχό-
μενο, σήμερα, περί τους εκατόν 
ογδόντα (180) μαθητές, σημει-
ώνοντας ότι η σημασία του συ-
γκεκριμένου δημοτικού σχολείου 
είναι νευραλγική για τον τόπο και 
την περιοχή του Πορτοχελίου.
Επικαλούμενος μάλιστα ανακοί-
νωση του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων, σημειώνει ότι το 
κτίριο που στεγάζει το δημοτικό 
σχολείο Πορτοχελίου έχει προ-
διαγραφές τριθέσιου σχολείου. 
Πλην όμως σήμερα, και λαμβανο-
μένων υπόψη των αναγκών και 
συνθηκών που αναπτύχθηκαν 
παραπάνω, το εν λόγω δημοτικό 
σχολείο λειτουργεί ως δεκαθέσιο. 
Πέραν της έλλειψης χώρου για τη 
λειτουργία των τάξεων, την οποία 
η διοίκηση του σχολείου έχει, 
προς ώρας, αντιμετωπίσει με την 
προσθήκη τεσσάρων αιθουσών - 
containers, των οποίων, βέβαια, 
η κτιριακή ποιότητα και η ποιό-
τητα παραμονής, για την υγεία 
και ασφάλεια των μαθητών, είναι 
εξαιρετικά αμφίβολη, υφίσταται, 
επιπροσθέτως, και πρόβλημα 

ασφάλειας του ίδιου του βασικού 
κτιρίου του σχολείου. Εννοείται, 
με το παραπάνω, το γεγονός της 
πτώσης σοβάδων τόσο στο γρα-
φείο των δασκάλων όσο και στον 

προαύλιο χώρο και τα οποία, από 
τύχη δεν έχουν προκαλέσει μέχρι 
σήμερα ατυχήματα.
Από την πλευρά του ο βουλευτής 
Γιάννης Ανδριανός σε αναφορά 

του προς τον Υπουργό Εσωτε-
ρικών Π. Θεοδωρικάκο και την 
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων Νίκη Κεραμέως, καταθέτει 
το ίδιο έγγραφο του Συλλόγου Γο-
νέων και Κηδεμόνων, ζητά λύση 
αυτού του σοβαρού προβλήματος.
Όπως τονίζει, «πέραν όλων των 
άλλων, προσφάτως σημειώθηκαν 
περιστατικά πτώσης σοβάδων 
που θέτουν σε κίνδυνο τη σωμα-
τική ακεραιότητα μαθητών και 
εκπαιδευτικών, σας καλώ να εξε-
τάσετε με την προσήκουσα προ-
σοχή τα διαλαμβανόμενα στο ως 
άνω έγγραφο, ώστε να δρομολο-
γηθεί η λύση αυτού του σοβαρού 
προβλήματος».

Οι σοβάδες πέφτουν πάνω στα κεφάλια μαθητών και δασκάλων με τους γονείς να είναι ανάστατοι

Στη βουλή το 
θέμα από τους 

βουλευτές, με το 
δήμαρχο να ζητά 
νέο σχολείο στο 

παλιό αεροδρόμιο

 Γονείς: η κτιριακή ποιότητα 
και η ποιότητα παραμονής είναι 

εξαιρετικά αμφίβολη για την υγεία 
και ασφάλεια των μαθητών, ενώ 

υφίσταται και πρόβλημα ασφάλειας 
του ίδιου του βασικού κτιρίου του 

σχολείου
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«Ικανές και αναγκαίες συνθήκες» στην 
Παιδική - Νεανική Βιβλιοθήκη Δήμου Άργους Μυκηνών

Η Παιδική - Νεανική Βιβλιοθήκη Δήμου 
Άργους Μυκηνών, που λειτουργεί 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της 
Κ.Ε.Δ.Α-Μ, παρουσιάζει το βιβλίο της 
Ανθής Τσεκρέκου «Ικανές και αναγκαίες 
συνθήκες», το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 
στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα της 
βιβλιοθήκης (Πάρκο Μπόνη, Άργος). 
Πού να βρω έναν ακέραιο εαυτό, 
απλήγιαστο, να σου χαρίσω;
Μια νέα παρουσία στα αργολικά 
γράμματα. Η Ανθή Τσεκρέκου έρχεται 
να προσθέσει τις προσωπικές της 
ευαισθησίες στο μεγάλο καμβά της 
αργολικής δημιουργίας. Πρόκειται 
για την πρώτη ποιητική συλλογή και 
αναμένουμε την κυκλοφορία της σε 

λίγες ημέρες. Η Ανθή Τσεκρέκου είναι 

οικονομολόγος, ζει στο Άργος και με 

την ευκαιρία της πρώτης κυκλοφορίας 

της έκδοσης θα αναφερθούμε διεξοδικά 

στην προσωπικότητα και την ευαίσθητη 

γραφή της. 

Η Ανθή Τσεκρέκου γεννήθηκε το 1973, 

κατάγεται από το Άργος, σπούδασε 

οικονομικές επιστήμες στη Νομική 

Σχολή Αθηνών και είναι μητέρα ενός 

παιδιού.   

Εκδρομή στην Αθήνα με το Δημοτικό Θέατρο 
Άργους & τη Δημοτική Θεατρική Σκηνή Ν. Κίου

Το Δημοτικό Θέατρο Άργους και η Δημοτική Θεατρική Σκηνή Νέας Κίου το Σάβ-
βατο 1 Φεβρουαρίου 2020 διοργανώνουν επίσκεψη στο Αμφι-Θέατρο του Σπύ-
ρου Α. Ευαγγελάτου για την παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης ΑΜΛΕΤ. 
Η Κατερίνα Ευαγγελάτου ανεβάζει τον «Άμλετ», το εμβληματικό έργο του Ουίλ-
λιαμ Σαίξπηρ. ΑΜΛΕΤ ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος.

Πρωταγωνιστούν: 
Νίκος Ψαρράς (Κλαύδιος), Άννα Μάσχα (Γερτρούδη), Δημήτρης Παπανικολάου 
(Πολώνιος), Αμαλία Νίνου (Οφηλία), Μιχάλης Μιχαλακίδης (Οράτιος), Γιώργος 
Ζυγούρης (Λαέρτης), Γιάννης Κότσιφας (Ηθοποιός, Νεκροθάφτης), Κλέαρχος Πα-
παγεωργίου (Ρόζενκραντζ), Βασίλης Μπούτσικος (Γκίλντενστερν).
Στο ρόλο του Φαντάσματος εμφανίζεται σε βίντεο ο Γιάννης Φέρτης.

Στον «Άμλετ» συναντά κανείς όλα τα θεμελιώδη ερωτήματα της ανθρώπινης 
ύπαρξης. Μια ιστορία εκδίκησης αποτελεί τη βάση για να αναπτυχθεί ένα πολυ-
σύνθετο έργο, που άλλαξε την πορεία της ανθρώπινης σκέψης και επηρέασε όσο 
σχεδόν κανένα άλλο, ένα ευρύτατο φάσμα στοχαστών, επιστημόνων και δημιουρ-
γών από την εποχή που γράφτηκε μέχρι σήμερα. Ποια είναι τα όρια ανάμεσα στο 
“είναι” και το “φαίνεσθαι”; Πώς εκφράζεται η λειτουργία του πένθους; Υπάρχει τα-
μπού στην επιθυμία; Γιατί δρω ή δεν δρω; Η τέχνη του Θεάτρου πώς αποκαλύπτει 
την πυρηνική μας αλήθεια; Ποιος φόβος κινεί την ύπαρξή μας;
Η παράσταση ανεβαίνει στο «Αμφι-Θέατρο» 8 χρόνια μετά το κλείσιμό του αλλά 
και 28 χρόνια μετά την παράσταση του «Άμλετ» σε σκηνοθεσία Σπύρου Α. Ευαγ-
γελάτου. Η Κατερίνα Ευαγγελάτου με τους συνεργάτες της κατάφεραν να εξασφα-
λίσουν την επαναλειτουργία της ιστορικής σκηνής, μόνο για την παραγωγή του 
«Άμλετ» και μόνο για 1 σεζόν, ενώ θα διατηρηθεί η φυσική φθορά του χώρου, ο 
οποίος παραμένει κλειστός ως σήμερα. Να σημειωθεί ότι το 2020 είναι επετειακό 
έτος για το «Αμφι-Θέατρο», αφού συμπληρώνονται 45 χρόνια από την ίδρυσή του.

Ώρα έναρξης παράστασης 17:30 

Διάρκεια παράστασης: 140’. Η παράσταση έχει διάλειμμα.
Τιμή εισιτηρίου θεάτρου: 14 ευρώ. Η μεταφορά με το λεωφορείο είναι 
Δωρεάν από την ΚΕΔΆΜ. 
Ώρα αναχώρησης: 14.30 από την πλατεία Ν. Κίου & 14.45 από το Σταθμό 
ΟΣΕ Άργους. 

Για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε: ΚΕΔΑΜ, Γωγώ Μούκα, 2751062143. 
Δημοτική Θεατρική Σκηνή Ν. Κίου, Χατζηκωνσταντίνου Γαρυφαλλιά, 6932634304
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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

Οι Θράκες με τις στολές τουςΓράψε την ιστορία του τόπου σου 
και εκπαιδεύσου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου των Θρακών Αργολί-
δας « Η Θράκη» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα του συλλόγου στο 
Ναύπλιο.
Πλήθος φίλων της Θράκης με καταγωγή η μη από τη Θράκη παραβρέθηκαν 
και τίμησαν την εκδήλωση. Έγινε ειδική μνεία για τα 100 έτη από την απε-
λευθέρωση της Θράκης φέτος τον Μάιο του 2020.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι παραδοσιακές στολές των Θρακιωτών 
και τίμησε με την παρουσία του και ο πρόεδρος του συλλόγου Άγιος Ελευθέ-
ριος Θρακιωτών Αθηνών, Γιώργος Αρβανίτης.
Η πρόεδρος του Συλλόγου Βίκυ Βαρελά μίλησε και με την πρόεδρο των Πο-
ντίων Μαρίνα Τσολακίδου και στο μέλλον αναμένεται συνεργασία των δύο 
ακριτικών συλλόγων των Θρακών και των Ποντίων.

Προετοιμάζονται για το  
Καρναβάλι στο Ναύπλιο

Ο Δήμος Ναυπλιέων και ο ΔΟΠΠΑΤ σε συνεργασία με 
την επιτροπή διοργάνωσης του Καρναβαλιού, προσκα-
λούν φορείς, Συλλόγους, Σχολεία, Ομάδες Πολιτών, σε 
ευρεία συνάντηση με θέμα το «Αναπλιώτικο Καρναβά-
λι», την επόμενη Δευτέρα στις 18.00, στην αίθουσα του 
Βουλευτικού στο Ναύπλιο προκειμένου να οργανω-
θούν και φέτος με τον καλύτερο τρόπο εντυπωσιακές 
και πρωτότυπες αποκριάτικες εκδηλώσεις στο Δήμο. Το 
ανοιχτό κάλεσμα αφορά όλους του δημότες που θέλουν 
και μπορούν να συμμετάσχουν μεμονωμένα ή σε ομά-
δες στο Καρναβάλι του Ναυπλίου. 

Γιορτάζουν την Κινεζική Πρωτοχρονιά
Οι σχολές Choy Lee Fut Kung Fu θα πραγματοποιήσουν την ετήσια χο-
ροεσπερίδα τους, αυτό το Σάββατο, στo Pantazis Royal (7μμ), και θα γιορ-
τάσουν και την Κινεζική Πρωτοχρονιά, αφού η ημέρα συμπίπτει με την 
πρώτη ημέρα της χρονιάς του ποντικού.
Θα βραβευτούν οι μαθητές που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους την 
χρονιά του 2019, και οι φίλοι που βοήθησαν τις σχολές. Η βραδιά θα 
πλαισιωθεί με επίδειξη kung fu, ενόργανης γυμναστικής, πλούσιο μενού 
και λαχειοφόρος αγορά.
Ειδικά για τα παιδιά ο κλόουν, με την παρουσία του θα τους προσφέρει 
γέλιο, χαρά, δημιουργικό παιχνίδι  και θα τους ψυχαγωγήσει.

1500 νέους ερευνητές, απ΄ όλη τη χώρα, που θα 
συλλέξουν ηχητικά προφορικές ιστορίες από τον 
τόπο καταγωγής τους θα εκπαιδεύσει για τα επό-
μενα τέσσερα χρόνια η αστική - μη κερδοσκοπική 
εταιρεία Istorima.
Η πρόσκληση απευθύνεται και στους νέους της 
Αργολίδας: «Αγαπάς τον τόπο σου και την ιστο-
ρία του; Σου αρέσει να ακούς και να καταγράφεις 
ιστορίες; Τότε δήλωσε συμμετοχή και έλα στην 
ομάδα του Istorima».
Σκοπός είναι η δημιουργία ενός εκτενούς Αρχείου 
Προφορικών Ιστοριών της Ελλάδας μέσα από την 
προσφορά απασχόλησης σε εκατοντάδες νέους 
όλης της χώρας. Το Istorima υλοποιείται με ιδρυ-
τική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και 
εντάσσεται στην πρωτοβουλία του ΙΣΝ για Επα-
νεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων.
Οι ερευνητές του Istorima της Λακωνίας, Μεσ-
σηνίας, Αρκαδίας και Αργολίδας, όπως και κάθε 
νομού της χώρας, θα συλλέγουν διηγήσεις και 
ιστορίες, παλιές και σύγχρονες, από διάφορες 

ιστορικές περιόδους, από ένα εύρος θεμάτων. Θα 
παρακινούν τα μέλη της οικογένειάς τους, τους 
φίλους και τους κατοίκους της κοινότητάς τους, 
να μοιραστούν τη δική τους αφήγηση ώστε να μη 
χαθούν οι ιστορίες τους.
Ιδρύτριες του έργου είναι η ιστορικός και Provost 
του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU) 
Katherine Fleming και η δημοσιογράφος Σοφία 
Παπαϊωάννου. Οι ιστορίες θα διαφυλάσσονται σε 
ένα Αρχείο προσβάσιμο στο κοινό. Επιλεγμένες 
ιστορίες θα ανεβαίνουν στην ιστοσελίδα http://
www.istorima.org.
Το Istorima παρέχει εκπαίδευση, 9μηνη αμειβό-
μενη απασχόληση, τα τεχνικά μέσα ηχητικής κα-
ταγραφής και υποστήριξη στους νέους ερευνητές, 
ηλικίας 18-35.
Όλες οι πληροφορίες, τα απαιτούμενα κριτήρια, 
καθώς και η δήλωση συμμετοχής βρίσκονται στην 
ιστοσελίδα http://www.istorima.org.
Οι αιτήσεις θα είναι ανοιχτές από τις 22/01/2020 
μέχρι τις 08/02/2020.

Η Πίτα του 
Νέου σχολείου

Εκδήλωση κοπής της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων ΝΕΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ,  θα πραγματοποιη-
θεί αύριο στο PANTAZIS ROYAL.
Ορχήστρα με τον ντόπιο τραγου-
διστή Άγγελο Ανδριανό, εκλεκτό  
φαγητό και ποτό με τιμή πρό-
σκλησης, 18 ευρώ.
 Ένα υπέροχο δώρο για τον τυ-
χερό του φλουριού και πλούσια 
λαχειοφόρο αγορά.
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Σύγχρονο, διαφανές, δίκαιο, αποτελεσματικό 
εκπαιδευτικό σύστημα

Συζητάμε σήμερα 
ένα νομοσχέδιο που 
αποτελεί ένα σημα-
ντικό βήμα για την 
ουσιαστική ποιοτι-
κή αναβάθμιση της 
δημόσιας παιδείας 
που είναι μια επι-
τακτική ανάγκη της 
κοινωνίας μας. 
Κι αυτό γιατί κάθε 
αισιόδοξη σκέψη 
για το μέλλον της 
χώρας προϋποθέτει 
μια παιδεία ποιο-

τική, σφαιρική, ανταγωνιστική, μια παιδεία 
που θα λειτουργεί ταυτόχρονα σε τρεις άξο-
νες: ως μοχλός δηλαδή εμπέδωσης της ποι-
ότητας της δημοκρατίας μας, οικονομικής 
ανάπτυξης και κοινωνικής κινητικότητας. 
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του 
Κυριάκου Μητσοτάκη κινείται σε αντιδιαμε-
τρική κατεύθυνση σε σχέση με την προηγού-
μενη.
Κι αυτό γιατί εμείς πιστεύουμε ότι η ισοπέ-
δωση προς τα κάτω πολιτική που ακολούθη-
σε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εντέλει αποβαίνει 
πρωτίστως εις βάρος των λιγότερο προνομι-
ούχων. Αποβαίνει πρωτίστως εις βάρος των 
παιδιών εκείνων που προέρχονται από οι-
κογένειες που δεν αντέχουν οικονομικά να 
αναζητήσουν άλλες λύσεις.
Οι πολιτικές της ισοπέδωσης προς τα κάτω, 
που δήθεν έχουν ως στόχο την αντιμετώπι-
ση των κοινωνικών ανισοτήτων, εντέλει πε-
τυχαίνουν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, 

διευρύνοντας το χάσμα των γνώσεων και 
των δεξιοτήτων ανάμεσα σε πλούσιους και 
φτωχούς. 
Κι αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς. Το επικύ-
ρωσε με την ψήφο της η μεγάλη κοινωνική 
πλειοψηφία που έδωσε στη Νέα Δημοκρα-
τία αυτοδύναμη εντολή. Το επιβεβαιώνουν 
οι έρευνες γνώμης σύμφωνα με τις οποίες 
το 78% των Ελλήνων, ανεξαρτήτως εκλογι-
κής συμπεριφοράς στηρίζει τη σύνδεση της 
χρηματοδότησης των ΑΕΙ με την αξιολόγησή 
τους.
Προεκλογικά παρουσιάσαμε τις προτάσεις 
μας για την παιδεία. Και σήμερα τιμούμε 
κατά γράμμα τις δεσμεύσεις μας.
Με τη θέσπιση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, ενισχύουμε την ανεξαρτησία 
στη χάραξη και την εφαρμογή μιας εθνικής 
στρατηγικής για τα πανεπιστήμια της χώρας. 
Γιατί ο στρατηγικός σχεδιασμός επιτρέπει την 
ορθή οργάνωση και λειτουργία των ΑΕΙ με 
βάση τα διεθνή πρότυπα.
Με την αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης 
– 80% βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και 
20% βάσει κριτηρίων ποιότητας, ο βασικός 
άξονας των οποίων θα επιλέγεται από τα ίδια 
τα πανεπιστήμια – καταργούμε στην πράξη 
την ευχέρεια αυθαιρεσιών από τον εκάστοτε 
υπουργό και ενισχύουμε τη διαφάνεια και 
τα κίνητρα για ποιότητα, επιτρέποντας στα 
πανεπιστήμια να χαράσσουν τη δική τους 
στρατηγική. 
Με την αλλαγή του πλαισίου στους ΕΛΚΕ, 
τους ειδικούς λογαριασμούς για την έρευνα 
απαλλάσσουμε τα ιδρύματα από αχρείαστη 
και πολλαπλώς επιβαρυντική γραφειοκρα-

τία, δίνοντάς τους την απαραίτητη ευελιξία 
για τη διαχείριση των ερευνητικών κονδυλί-
ων. 
Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε η Ελ-
λάδα από χώρα εξαγωγής φοιτητών πανε-
πιστημιακών καθηγητών και ερευνητών, να 
μετατραπεί σε δυναμικό προορισμό υποδο-
χής, και ταυτόχρονα, χωρίς ιδεοληπτικές πα-
ρωπίδες, ενισχύουμε ουσιαστικά τη σύνδεση 
με την αγορά εργασίας.
Ξεχωριστά θέλω να αναφερθώ στις προ-
βλέψεις που αφορούν τα σχολεία, όπως την 
απαλλαγή από την υποχρέωση χορήγησης 
έγκρισης από την περιφερειακή διεύθυνση 
για την οργάνωση σχολικής εκδρομής, για 
την οποία πλέον θα αρκεί απόφαση του συλ-
λόγου των διδασκόντων, αλλά και τις προ-
βλέψεις για τη διασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας των σχολείων σε απομακρυσμέ-
νες και δυσπρόσιτες περιοχές – προβλήματα 
που κατά καιρούς αντιμετωπίζουμε και στην 
Αργολίδα.
Ιδιαίτερα θετική είναι και η θέσπιση του κρα-
τικού πιστοποιητικού πληροφορικής, αλλά 
και οι ρυθμίσεις για την κατά προτεραιότητα 
μετάθεση πολύτεκνων εκπαιδευτικών, που 
θα πρέπει να συνοδευτούν στο εγγύς μέλλον 
με ένα ακόμη μέτρο για την ενίσχυση της πο-
λύτεκνης οικογένειας, τη διευκόλυνση των 
μεταγραφών αυτών φοιτητών, αλλά και να 
εξετάσουμε και το αίτημα των πολύτεκνων 
αναπληρωτών καθηγητών στη διαδικασία 
προσλήψεων.
Απέναντι σε μια ανερμάτιστη, ιδεοληπτική 
και εντελώς πρόχειρη εκπαιδευτική πολιτι-
κή των προηγουμένων πέντε ετών, η κυβέρ-

νηση της Νέας Δημοκρατίας αντιτάσσει μια 
ολοκληρωμένη στρατηγική. Μια στρατηγική 
που δίνει έμφαση στην ποιότητα και την αξι-
ολόγηση, στην αυτονομία και την ανεξαρτη-
σία, στη μετρήσιμη επίτευξη θετικών αποτε-
λεσμάτων για την κοινωνία, τη δημοκρατία, 
την οικονομία. 
Στα σχολεία και τα πανεπιστήμιά μας οι πυ-
ρήνες αριστείας είναι υπαρκτοί και πολλοί. 
Με τα επιτεύγματά τους, ακόμη και μέσα σε 
πολύ δύσκολες συνθήκες, μας κάνουν υπε-
ρήφανους και αισιόδοξους για το μέλλον. 
Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε αυτά τα παρα-
δείγματα, να τα αναδείξουμε, να τα πολλα-
πλασιάσουμε. Ήρθε η ώρα να αποδείξουμε 
ως πολιτεία στις εκπαιδευτικές κοινότητες 
ότι δεν παλεύουν κόντρα στην εκάστοτε κυ-
βέρνηση, αλλά έχουν το κράτος ουσιαστικό 
αρωγό και συμπαραστάτη. Ήρθε η ώρα δίπλα 
στο φιλότιμο, την ευσυνειδησία, τη δημιουρ-
γικότητα, τις θυσίες των εκπαιδευτικών, των 
μαθητών, των φοιτητών και των οικογενει-
ών τους, να ορθώσουμε ένα σύγχρονο, δια-
φανές, δίκαιο, αποδεδειγμένα αποτελεσματι-
κό πλαίσιο – μια υπεύθυνη στρατηγική για 
τη δημόσια εκπαίδευση στη χώρα μας.
Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα, είναι 
ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύ-
θυνση. Αποδεικνύει πως αυτή η κυβέρνηση 
τιμά τις δεσμεύσεις της, αποτυπώνει την ωρι-
μότητα και την αποφασιστικότητα της κοι-
νωνίας μας, πέρα και πάνω από κομματικές 
προτιμήσεις και εκλογική συμπεριφορά.

*Ο Γιάννης Ανδριανός είναι βουλευτής ΝΔ 
Αργολίδας

του Γιάννη Ανδριανού*

Σολομώντεια λύση μπρος στην 
ακροδεξιά και ξενοφοβική πίεση 
επέλεξε η πλειοψηφία του συμ-
βουλίου του Δήμου Ερμιονίδας 
σε απάντηση στην ξενοφοβική 
επιστολή κάποιων Ερμιονιδέων 
προς το δημοτικό συμβούλιο, 
που εξέφραζαν τους φόβους με-
ταξύ άλλων για πιθανό βιασμό 
των γυναικών τους από τους 
μετανάστες.
Στην συνεδρίαση της 15ης Ια-
νουαρίου 2020 του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ερμιονίδας, συζη-
τήθηκε θέμα με τίτλο «Αναφο-
ρά δημοτών Ερμιονίδας σχετ. 
με την εν γένει μεταναστευτική 
πολιτική του Ελληνικού Κρά-
τους και την εγκατάσταση προ-
σφύγων και μεταναστών στην 
Ερμιονίδα» ο Δήμαρχος Ερμιο-
νίδας κ. Γεωργόπουλος Γιάννης, 
ο οποίος ανέφερε τα εξής:
«Σήμερα το μεταναστευτικό – 
προσφυγικό ζήτημα έχει εξελι-
χθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα 
προβλήματα για την Πατρίδα 
μας. Όπως χαρακτηριστικά ανέ-
φερα στο Πρωτοχρονιάτικο μή-

νυμά μου, “οι ανεξέλεγκτες με-
ταναστευτικές και προσφυγικές 
ροές έχουν πάρει την μορφή 
ανθρωπιστικής κρίσης”.
Εδώ πρέπει να επισημάνω, ότι 
εμπόλεμη χώρα δεν είναι μόνο 
η Συρία αλλά και πολλές άλλες 
όπως το Αφγανιστάν, το Ιράκ, η 
Υεμένη, το Σουδάν, η Σομαλία, η 
Νιγηρία, το Μάλι, το Κονγκό, η 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, 
η Λιβύη, όπου στις περισσότερες 
από αυτές έχουμε εμφύλιες συ-
γκρούσεις (…)
Επίσης ο κ. Λάμπρου  ανέφερε 
ότι σύμφωνα με στοιχεία από 
την επίσημη απογραφή, οι ήδη 
εγκατεστημένοι μετανάστες 
στην περιοχή μας είναι 1.200 
άτομα.
Σήμερα, στην περιοχή μας, και 
συγκεκριμένα στην ξενοδοχει-
ακή επιχείρηση ΓΑΛΑΞΙΑΣ που 
δραστηριοποιείται στην θέση 
Τζέμι Κρανιδίου, φιλοξενούνται 
500 άτομα, υπό την ευθύνη του 
Διεθνούς Οργανισμού Μετανά-
στευσης.
Όσον αφορά την φιλοξενία σε 

ιδιωτικά ξενοδοχεία και διαμε-
ρίσματα, εμείς σαν νέα Δημο-
τική Αρχή δεν ενημερωθήκα-
με ποτέ από κάποια Υπηρεσία, 
Φορέα, Οργανισμό ή από κά-
ποιον ιδιώτη, ότι προτίθεται να 
φιλοξενήσει πρόσφυγες και 
μετανάστες.
Επίσης δεν τίθεται θέμα συναίνε-
σης ή μη του Δήμου Ερμιονίδας 
για την φιλοξενία σε ιδιωτικούς 
χώρους, καθώς η επιλογή χρή-
σης της ξενοδοχειακής μονάδας 
δεν θεωρείται δομή ανοικτού 
τύπου (π.χ. σκηνές σε δημόσιο 
χώρο) ή κρατική δομή.
Επίσης παρέχονται εντός της 
μονάδας με έξοδα του Διεθνούς 
Οργανισμού Μετανάστευσης, 
πλήρεις υπηρεσίες και όλα τα 
απαραίτητα τα οποία ορίζονται 

από τις Διεθνείς Συμβάσεις. 
Στο ίδιο ξενοδοχείο είχαν φιλο-
ξενηθεί πρόσφυγες και μετανά-
στες άλλες δύο φορές, από τον 
Μάρτιο έως τον Μάιο του 2016 
και από τον Νοέμβριο του 2018 
έως την Άνοιξη του 2019.
Σε όλο αυτό το διάστημα, πα-
ρότι φιλοξενήθηκαν διαδοχικά 
περισσότερα από 1.000 άτομα, 
κυρίως οικογένειες πολλές από 
τις οποίες ήταν μονογονεϊκές με 
μεγάλο αριθμό παιδιών μικρής 
ηλικίας, δεν παρουσιάστηκαν 
προβλήματα εγκληματικότητας 
ή διατάραξης της κοινωνικής 
μας ζωής.
(…)
Ο Δήμος Ερμιονίδας και οι δη-
μότες μας δείχνουν υψηλό δείγ-
μα ανθρωπιστικής ευθύνης και 

φιλοξενίας, δέχονται το εθνικό 
βάρος που τους αναλογεί στην 
διαχείριση του μεταναστευτικού 
– προσφυγικού προβλήματος.
(…)
Καλούμε τους δημότες μας, να 
προσεγγίσουν το θέμα με σύ-
νεση και στις πραγματικές του 
διαστάσεις, όπως έγινε και στο 
παρελθόν.
Ο Δήμος Ερμιονίδας παρακο-
λουθεί προσεκτικά το θέμα και 
θα ενημερώνει υπεύθυνα τους 
δημότες, εάν συντρέχει λόγος.
Δηλώνουμε ότι είμαστε αρνη-
τικοί και δεν θα δεχτούμε επι-
πλέον αριθμό προσφύγων – με-
ταναστών στην επικράτεια του 
Δήμου μας, καθώς ήδη έχουμε 
υπερκαλύψει το ποσοστό 2,8% 
που μας αναλογεί με βάση τον 
μόνιμο πληθυσμό του.
Θα αντιδράσουμε δυναμικά σε 
κάθε προσπάθεια περαιτέρω 
επιβάρυνσης του Δήμου Ερμι-
ονίδας στην διαχείριση του με-
ταναστευτικού – προσφυγικού 
προβλήματος.»

...δεν τίθεται θέμα συναίνεσης ή μη του Δήμου 

για την φιλοξενία σε ιδιωτικούς χώρους, 

καθώς η επιλογή χρήσης της ξενοδοχειακής 

μονάδας δεν θεωρείται δομή ανοικτού τύπου.

Πλειοψηφικά πέρασε το ψήφισμα για το 
μεταναστευτικό στην Ερμιονίδα
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Τα μπλουζ της ερημιάς
Τα νέγρικα τα μπλουζ

τα έμαθα από εσένα

σε κάτι μπαρ μοναχικά

πίναμε νύχτα μέρα

Στους τοίχους ποιήματα γράφαμε

πάντα σε άσπρο χρώμα

να τα διαβάζουμε μόνο εμείς

τις νύχτες του χειμώνα

Μαζί γράψαμε το πρώτο μας τραγούδι

με δυο κιθάρες ξεκούρδιστες

σε ένα θέατρο σκιών

ήμασταν οι φιγούρες

Μια πεταλούδα στη βροχή

μου λέει πως είσαι ακόμα εκεί

στο ίδιο ξερονήσι

στα βράχια ψάχνεις τη ζωή

με ένα λοιπόν και ένα γιατί

για μια αγάπη που χει σβήσει

Μα θα ρθω να σε βρω

με ένα παλιό καϊκι

τον Τζον Λι Χούκερ οδηγό

να ψιθυρίζει ένα σκοπό

ο ήλιος δε θα δύσει
Γιώργος Μώρος

Γοητεία…
Μόνο η γαλήνη με γοητεύει πια 

μέσα από ιδανικούς Άνθρωπους 

που δηλώνουν συναισθηματικά 

παρών

Η στοργή τους

να με σκεπάζει,

η εμπιστοσύνη 

να με ελευθερώνει,

να αναπνέω

ανέμελα …

Την αιωνιότητα !!

- Σπύρος Δ. Κατσίγιαννης - 

Η γιατρειά της καρδιάς 

Από τη θάλασσα την ήρεμη  

την καταγάλανη 

ζητάω τώρα χάρη να μου κάνει 

το γυρισμό σου να μου φέρει 

και της καρδιάς πληγή να γιάνει 

να ξαναφτερουγίσει πάλι αυτή 

ξανά να νιώσω όπως στην αρχή 

που ανάλαφρη κι ευλογημένη 

με αγάπη ζούσα 

Αργά δεν είναι για να έρθεις 

Ποτέ αργά δεν θα ναι 

Σε περιμένω μιαν ολόκληρη ζωή

Νανά Μπροδήμα, ποιητική συλλογή 

«Στα απόκρυφα μονοπάτια της καρδιάς» 

Εκδόσεις Όστρια, Ιούλιος 2014

Είχε ακόμα πολύ χρό-
νο μπροστά του μέχρι 
το απόγευμα. Δεν ήτα-
νε καλά – καλά ακόμα 
μεσημέρι. Και μια που 
το σκόπευε να το κάνει 
έτσι κι αλλιώς, ας το 
έκανε μια ώρα αρχύ-
τερα. Σε λίγο χτυπούσε 
το κουδούνι του παλιού 
Ναυπλιώτη εμπόρου, 
του Λάμπρου Λουϊζίδη, 
που ήτανε ζωντανό αρ-
χείο της πόλης και γνώ-
ριζε παλιές ιστορίες.
Όταν αποχαιρέτησε να φύγει, αισθανόταν 
μια βαθειά ικανοποίηση. Είχε χτυπήσει 
«φλέβα»! Χωρίς καθυστέρηση κάλεσε στο 
κινητό τον Διοικητή Ασφαλείας:
-Γιώργο, αν δεν κάνεις κάτι επείγον, σε 
περιμένω σε ένα τέταρτο στην Σιδηράς 
Μεραρχίας, απέναντι από την Πινακοθή-
κη.
Ο Αστυνόμος ήταν, όπως πάντα, ακριβής 
στο ραντεβού τους. Ο Χατζής βρισκόταν 
ήδη μπροστά στο «Αλεύρι και ζάχαρη». 
Όταν του μίλησε, τον κοίταζε στα μάτια, 
με ένα βλέμμα που απέπνεε αυτοπεποί-
θηση, ανακατεμένη με μυστήριο:
-Επειδή δεν μπορώ να περιμένω μέχρι 
το απόγευμα και επειδή τα όσα ξέρω έως 
τώρα, μαζί με τα όσα υποψιάζομαι, μου 
δείχνουν το δρόμο προς την επίλυση του 
μυστήριου, ας πιάσουμε την υπόθεση 
από την αρχή της. Σιγά – σιγά. Το κτίριο 
απέναντι το βλέπεις;
-Το βλέπω και το ξέρω, όπως το ξέρουν 
όλοι. Μιλάς για το παράρτημα της Εθνι-
κής Πινακοθήκης. Τι σχέση, όμως, μπορεί 
να έχει αυτό με την υπόθεση και πολύ πε-
ρισσότερο από την αρχή της;
-Μη βιάζεσαι και θα καταλάβεις πού το 
πάω. Για θυμήσου, ποια ήταν η χρήση 
του κτιρίου πριν το πάρει ο Δήμος και το 
δώσει στην Πινακοθήκη;
-Η ταβέρνα του Νικόλα.
-Και πιο πριν;
-Η Ανωτέρα Διοίκηση Χωροφυλακής, εί-
ναι γνωστό.
-Επειδή έχουμε χρόνο, κάτσε να το πάρω 
από την αρχή. Το κτίριο φτιάχτηκε το 
1905 για κλινική από το γιατρό Μηναίο, 
μετέπειτα Δήμαρχο Ναυπλίου. Μετά στε-
γάστηκε εδώ η 4η Σιδηρά Μεραρχία, απ’ 
όπου πήρε και το όνομά του ο δρόμος και 
στη συνέχεια το Νοσοκομείο Ναυπλίου.
-Εσύ το πας κατά την παροιμία «έλα παπ-
πού να σου δείξω πού το έχει η γιαγιά». 
Ναυπλιώτης είμαι, τα ξέρω όλα αυτά 
αλλά ομολογώ πως δεν αντιλαμβάνομαι 
την πορεία της συλλογιστικής σου…
Ο εγκληματολόγος, χωρίς να αλλάξει 

ρυθμό συνέχισε:
-Και φτάνουμε στην Κατοχή. Ποια ήτανε 
η χρήση του κτιρίου κατά την διάρκεια 
της Κατοχής;
-Ξέρω πως οι Ιταλοί στέγαζαν εδώ κά-
ποια Υπηρεσία τους.
-Σωστός! Αλλά όχι όποια κι όποια Υπηρε-
σία. Εδώ ήτανε η έδρα της Μυστικής τους 
Αστυνομίας για την Αργολίδα.
-Και;
-Μόλις πριν από λίγη ώρα, μελετώντας 
κάποια Ιταλικά κατοχικά αρχεία, ανακά-
λυψα πως εδώ υπηρετούσε ένας λοχαγός 
ονόματι Τζιανφράνκο Μαντσίνι!
- Ώπα! Και τι σχέση λες να είχε με το νε-
κρό του Παλαμηδιού;
-Δεν λέω και δεν γνωρίζω. Αυτό θα το 
βρεις εσύ, υπηρεσιακώς. Όπως θέλω να 
βρεις, επίσης, τι σχέση μπορεί να έχει με 
τον φίλο μας, τον Μορφωτικό Ακόλουθο, 
κάποιος άλλος Ιταλός, υπολοχαγός τότε 
της Επιμελητείας, ο Πασκουάλε Μπονα-
βεντούρα. Αυτός ήταν διαχειριστής Υλι-
κού στις επιταγμένες αποθήκες Βραχνού, 
που βρίσκονταν απέναντι από τη σημε-
ρινή ΔΕΗ.
-Σε βλέπω πολύ ενημερωμένο για πρό-
σωπα και καταστάσεις στο Ναύπλιο, 
που έχουν να κάνουν με μια εποχή που 
ήσουν αγέννητος. 
Ο εγκληματολόγος τον κοίταξε με ένα 
αδιόρατο χαμόγελο ικανοποίησης να 
σχηματίζεται στο πρόσωπό του. Δεν είχε 
λόγο να τον κρατάει σε άγνοια.
-Έχω τις πηγές μου. Και δεν μιλώ για τα 
μυστικά του κράτους αλλά για έναν συ-
μπολίτη κινητό αρχείο. Πρόκειται για τον 
παλιό Ναυπλιώτη έμπορο, τον Λουΐζίδη.
 (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

16ο - Μπροστά στο παράρτημα 
 της Εθνικής Πινακοθήκης
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Κολυμβητικές Ιπτάμενες επιτυχίες ξανά 

Η Ιπτάμενη Ευφροσύνη 
Σκούμπη συμμετείχε σε 
αγώνες κολύμβησης το 
Σαββατοκύριακο που μας 
πέρασε στην Πάτρα και κα-
τέκτησε την 1η θέση στα 
400μ.και στα 800μ. ελεύθρο  
και την 2η θέση στα 200μ.
ύπτιο κάνοντας ταυτόχρονα 
και ατομικά ρεκόρ. 
Η Ευφροσύνη Σκούμπη, 
με την προπονητική καθο-
δήγηση της προπονήτριας 
των Ιπτάμενων Κατερίνας 
Δημακοπούλου προετοιμά-
ζεται για τους χειμερινούς 

αγώνες κολύμβησης στις 
προαγωνιστικές κατηγορίες 
μαζί με άλλους κολυμβητές 
των Ιπτάμενων. 
Της αξίζουν πολλά συγχα-
ρητήρια για τις επιτυχίες 
της όπως και σε όλους τους 
αθλητές του Αθλητικού Συλ-
λόγου Αργολίδας ΙΠΤΑΜΕ-
ΝΟΙ καθώς και στην προ-
πονήτρια των Ιπτάμενων 
οι οποίοι φέρνουν τα τελευ-
ταία χρόνια κολυμβητικές 
επιτυχίες σε όλη την Αργο-
λίδα δεδομένου του γεγο-
νότος ότι το κολυμβητήριο 

στο Ναύπλιο κάποιους μή-
νες σταματάει τη λειτουργία 
τους και η διαδικασία της 
προπόνησης των αθλητών 
δυσκολεύει αισθητά. Ελπί-
ζουμε σύντομα να υπάρχει 
μια οριστική λύση στο πρό-
βλημα αυτό καθώς γίνονται 
εξαιρετικές προσπάθειες για 
αυτό.
Οι Ιπτάμενοι αποδεικνύ-
ουν για ακόμη μια φορά 
την ποιοτική κολυμβητική 
δουλειά που κάνουν και το 
υψηλό αγωνιστικό επίπεδο 
της ομάδας.

Θύμα κλοπής η Σουλεμέ !
Θύμα κλοπής  έπεσε η νεαρή ποδοσφαιρίστρια του Φείδωνα Μαρίνα Σουλεμέ. Συγκεκριμένα, 
άγνωστος επιβάτης του λεωφορείου του ΚΤΕΛ Αργολίδας στη διαδρομή Κόρινθος-Άργος, την 
περασμένη Κυριακή, αφαίρεσε από το χώρο των αποσκευών του λεωφορείου τον σάκο της. 
Για το γεγονός της κλοπής ενημερώθηκε το Τμήμα Ασφαλείας Άργους, όπως και το ΚΤΕΛ.  

Πάντα στην κορυφή οι γυναίκες του  Φείδωνα 
Ο κακός προγραμματισμός προ-
κάλεσε αναστάτωση
Μεγάλη ικανοποίηση επικρατεί 
στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαί-
ρου του Φείδωνα από την πορεία 
της στο δύσκολο πρωτάθλημα 
της Β΄ Εθνικής. Με τη λήξη του 
πρώτου γύρου και μετά από πολύ 
ωραίες και αποτελεσματικές εμ-
φανίσεις τα κορίτσια του Φείδω-
να ισοβαθμούν στην πρώτη θέση 
με τις Καρυάτιδες Σπάρτης. Έτσι 
πέτυχε αρκετά νωρίς τον πρώ-
το στόχο που είναι η παραμονή 
κάτω από δύσκολες αγωνιστικές 
και οικονομικές συνθήκες. Ο Δη-
μήτρης Τότσικας μαζί με τους συ-
νεργάτες του, Σταύρο Αλεξίου και 
Γιώργο Μπέκα, παρουσιάζουν σε 
κάθε αγωνιστική μία ομάδα που 
παίζει σύγχρονο ποδόσφαιρο.
Μεγάλη αναστάτωση και εκνευ-
ρισμός επικράτησε πριν από τον  

πρόσφατο  αγώνα ΦΕΙΔΩΝΑ 
Άργους-ΕΘΝΙΚΟΥ Καλαμάτας 

για το πρωτάθλημα Β΄ Εθνικής 
γυναικών της ΕΠΟ. Αιτία ήταν η 

καθυστέρηση του αγώνα τοπικού 
πρωταθλήματος που έληξε στις 

14:10, όπως και η απαράδεκτη 
κατάσταση των αποδυτηρίων 
τόσο των ομάδων όσο και των 
διαιτητών. 
Συγκεκριμένα το  παιγνίδι του 
Φείδωνα ήταν προγραμματισμέ-
νο για τις 15:00. Οι ομάδες και οι 
διαιτητές, όπως οφείλουν, ήταν 
στο γήπεδο από τις 13:30. Απο-
τέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν 
δικαιολογημένα παράπονα και 
από τις δύο ομάδες, αφενός λόγω 
του ότι τα αποδυτήρια δεν πλη-
ρούσαν βασικούς  κανόνες υγιει-
νής, αφετέρου διότι δεν πρόλα-
βαν να κάνουν ούτε στοιχειώδη 
προθέρμανση. 
Μεγάλη είναι η ευθύνη της ΕΠΣΑ, 
όπως και του Δήμου, για το σοβα-
ρό αυτό θέμα που δημιουργήθη-
κε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι 
δεν θα επαναληφθεί.

Από  Άργος- Ναύπλιο- Μυκήνες  θα 
περάσει η Ολυμπιακή Φλόγα

Tην Ολυμπιακή Φλόγα για τους Θερινούς 
Ολυμπιακούς Αγώνες «Tokyo 2020» θα 
υποδεχτεί η Αργολίδα στις 19 Μαρτίου, 
με δύο στάσεις διαδοχικά σε Ναύπλιο και 
Μυκήνες.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα η Ολυμπιακή 
Φλόγα που θα ξεκινήσει στις 12 Μαρτίου 
από την Αρχαία Ολυμπία. Στην διαδρομή 
θα κάνει στάσεις στην Αμαλιάδα, στην Αρ-
χαία Ήλιδα, στον Πύργο, ενώ στη Μεσση-
νία θα περάσει από την Κυπαρισσία, την 
Πύλο και την Καλαμάτα. Στην Λακωνία 
θα περάσει από την Σπάρτη και τον Μυ-
στρά για να συνεχίσει στην Αρκαδία και 
την Τρίπολη. Μετά θα κατευθυνθεί στην 
Αργολίδα στο Άργος, στις Μυκήνες και 
στο Ναύπλιο και στην συνέχεια θα συνε-
χίσει το ταξίδι της προς το Παναθηναϊκό 

στάδιο, ως είθισται.
Στον παρακάτω χάρτη αποτυπώνεται η 
πορεία της ιερής φλόγας επί ελληνικού 
εδάφους από την στιγμή που θα γίνει η 
αφή της, στις 12 Μαρτίου στην Αρχαία 
Ολυμπία έως και το τέλος της διαδρομής 
της στις 19 Μαρτίου στο Καλλιμάρμαρο.
Πλέον μένει να δούμε ποιοι θα επιλε-
χθούν ως λαμπαδηδρόμοι κατά το πέρα-
σμα από την Αργολίδα. Να σημειωθεί πως 
στη Μεσσηνία ήδη έχουν ανακοινωθεί τα 
περισσότερα εκ των ονομάτων.
Περισσότερες λεπτομέρειες και ώρες της 
διέλευσης θα ανακοινωθούν σύντομα.
Οι 32οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα 
λάβουν χώρα στο Τόκιο από τις 24 Ιουλί-
ου έως τις 9 Αυγούστου 2020.
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Της Δήμητρας
Τούντα,

Διαιτολόγος,
Διατροφολόγος,
www.tountadiet.gr

Του Άγγελου

Τράκα, 

Επιστημονικός Συνεργάτης 

του Κέντρου Ειδικών Θεραπειών Βασίλης Ν. 

Καπετάνιος 

και ΣυνεργάτεςZούμε στη χώρα με τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια στην Eυρώπη. 
Kι όμως. Tα παιδιά και οι έφηβοι εμφανίζουν έλλειψη της 
βιταμίνης D, η οποία σχετίζεται άμεσα με το ηλιακό φως. 
H κακή διατροφή, ο τρόπος ζωής και η ευρεία χρήση 
αντηλιακών το καλοκαίρι «καταργούν» το πλεονέκτημα που 
έχουμε ως χώρα. 
Aν γνωρίζαμε, όμως, ότι η βιταμίνη D προστατεύει από 
παθήσεις των οστών, ακόμη και από διάφορες μορφές 
καρκίνου, θα φροντίζαμε, ώστε τα παιδιά μας να τη 
λαμβάνουν επαρκώς.
Tο «καμπανάκι» του κινδύνου κρούει μια πολύ ενδιαφέρουσα 
επιστημονική μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα 
σε 210 υγιή Eλληνόπουλα, ηλικίας 3 έως 18 ετών. 
Η μελέτη
Tη μελέτη διενήργησαν οι επιστήμονες της Iατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Iωαννίνων Δ. Λαπατσάνης, A. Mουλάς, 
B. Xολέβας, Z. Παπαδοπούλου - Kουλουμπή, ο καθηγητής 
κ. Π. Σουκάκος και η αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. A. Xάλλα.
Yστερα από παρακολούθηση μηνών, οι επιστήμονες βρήκαν 
ότι τα επίπεδα της βιταμίνης D στα παιδιά ήταν χαμηλότερα 
τη χειμερινή περίοδο σε σύγκριση με τη θερινή. Oι διαφορές 
μεταξύ των εποχών ήταν πιο έκδηλες στα μεγαλύτερα παιδιά.
Tο 14% των παιδιών ηλικίας 3 - 14 ετών και το 47% των 
παιδιών ηλικίας 15 - 18 ετών είχαν ανεπάρκεια βιταμίνης D 
κατά τη χειμερινή περίοδο, με τα κορίτσια αυτής της ηλικίας 
να αποτελούν τον πιο ευαίσθητο πληθυσμό. H σημασία του 
ήλιου στον σχηματισμό της βιταμίνης D αναγνωρίστηκε για 
πρώτη φορά το 1919, όταν Eυρωπαίοι επιστήμονες πέτυχαν 
ίαση του ραχιτισμού έπειτα από έκθεση σε υπεριώδη 
ακτινοβολία. 
Yπό φυσιολογικές συνθήκες, η βιταμίνη D είναι απαραίτητη 
για την απορρόφηση του ασβεστίου από το έντερο, 
την επαναρρόφησή του στα νεφρικά σωληνάρια και τη 
μετάλλωση των οστών.
Στα νήπια, βρέφη και παιδιά μέχρι την ενηλικίωση, όπου 
υπάρχει συνεχής αύξηση του σκελετού, η βιταμίνη D και η 
επάρκειά της αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. 
Σε αυτές τις ηλικίες και λίγο μετά, αποκτάται η μέγιστη οστική 
πυκνότητα, που όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο καλύτερα για τη 
μετέπειτα ζωή.
Mέσω μηχανισμών που δρουν αρνητικά στον 
πολλαπλασιασμό των κυττάρων, η βιταμίνη D μπορεί να 
προστατεύσει και από μερικούς τύπους καρκίνου, όπως 
παχέος εντέρου, του προστάτη και του μαστού.

«AΣΠIΔA» ΣTON PAXITIΣMO
Πλούσια σε βιταμίνη D τα βρεφικά γάλατα
H προσθήκη βιταμίνης D στα βρεφικά γάλατα, εξαφάνισε στο 
παρελθόν τον ραχιτισμό από την Eλλάδα. Mελέτη που είχε 
γίνει πριν από 35 χρόνια, είχε εντοπίσει έλλειψη βιταμίνης 
D στα νήπια. Aπό τότε, όλα τα εμπορικά γάλατα για βρέφη 
εμπλουτίστηκαν με αυτή, με αποτέλεσμα τα κλινικά σημεία 
τροφικού ραχιτισμού σχεδόν να εξαφανιστούν από τα νήπια.
Στα Eλληνόπουλα ηλικίας μεγαλύτερης των τριών ετών, 
ωστόσο, δεν χορηγείται συστηματικά βιταμίνη D, καθώς οι 
τροφές στη χώρα μας δεν εμπλουτίζονται με τη συγκεκριμένη 
βιταμίνη. Πρόσφατα, άρχισε ο εμπλουτισμός κάποιων τύπων 
γάλακτος, αλλά η περιεκτικότητά τους είναι πολύ χαμηλή.
Eνδεικτικό της χαμηλής περιεκτικότητάς τους, είναι το 
γεγονός ότι ένα παιδί ηλικίας μεγαλύτερης των τριών ετών, 
πρέπει να πίνει 1,5 έως 2 λίτρα εμπλουτισμένο γάλα την 
ημέρα, προκειμένου να πάρει τη συνιστώμενη ημερήσια 
δόση βιταμίνης D!
ΟΣΤΙΚΗ ΜΑΖΑ
Γιατρός τα σχολικά κυλικεία
Aπό τα σχολικά κυλικεία θα μπορούσε να ξεκινήσει η 
προσπάθεια ενίσχυσης της οστικής μάζας των παιδιών. Oι 
επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η πίεση προς τα σχολεία 
να προσθέσουν στα προϊόντα του κυλικείου γαλακτοκομικά 
(γάλα, γιαούρτι), πιθανόν να συμβάλουν στο να αποκτήσουν 
τα παιδιά και οι νέοι μεγαλύτερη οστική μάζα.
Tο τελευταίο διάστημα, έχει προταθεί ο εμπλουτισμός με 
βιταμίνη D κι άλλων ποτών, όπως το αποβουτυρωμένο γάλα 
και η πορτοκαλάδα. Aυτό μπορεί να βοηθήσει και άτομα με 
αλλεργία στο γάλα ή δυσανεξία στη γαλακτόζη.
«ΑΒΙΤΑΜΙΝΩΣΗ»
Ένοχος ο σύγχρονος τρόπος ζωής
Πέντε λόγοι είναι, σύμφωνα με τους επιστήμονες, «ένοχοι» 
για την έλλειψη βιταμίνης D στα Eλληνόπουλα:
1. Tα μεγάλα παιδιά αποφεύγουν να τρώνε πρωινό ή 
καταναλώνουν τροφές ταχείας παρασκευής (φαστ φουντ) 
και λιγότερα γαλακτοκομικά.
2. Kατά τη διάρκεια του σχολικού έτους (Σεπτέμβριος - 
Iούνιος), παραμένουν κυρίως μέσα στο σχολείο ή στο σπίτι, 
μελετώντας επί ώρες, προκειμένου να προετοιμαστούν για 
τις εισαγωγικές εξετάσεις στα πανεπιστήμια.
3. Aκόμη και για τη διασκέδασή τους επιλέγουν κλειστούς 
χώρους, καθώς σε αυτή την ηλικία τούς ελκύει περισσότερο 
η νυχτερινή ζωή.
4. Oι αθλητικές δραστηριότητες στην ύπαιθρο είναι 
περιορισμένες, ιδίως στα κορίτσια, με αποτέλεσμα η έκθεση 
στον ήλιο να σπανίζει τη χειμερινή περίοδο.
5. Oι αντηλιακές κρέμες, που χρησιμοποιούνται 
το καλοκαίρι, περιορίζουν τη σύνθεση της 
δερματικής βιταμίνης D, επομένως δεν 
αποκλείεται να είναι «συνυπεύθυνες» για την 
υποβιταμίνωση.

Στη σκιά της βιταμίνης D τα παιδιά Γλωσσολογικοί και 
επικοινωνιακοί κανόνες

Όταν η ανάπτυξη του λόγου και της 
ομιλίας εξελίσσεται φυσιολογικά, 
τότε δεν προκύπτει ανάγκη να 
κατανοήσουμε τη διαδικασία 
της ανάπτυξης του λόγου. Όταν 
όμως υπάρχουν κάποια εμπόδια 
στην ανάπτυξη της επικοινωνίας 
και το παιδί δυσκολεύεται να 
εκφραστεί τότε προκύπτει η 
ανάγκη να μάθουμε περισσότερα 
για την ανάπτυξη του λόγου και της 
ομιλίας.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η 
διαδικασία της επικοινωνίας 
ξεκινάει από την στιγμή της 
γέννησής μας και απο’ κει και πέρα 
εξελίσσεται ο λόγος και η ομιλία 
καθώς το παιδί ωριμάζει. 

Επικοινωνία: ορίζεται η 
διαδικασία ανταλλαγής σκέψεων, 
συναισθημάτων και επιθυμιών. 
Η επικοινωνία μπορεί να γίνεται 
πολλές φορές δια μέσω του λόγου 
(λεκτική), αλλά μπορεί κανείς να 
επικοινωνήσει και να μεταφέρει 
μηνύματα και κάποιο νόημα και 
χωρίς να χρησιμοποιεί λεκτικά 
σύμβολα.

Λόγος: ο λόγος είναι ένας κώδικας 
επικοινωνίας με τον οποίο μπορεί 
κανείς να ανταλλάξει τη σκέψη του 
χρησιμοποιώντας ένα σύστημα 
αυθαιρέτων συμβόλων.

 Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι 

άλλο είναι η επικοινωνία και άλλο 

είναι ο λόγος, καθώς η ανθρώπινη 

επικοινωνία ξεκινάει από την 

εμβρυική ηλικία, ενώ ο λόγος 

αναπτύσσεται όταν το παιδί αρχίζει 

να ωριμάζει και να μεγαλώνει, 

αφομοιώνοντας αισθητηριακές 

εμπειρίες από τον κόσμο που τον 

περιβάλλει. 

Ομιλία: είναι ο μηχανισμός με τον 

οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι 

επικοινωνούν. Η ομιλία απαιτεί τη 

χρήση φώνησης και άρθρωσης και 

θεωρείται ως το πιο συνηθισμένο 

μέσω έκφρασης του λόγου.

Άρθρωση: είναι η παραγωγή 

φθόγγων που προκύπτουν από τις 

κινήσεις του στόματος.

Για να επικοινωνήσει 

κανείς ικανοποιητικά και 

αποτελεσματικά είναι αναγκαίο 

να κατέχει γλωσσολογικούς  και 

επικοινωνιακούς κανόνες. Η 

μορφή του λόγου έχει σχέση με την 

γνώση φωνολογικών και μορφο-

συντακτικών κανόνων.
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Η ανακήρυξη της προστατευόμενης περιοχής του όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού ως 
«Αποθέματος Βιόσφαιρας» σημαίνει ότι η περιοχή μπαίνει σε μια παγκόσμια λίστα περιοχών με 

βιώσιμη ανάπτυξη

Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του Φορέα Διαχείρισης 
αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα Μαλέα

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος που διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Πάρνωνα ΟΤΑ, μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης του οποίου είναι και ο Φορέας Διαχείρισης, ανα-
μένεται η ολοκλήρωση και υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας της περιοχής Πάρνωνα-Μαλέα 
και ανακήρυξή της ως «Απόθεμα Βιόσφαιρας» του προγράμματος «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» της 
υΝΕ5Μ. Με την επιτυχή ανακήρυξη της περιοχής ως «Απόθεμα Βιόσφαιρας», θα υπάρχει και 
αντίστοιχη διαχειριστική πολιτική του Φορέα Διαχείρισης. Τα οφέλη θα είναι:
• Δημιουργία ενός σημαντικού πόλου έλξης
• Ανάπτυξη θεματικού τουρισμού
• Διεθνής αναγνώριση
Τα Αποθέματα Ανθρώπου & Βιόσφαιρας συνιστούν ένα παγκόσμιο δίκτυο υπό την προστασία 
και υποστήριξη της υΝΕ5Μ. Πιθανή ανακήρυξη της προστατευόμενης περιοχής του όρους Πάρ-
νωνα και υγροτόπου Μουστού και περιοχής της ΝΑ Πελοποννήσου ως «Αποθέματος Βιόσφαιρας» 
σημαίνει ότι η περιοχή μπαίνει σε μια παγκόσμια λίστα περιοχών με βιώσιμη ανάπτυξη και αποκτά 
ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις, που αφορούν στην έρευνα για τον άνθρωπο και το πε-
ριβάλλον, που σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, μπορούν να αποτελέσουν πιλοτικές περιοχές και 
παραδείγματα καλών πρακτικών.
Στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι η ενίσχυση του έργου του Φορέα Διαχείρισης και δη της 

εκστρατείας ενημέρωσης που από την αρχή της λειτουργίας του ήδη υλοποιεί.
Κύρια αποτελέσματα της Πράξης αναμένεται να είναι:
• η δημιουργία δράσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης του έργου, με στόχο την αφύπνιση 

και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας, των τοπικών φορέων και του ευρέως κοινού 
γύρω από τους στόχους και τα αποτελέσματα του έργου,

• η παραγωγή ενημερωτικού υλικού για ενίσχυση του εκπαιδευτικού προγράμματος που υλο-
ποιεί ο Φορέας Διαχείρισης με επισκέψεις σε σχολικές μονάδες, αλλά και επισκέψεις σχο-
λείων, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, τοπικού πληθυσμού και των επισκεπτών στα Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης που λειτουργεί ο Φορέας Διαχείρισης στο Άστρος, στον Άγιο 
Πέτρο, στην Καστάνιτσα και στο Λεωνίδιο, με στόχο την ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση του 
τοπικού πληθυσμού των επισκεπτών και ειδικών ομάδων,

• ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ψηφιακών και εξειδικευμένων εφαρμογών, η προμήθεια εξο-
πλισμού ενίσχυσης του έργου του Φορέα Διαχείρισης, με στόχο την διάχυση πληροφορίας 
των προστατευόμενων περιοχών, το νομικό καθεστώς που τις διέπει, τις προτεινόμενες περι-
πατητικές διαδρομές και σημεία ενδιαφέροντος για όλη την υπό ένταξη περιοχή Αποθέματος 
Βιόσφαιρας «όρους Πάρνωνα-Κάβου Μαλέα»,

• η υλοποίηση δράσεων προβολής και προώθησης του Αποθέματος Βιόσφαιρας.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο Βασιλιάς Όθων φτάνει στο Ναύπλιο

Ο Όθωνας έτυχε αποθεωτικής υποδο-
χής από τους Έλληνες, οι οποίοι προσ-
δοκούσαν καλύτερες μέρες. Ο Όθων 
Φρειδερίκος Λουδοβίκος της Βαυαρίας, 
όπως ήταν το πλήρες του όνομα, γεννή-
θηκε την 1η Ιουνίου του 1815 στο Σάλ-
τσμπουργκ της σημερινής Αυστρίας.

«Σήμερα ξαναγεννιέται η πατρίδα και 
ανασταίνεται, όπου ήταν τόσον καιρόν 
χαμένη και σβησμένη»

Μ’ αυτά τα θερμά λόγια υποδέχτηκε στο 
Ναύπλιο ο στρατηγός Μακρυγιάννης το 
Βαυαρό βασιλιά της Ελλάδας Όθωνα, ο 
οποίος γεμάτος με ελληνικά γράμματα, 
ολίγον βαρήκοος και εμφανώς βραδύ-
γλωσσος, 17ετής, ερχόταν στην Ελλάδα 
έχοντας ήδη παραλάβει συμβολικώς το 
Ελληνικό Στέμμα στο Μόναχο.
Η Ελλάδα εκείνη την εποχή έβγαινε από 
μια περίοδο μεγάλης εσωτερικής ανατα-
ραχής και ακυβερνησίας, η οποία ακο-
λούθησε τη δολοφονία του κυβερνήτη 
Ιωάννη Καποδίστρια.
Η επίσημη ανακοίνωση της τριμελούς 
«Διοικητικής Επιτροπής του Βασιλείου 
της Ελλάδος» των Ζαΐμη, Κωλέττη και 
Μεταξά, δεν άφηνε καμία αμφιβολία για 
τις ελπίδες που είχε εναποθέσει η πατρί-
δα στο νεαρό Βαυαρό.

«Τέλος πάντων, η θεία πρόνοια έφερεν 
εις τους κόλπους της πατρίδος τον κοινόν 
σωτήρα των Ελλήνων. Η Α. Μεγαλειότης 
και Βασιλεύς της Ελλάδος καθώς και η 
σεβαστή Αντιβασιλεία σήμερον την 30ην 
Ιανουαρίου κατά τάς ευχάς όλου του 
έθνους, κατευοδώθησαν αισίως εις τον 
λιμένα του Ναυπλίου… 
Έχει ήδη η πατρίς εις τας αγκάλας της τον 
πολυπόθητον αρχηγόν της έχει τον μέγα 
προστάτην της ελευθερίας της έχει πάσα 
τάξις των πολιτών την βεβαίαν άγκυ-
ραν των δικαίων ελπίδων της. Η δεκάτη 
ογδόη ημέρα του Ιανουαρίου είναι ημέρα 
αναγεννήσεως διά το έθνος, ημέρα φέ-
ρουσα τον αειθαλή στέφανον των πολυε-
τών και πολυπόνων αγώνων του. 
Ας δοξάσωμεν μικροί και μεγάλοι τον 
Ύψιστον ευχόμενοι εκ βάθους καρδίας 
υπέρ του Ανακτος… και τον βασιλικόν 
θρόνον εις αιώνας ακλόνητον».

Η εφημερίδα «Αθηνά», στο φύλλο του 
Σαββάτου της 31ης Ιανουαρίου 1833, 
έδωσε πλήρες ρεπορτάζ για την άφιξη.
Το παραθέτουμε σχεδόν αυτούσιο, καθό-
τι δίνει με εξαιρετικά γλαφυρό τρόπο το 
κλίμα των ημερών, ένα κλίμα που πολύ 

γρήγορα θα άλλαζε υπό το φως μιας 
αυταρχικής και αλαζονικής βαυαρικής 
αντιβασιλείας.

«30 Ιανουαρίου, Σήμερον μετά την με-
σημβρίαν προσορμίσθησαν ευτυχώς εις 
τον λιμένα μας τα συμμαχικά πλοία φέ-
ροντα την A.M. τον Βασιλέα της Ελλά-
δος… συγχρόνως δε και πλοία φορτηγά 
τα οποία μετέφερον τρεις ημίσειας χι-
λιάδας βαυαρών στρατευμάτων. Ο λαός 
του Ναυπλίου υπεροπλίσθη χαράς και 
αγαλλιάσεως βλέπων τέλος πάντων εν 
τω μέσω του τον πολυπόθητον βασιλέα. 
Αφού άραξαν όλα τα πλοία οι εν αυτοίς 
στρατιώται και λοιποί ενσκεπασθέντες 
την κεφαλήν αφώναξαν τρις το ούρα. 
Το εις τα παράλια επισορευμένον και 
ενθουσιασμένον πλήθος επανέλαβε κα-
τόπιν πολλάκις το Ζήτω ο Βασιλεύς της 
Ελλάδος. Λέγεται ότι οι εξοχότατοι κόμης 
του Αρμανσμπεργκ και ο Σύμβουλος της 
Επικρατείας κύριος Μάουερ… απέβησαν 
εις την πόλιν μας αγνώριστοι και επήγαν 
προς παρατήρησιν των οίκων των ετοι-
μασμένων διά την εξοχότητά του. 
Το εσπέρας έγινεν φωτοχυσία εις όλην 
την πόλην και διάφορα επιγράμματα δει-
κνύοντα την προς την Αυτού Μεγαλειό-
τητα ειλικρινή αγάπη… εφαίνοντο κολ-
λημένα εις διάφορα μέρη της πόλεως. Η 
πόλις μας είχεν στολισθεί επί δύο ημέρες 
με δάφνας και μυρσίνας».
«Καμμιά αποβίβασις ούτε στρατευμάτων 
ούτω άλλων σκευών δεν έγινεν σήμε-
ρον. Μόνον δε τα μέλη της Αντιβασιλείας 
εξήλθον των πλοίων και περιήλθαν διά-
φορα μέρη της πόλεως. Απόψε πάλι έγινε 
φωτοχυσία…».
«Τα μέλη της προσωρινής κυβερνήσεως 
διευθύνθησαν σήμερον πριν της μεσημ-
βρίας εις την φρεγάταν Μαδαγασκάρ 
όπου διαμένει η βασιλική αρχή. Ο ειρημέ-
νος κ. Σ. Τρικούπης ιστάμενος εδηλοποι-
ούσε το όνομα και το αξίωμα ενός εκά-
στου εις τα μέλη της Αντιβασιλείας… εις 
την τρίτην δε ώραν μετά την μεσημβρίαν, 
υπήγαν ωσαύτως και εις προσκύνησιν 
της Α.Μ.».\

Η αποβίβαση του Όθωνα και του 
βαυαρικού στρατού στο Ναύπλιο το 
1833.

Αυτό ήταν εν ολίγοις το πρώτο ημερο-
λόγιο της άφιξης του Όθωνα και των 
Βαυαρών στην Ελλάδα. Ωστόσο η «Αθη-
νά», στις ειδήσεις της 18ης Ιανουαρίου, 
περνάει με λίγες γραμμές και την πολι-
τική ένταση των ημερών, η οποία παρά 

τις φωτοχυσίες και τις λαμπρές υποδοχές 
δεν είναι καθόλου εύκολο να αποκρύβει.

«Πριν ακόμη πλησιάσωσι τα πλοία εις 
τον λιμένα της πόλεώς μας η προσωρινή 
κυβέρνησις έστειλε δε επίτηδες εις την 
βασιλικήν αρχήν την έκθεσιν των τελευ-
ταίων θλιβερών συμβάντων του Άργους, 
τα οποία λέγουσιν έφερον πολλήν βαρυ-
θυμίαν εις την Αυτού Μεγαλειότητα και 
εις την Αντιβασιλείαν η δε Αντιβασιλεία 
απάντησεν ότι θέλει λάβει όλα τα ανα-
γκαία μέτρα διά να μη προχωρήσει το 
κακόν περαιτέρω και διά να παύσωσι 
τα δεινά της Ελλάδος. Λέγεται ότι οι κά-
τοικοι του Λεωνιδίου έδωσαν αναφοράν 
εις την Βασιλικήν Αρχήν… εναντίον του 
Δ. Καλλέργη διά τας καταχρήσεις του εις 
εκείνην την πόλιν».

Είναι φανερό από το πρώτο αυτό ρεπορ-
τάζ πως η Αντιβασιλεία εισερχόταν, ήδη 
από τη στιγμή της άφιξής της, στο κλίμα 
μιας εσωτερικής διαμάχης, η οποία φρό-
ντιζε μάλιστα εξ αρχής να εντάξει τη νέα 
εξουσία σε ένα πλαίσιο εσωτερικού αντα-
γωνισμού.
Η Αντιβασιλεία ήταν υποχρεωμένη να 
δημιουργήσει συμμαχίες και να εμπλα-
κεί στους οξείς πολιτικούς ανταγωνι-
σμούς στο εσωτερικό, ενώ ταυτόχρονα 
θα προσπαθούσε να επιβάλει τη δική 
της εξουσία, και μάλιστα με τρόπο που 
θα την έφερνε γρήγορα σε αντίθεση με 
το σύνολο σχεδόν του πολιτικού κόσμου, 
των αγωνιστών και της κοινής γνώμης.
Πηγή: www.ekklisiaonline.gr



Στην δρομολόγηση Ιντερσίτι που θα συνδέει 
την Κόρινθο με το Ναύπλιο θα προχωρήσει 
ο ΟΣΕ ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών αποκατάστασης ενδεχόμενων 
προβλημάτων στη σιδηροδρομική γραμμή 
μεταξύ των δύο πόλεων.
Αυτό γνωστοποιήθηκε μετά τη συνάντηση 
που είχε στην Τρίπολη, ο περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας με τον 
διευθύνοντα σύμβουλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Φί-
λιππο Τσαλίδη.
Η δρομολόγηση του τρένου μεταξύ Κορίν-
θου – Ναυπλίου έχει και τη σύμφωνη γνώ-
μη του ΟΣΕ, που είχε σχετική επικοινωνία 
με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, 
στο οποίο θα γίνει το επόμενο χρονικό δι-
άστημα πενταμερής συνάντηση με τη συμ-
μετοχή εκπροσώπων από το υπουργείο, την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον ΟΣΕ, την 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τη ΓΑΙΟ ΟΣΕ.
Είχε προηγηθεί συνάντηση με τον Πρόεδρο-
Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ κ. Σπηλι-
όπουλο, μετά την οποία είχε δηλώσει ο πε-
ριφερειάρχης: «Υπάρχει ενδιαφέρον για τη 
σιδηροδρομική γραμμή και το τρένο στη Πε-
ριφέρεια μας. Και δεν μιλάμε πλέον για την 
ενεργοποίηση της γραμμής μέχρι το Ναύ-
πλιο αλλά μέχρι την Τρίπολη, αυτός είναι 
ο σχεδιασμός. Αποτελεί αίτημα και βιομη-
χανιών που υπάρχουν αλλά και νέων που 
πρόκειται να λειτουργήσουν. Θα υπάρξει 
και οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας, 
προφανώς πρέπει να υπάρξει απόφαση του 
περιφερειακού συμβουλίου και δεν θέλω να 
προλάβω κάτι. Θεωρώ πάντως πολύ θετικό 
και από περιβαλλοντική άποψη και από 
οικονομική άποψη και από άποψη ποιότη-
τας ζωής την επαναλειτουργία του τρένου. 

Δεν ξεχνάτε ιδιαίτερα οι παλαιότεροι ότι 
διατέθηκαν περί τα 100 εκατομ. ευρώ για 
τον εκσυγχρονισμό της γραμμής και όταν 
εκσυγχρονίστηκε όσο ήταν δυνατόν, ξαφνι-
κά σταμάτησε να λειτουργεί η γραμμή, να 
υπάρχει τρένο».
Ωστόσο δεν έχει αποσαφηνιστεί το πως θα 
ξεπεραστούν οι τεχνικές δυσκολίες που 
έχουν να κάνουν με το πλάτος της γραμμής, 
που στο τμήμα Τρίπολη - Κόρινθος είναι στο 
1 μέτρο σε αντίθεση με το δίκτυο από Κόριν-
θο για Πειραιά που είναι γραμμή κανονικού 
εύρους (1,44 μ.). Αυτό πρακτικά σημαίνει 
πως θα πρέπει να γίνεται μεταφόρτωση των 
εμπορευμάτων σε άλλο συρμό, στην Κόριν-
θο, πριν αυτά συνεχίσουν τον δρόμο τους 
προς το λιμάνι του Πειραιά.

Ζεστό το θέμα, για να πάρει εμπρός το τρένο

Τέλος οι διπλές εισφορές στα μπλοκάκια
  Αλλάζει ριζικά και το καθεστώς των τίτλων κτήσης 

Τέλος στις διπλές εισφορές για 
350.000 μισθωτούς οι οποί-
οι διατηρούν παράλληλα και 
μπλοκάκια μπαίνει με το νο-
μοσχέδιο για το Ασφαλιστικό 
που αναμένεται άμεσα να τε-
θεί σε διαβούλευση.
Αλλάζει το καθεστώς εισφο-
ρών για τους μισθωτούς που 
διατηρούν παράλληλα και 
δεύτερη δραστηριότητα αυ-
τοαπασχόλησης τα λεγόμενα 
και ως μπλοκάκια, με το νέο 
Ασφαλιστικό.
Όσοι καλύπτουν από τον μισθό 
τους την ελάχιστη εισφορά για 
σύνταξη και υγεία των 210 
ευρώ, θα απαλλάσσονται από 
την εισφορά στο μπλοκάκι.
Αν οι ασφαλιστικές κρατήσεις 
εργαζομένου και εργοδότη 
για το 27,10% (σύνταξη και 
υγεία) δεν καλύπτουν το ποσό 

των 210 ευρώ, τότε ο ασφαλι-
σμένος θα έχει υποχρέωση να 
καταβάλει στο μπλοκάκι κατ’ 
ελάχιστον το υπόλοιπο.
Στην ίδια διάταξη προβλέπεται 

ότι όσοι ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες έχουν δύο ή τρεις δραστη-
ριότητες με Δελτίο Παροχής 
Υπηρεσιών αλλά δεν απασχο-
λούνται ως μισθωτοί θα επιλέ-

γουν την ασφαλιστική κατη-
γορία στην οποία επιθυμούν 
να ενταχθούν πληρώνοντας 
κατ’ ελάχιστον 210 ευρώ τον 
μήνα, η οποία μαζί με τα 10 
ευρώ υπέρ ανεργίας θα οριστι-
κοποιείται στα 220 ευρώ.
Ταυτόχρονα αλλάζει ριζικά το 
καθεστώς των τίτλων κτήσης 
(πρώην αποδείξεις επαγγελ-
ματικής δαπάνης).
Τέλος εξετάζεται το ετήσιο 
όριο των 10.000 ευρώ να πέ-
σει σημαντικά στα 3.000 ευρώ 
ή 5.000 ευρώ και να απαλλα-
γεί από την υποχρέωση πα-
ρακράτησης ασφαλιστικών 
εισφορών (σήμερα ισχύουν 
εισφορές 20,28%).

Ιντερσίτι στη γραμμή Κόρινθος – Ναύπλιο

money
ΠΕΜΠΤΗ

23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

22 μικρά
οικονομικά

μικρά
οικονομικά

• ΑΙΣΙΟΔΟΞΕΣ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις της Ευρώπης παραμέ-
νουν θετικές για το μέλλον σε μια εποχή αυξανόμενων 
οικονομικών και γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.
Η καινοτομία, η κατάρτιση, η εκπαίδευση και η διαφο-
ροποίηση αποτελούν τις βασικές τους προτεραιότητες 
καθώς προσαρμόζονται σε έναν ταχέως μεταβαλλόμε-
νο κόσμο – ενώ ο σχεδιασμός για τη διαδοχή κυριαρχεί 
στη σκέψη των οικογενειών. Αυτά είναι μερικά από τα 
βασικά συμπεράσματα του όγδοου Ευρωπαϊκού Βα-
ρόμετρου Οικογενειακών Επιχειρήσεων (European 
Family Business Barometer).
• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Με την τετράμηνη (έως 30 Απριλίου 2020) παράταση 
του πλαισίου για την προστασία της πρώτης κατοι-
κίας παρέχεται η ευκαιρία αφενός σε περισσότερους 
οφειλέτες να προστατέψουν την 1η κατοικία τους και 
αφετέρου σε όσους έχουν ήδη εισέλθει στην πλατφόρ-
μα και δεν έχουν υποβάλλει την αίτησή τους, να προ-
λάβουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ετοιμασίας 
αίτησης μέχρι την τελική προθεσμία, επισημαίνει η 
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ση-
μειώνοντας ότι πρόκειται για την τελευταία παράταση 
και ευκαιρία αξιοποίησης του πλαισίου προστασίας.
• ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ 112
Έτοιμο για εφαρμογή από το τέλος του 2019 παραδίδε-
ται το σύστημα 112 για τις ειδοποιήσεις έκτακτης ανά-
γκης, όπως ενημερώθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης σε σχετική σύσκεψη.
Σημειώνεται ότι το 112 αποτελεί μια ολοκληρωμένη 
υπηρεσία επικοινωνιών εκτάκτου ανάγκης. Αυτό ση-
μαίνει ότι από τη μια πλευρά, ο Ευρωπαϊκός Αριθμός 
Έκτακτης Ανάγκης 112 χρησιμοποιείται για δωρεάν 
κλήση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε όλες τις 
χώρες της ΕΕ. Ο πολίτης μπορεί να καλέσει το 112 σε 
κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οπουδήποτε στην 
Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, η υπηρεσία επιτρέπει 
την προειδοποίηση των πολιτών σε περιπτώσεις φυ-
σικών, τεχνολογικών και άλλων καταστροφών με την 
αποστολή μηνυμάτων.
• ΑΥΞΗΣΗ ΑΕΠ 2,5% ΑΠΟ 

ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αύξηση του ΑΕΠ έως και κατά 2,5% σε βάθος μίας 
δεκαετίας μπορεί να επιφέρει η μείωση της φορολό-
γησης των επιχειρήσεων με ταυτόχρονη προώθηση 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Όπως προκύπτει από στοιχεία που έχει επεξεργαστεί η 
Τράπεζα της Ελλάδος, η φορολογική ελάφρυνση των 
επιχειρήσεων, μία μόνιμη μείωση του ονομαστικού 
φορολογικού συντελεστή του εισοδήματος από κεφά-
λαιο που ισοδυναμεί με φορολογική ελάφρυνση κατά 
¼ της ποσοστιαίας μονάδας του ΑΕΠ, με ταυτόχρονη 
όμως υλοποίηση δημοσιονομικών διαρθρωτικών μέ-
τρων που βελτιώνουν τη φορολογική συμμόρφωση, 
θα είχε θετική επίπτωση στο ΑΕΠ της χώρας κατά 
1,3% τα επόμενα τρία χρόνια, η οποία θα μπορούσε να 
φθάσει το 2,5% εντός μίας δεκαετίας.
• ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟΙ ΣΑΡΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔ
Σε όλο το φάσμα της αγοράς συνεχίζει να κάνει στο-
χευμένους σαρωτικούς ελέγχους η Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αξιοποιώντας στοιχεία 
από τη βάση των δεδομένων της.
Από τους πλέον πρόσφατους ελέγχους της Υπηρεσίας 
Ειδικών Ερευνών προέκυψαν νέες περιπτώσεις, σχε-
τικά με τη μη έκδοση φορολογικών στοιχείων και την 
ανακριβή υποβολή φορολογικών δηλώσεων.
Αυτές που ξεχωρίζουν είναι κατάστημα εσωρούχων 
στην Αττική που απέκρυψε εισοδήματα 3,6 εκατ. ευρώ, 
κατάστημα ενδυμάτων που απέκρυψε εισοδήματα 1,4 
εκατ. ευρώ, καθώς και επιχείρηση στη Ν.Εύβοια που 
δραστηριοποιείται στο «χονδρικό εμπόριο καπνικών» 
και για δύο χρήσεις δήλωνε μηδενικά έσοδα, ενώ είχε 
έσοδα από πωλήσεις ύψους 11 εκατ. ευρώ.
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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

Η RE/MAX Experts στο Ναύπλιο, γραφείο του 
παγκόσμιου κτηματομεσιτικού δικτύου RE/
MAX, ζητά συμβούλους ακινήτων σε Αργολί-
δα, Κυνουρία, Τροιζηνία. Προσφέρονται προ-
μήθειες έως 80%, ισχυρό Brand, εκπαίδευση, 
υποστήριξη, διαφήμιση, ευέλικτο ωράριο. 
Πληροφορίες/Βιογραφικό: Τηλ. 2752028813, 
e-mail: remax.nafplio@gmail.com ΚΩΔ. 1203

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα εσωτερική έως 60 ετών, με 
καλά ελληνικά για φροντίδα ηλικιωμένων στο 
Ναύπλιο. Τηλ. 693 203 7580 ΚΩΔ. 1204

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

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

mailto:remax.nafplio@gmail.com
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Δε την αγαπούσε πια;
Ήταν ένας τυπάς που τα είχε κάνει όλα στη ζωή του και 
δεν τον  
συγκινούσε τίποτα πια.. Μια μέρα περνώντας έξω από 
ένα πενταόροφο  
κτίριο, χλιδάτο και έτσι, βλέπει την επιγραφή “Οίκος 
Ανοχής” - κάτι  
για όλα τα γούστα.. Ο τυπάς εντυπωσιάστηκε, Σου λέει, τι 
διάολο, τόσο μεγάλο κτίριο, πιθανό να έχει κάτι “ενδι-
αφέρον”, οπότε μπαίνει μέσα όπου τον 
υποδέχεται η Τσατσά.
-Καλώς ήρθατε κτλ., στο ψητό 
τώρα, το μαγαζί προσφέρει ποικί-
λες υπηρεσίες..  
Στον πρώτο όροφο έχουμε αιθέ-
ριες υπάρξεις για χαϊδολογήματα 
κτλ...  
-Μπα, λέει ο δικός σου, αυτά δε 
με ανάβουν πλέον, τίποτ άλλο? 
..στον  
-δεύτερο, συνεχίζει η Τσατσά, 
έχουμε γυναίκες-φωτιά για ελεύ-
θερα πιασίματα κτλ.. (sorry για 
την αθυροστομία αλλά, βλέπετε, 
ορολογία είναι) 
-Αλλο, δε συγκινούμαι..  
-Στον τρίτο μπορείς να διαλέξεις 
όποια κοπέλα θες.. επιτρέπονται 
όλες  
οι στάσεις, τα φετίχ κτλ..  
- ..χμμ, όχι, δε την βρίσκω ακόμα λέει ο 
δικός σου!  
-..τέλος, στον τέταρτο έχουμε το Grant Salle με τη μεγα-
λύτερη παρτούζα που έχεις φανταστεί.. επιτρέπονται τα 
πάντα, κτηνοβασίες, μαστίγια. χειροπέδες, γκλοπ κλπ. 
Και εκεί η εξυπηρέτηση είναι εγγυημένη..  
-..ούτε, ούτε στον πέμπτο τι υπάρχει?  
-α, στον πέμπτο είναι το σπίτι μου.. δεν πατάει κανείς 
εκεί.. είναι η μητέρα μου βλέπετε.
-Τι έχει η μητέρα σου, τη ρωτάει περίεργος ο τύπος? 
-Ε, να γριά γυναίκα είναι ξαπλωμένη στο κρεβάτι 20 
χρόνια σε κώμα, με σωληνάκια, μηχανήματα τεχνητής 
υποστήριξης, αναπνευστήρες και τα ρέστα

-Γουστάρω, λέει, αυτός.. Αυτή θέλω.
-Η μητέρα μου, φίλε, είναι 80 χρονών και φυτό, δεν 
υπάρχει περίπτωση να την ακουμπήσεις...  
-Δεν ξέρω τι λες εσύ απαντά ο δικός σου, εγώ φτιάχτηκα 
τώρα, σου  
ακουμπάω 10.000.000 και τη …
-Αμα είναι έτσι λέει η Τσατσά, εντάξει! ορίστε τα κλειδιά, 
δεύτερη πόρτα δεξιά, ευχαριστήσου το..  

Πράγματι, βρίσκει ο τύπος τη γιαγιά 
χωμένη στα σωληνάκια με τις  
άπειρες ρυτίδες, την πιάνει και 
την αρχίζει το σεχ …
-Φοβερό, λέει.. Θα ξανάρθω 
και αύριο.
Πράγματι, την άλλη μέρα 
σκάει πάλι ο δικός σου και 
λέει την τσατσά:  
-..μια από τα ίδια!  
- α, δε γίνεται κύριος, η γυναί-
κα είναι άρρωστη, δεν μπορεί 
κάθε μέρα  
να......  
- 20 μύρια ζεστά..  
-....αν είναι έτσι, εντάξει, τελευ-
ταία φορά!  
..της τα ακουμπάει και παίρνει 
τα κλειδιά πάλι....Αυτό το βιολί 
συνεχίζεται για καμιά βδομά-
δα, οίκος ανοχής έχει κάνει 
απόσβεση του κεφαλαίου και 

πάει για χρηματιστήριο με τόσα κέρδη!  
Μια των ημερών, σκάει πάλι, ακουμπά 100 μύρια (ταρί-
φα πλέον) και  
ανεβαίνει για τα καθέκαστα.. πιάνει τη γριά, αφού κάνει 
σεχ από  
παντού, την κατουράει, σφίγγετε, σφίγγετε αλλά δεν 
μπορεί να τη  
χέσει.. 
-Πα  πα πα, αυτό ήταν σκέφτεται, το βαρέθηκα το άθλη-
μα.. και πάει  
να φύγει, οπότε σηκώνεται η γιαγιά....  
-” Δε μ αγαπααας πια;”

Με την σωστή μάσκα γίνεστε μη αναγνωρίσιμοι 

Ο Mήτσος
Mετά από πάρα πολύ καιρό, συναντιούνται 
δυο παλιόφιλοι.
Aγκαλιές, φιλιά, χαρές!
- Pε να τα πούμε κάποια στιγμή, προτείνει ο 
πρώτος.
- Tι λες για Δευτέρα απόγευμα;
- Δευτέρα δεν γίνεται, πάει ο Mήτσος για κυ-
νήγι.
- Tότε την Tετάρτη;
- Oύτε την Tετάρτη, ξαναπάει ο Mήτσος για 
κυνήγι.
- Tότε το Σαββατοκύριακο;
- Με τίποτε. Το Σαββατοκύριακο φεύγει ο Mή-
τσος για κυνήγι, όλη τη μέρα!
- Ποιος είναι αυτός ο Mήτσος, ρε μεγάλε; από-
ρησε ο πρώτος.
- Nα σου πω την αλήθεια εγώ τον Mήτσο δεν 
το ξέρω, αλλά όταν αυτός πάει για κυνήγι εγώ 
πάω με τη γυναίκα του!

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα
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