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 �� ΣΕ ΣΗΜΕΊΟ ΝΕΥΡΊΚΗΣ ΚΡΊΣΗΣ ΟΊ 450 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΜΊΟΝΊΔΑΣ

Το νέο ΕΣΠΑ θα είναι πολύ διαφορετικό στη 
φιλοσοφία του, σύμφωνα με το Δ. Κωστού-
ρο και βάζει το Ναύπλιο στη μη Κερδοσκο-
πική Εταιρεία για την Ανάπτυξη, παίρνοντας 
την έγκριση του δημοτικού συμβουλίου.
Σελ 4

Γιατί θέλει ο 
Κωστούρος να μπει 

σε Δίκτυο 

Δωρεάν μάθημα Αργεντίνικου
Τango και Milonga στο Άργος

 Σελ.12

ΠΕΤΑΜΕΝΟΙ 
ΣΕ ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Παραπεταμένοι  
σε μια γωνιά 

της Ερμιονίδας 
450 μετανάστες 

ψάχνουν να βρουν 
μια ελπίδα που 

θα τους κρατήσει 
ανθρώπους. Χωρίς 

ΑΜΚΑ καμιά 
περίθαλψη, χωρίς 
μόρφωση κανένα 

μέλλον. Το όνειρο 
της εύφορης 

Ευρώπης γίνεται 
εφιάλτης.

Σελ.13

 Σελ.14

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ

Σελ. 5

Το ραντεβού που άλλαξε την πολιτική 
ιστορία στην ΠεριφέρειαΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα

Αρ. Σήματος: 159481
Δικαιούχος Σήματος: 

Α. ΓΚΑΤΖΙΟΣ Θ. ΝΤΑΝΟΣ ΟΕ
Μέλος Ε.Ι.Ε.Τ. 

Κωδ. Εντύπου: 4126

Αριθμός φύλλου: 1066
Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 06.02.2020

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

…Την εικόνα σου σεβάστηκα και κράτησα, 
και τα χέρια μου θα ενώσω πριν στη ζητιανιά τη δώσω…
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Μακριά είναι ακόμα η ημέρα που 
το Φυσικό Αέριο θα μπει στα σπί-
τια των κατοίκων του Ναυπλίου 
και του Άργους, παρότι ο κεντρικός 
αγωγός περνάει κοντά στην περι-
οχή.
Το Άργος και το Ναύπλιο μπαίνουν 
στη δεύτερη φάση των πόλεων που 
θα αναπτυχθεί το δίκτυο φυσικού 
αερίου από τη Δημόσια Επιχείρηση 
Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΑ). Όπως 
δήλωσε στο ΑΠΕ ο διευθύνων σύμ-
βουλος της ΔΕΔΑ, Μάριος Τσάκας, 
για τις πόλεις που περιλαμβάνο-
νται στη δεύτερη φάση ανάπτυξης 
έχουν γίνει οι προμελέτες και οι 
διαγωνισμοί αναμένεται να προκη-
ρυχθούν το 2021. Στις πόλεις αυτές 
περιλαμβάνονται Τρίπολη, Μεγα-
λόπολη, Κόρινθος, Άργος, Ναύπλιο 
και Καλαμάτα.
Στη δεύτερη φάση μαζί με την Πε-
λοπόννησο περιλαμβάνονται και 
πόλεις στη Δυτική Μακεδονία, στη 
Δυτική Ελλάδα (μεταξύ άλλων και 
Πάτρα – Πύργος, όπου το αέριο θα 
μεταφέρεται σε υγροποιημένο μορ-
φή με βυτιοφόρα και πόλεις της 
Ηπείρου. 
Η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύου 
Διανομής (ΔΕΔΑ) παρά τις πολλές 
καθυστερήσεις όλα τα προηγούμε-
να χρόνια μιλά για δυναμικό πρό-
γραμμα ανάπτυξης των δικτύων 
φυσικού αερίου σε 39 πόλεις της 
χώρας. Μάλιστα προγραμματίζε-
ται η επέκταση της διείσδυσης του 
αερίου, μεταξύ άλλων, και στις λι-
γνιτικές περιοχές, όχι μόνο για την 
τροφοδοσία των νοικοκυριών και 
των επιχειρήσεων, αλλά και για 
την εξασφάλιση της τηλεθέρμαν-
σης, που παρέχουν σήμερα στους 
κατοίκους οι λιγνιτικές μονάδες 
της ΔΕΗ.
Όπως επισημαίνει ο διευθύνων 
σύμβουλος της ΔΕΔΑ, Μάριος 

Τσάκας, το πρόγραμμα ανάπτυξης 
των δικτύων, συνολικού ύψους 
250 εκατ. ευρώ είναι εμπροσθο-
βαρές, καθώς είναι ενδεικτικό ότι 
τα επόμενα δύο χρόνια, οι πελάτες 
φυσικού αερίου ανά την Ελλάδα 
που θα συνδεθούν στα νέα δίκτυα, 
αντιστοιχούν στους μισούς περίπου 
καταναλωτές φυσικού αερίου στην 
περιοχή της Αττικής, όπου τα δί-
κτυα αναπτύσσονται για περισσό-
τερο από 20 χρόνια.
Το φυσικό αέριο θα μεταφέρεται, 
ανάλογα με την περίπτωση, μέσω 
αγωγού (από το υφιστάμενο δίκτυο 
του ΔΕΣΦΑ ή από τον αγωγό ΤΑΡ 
που προβλέπεται να τεθεί εφέτος 
σε λειτουργία), με βυτιοφόρα σε συ-
μπιεσμένη (CNG) ή υγροποιημένη 
(LNG) μορφή.
Η πρώτη φάση που είχε ανακοινω-
θεί από πέρυσι, αλλά οι εργασίες 
δεν προχώρησαν λόγω ελλείψεων 
/ καθυστερήσεων στις αδειοδοτή-
σεις, και περιλαμβάνει 18 πόλεις 
σε Ανατολική Μακεδονία & Θρά-
κη. Για τις περιπτώσεις αυτές οι 

διαγωνισμοί για την ανάθεση των 
εργασιών κατασκευής των δικτύ-
ων είναι σε εξέλιξη και αναμένεται 
να κατακυρωθούν το Σεπτέμβριο, 
οπότε και θα ξεκινήσουν τα έργα. 
Στο μεταξύ, όπως επισημαίνει ο κ. 
Τσάκας, οι ενδιαφερόμενοι κατανα-
λωτές θα μπορούν να υποβάλουν 
αιτήσεις για σύνδεση με το δίκτυο 
φυσικού αερίου και σε ηλεκτρονι-
κή πλατφόρμα της ΔΕΔΑ που ανα-

μένεται να τεθεί σε λειτουργία τον 
Απρίλιο.
Τελευταία ακολουθούν τα νησιά, 
πρόγραμμα που συνδέεται και με 
τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, το μέ-
γεθος της τοπικής αγοράς, κ.ά.
Σημειώνεται ότι η ΔΕΔΑ θα εντα-
χθεί στην ΔΕΠΑ Υποδομών, εται-
ρεία που θα προκύψει από την 
απόσχιση των κλάδων διανομής 
αερίου που υπάγονται σήμερα στην 

ΔΕΠΑ και η οποία βρίσκεται σε δι-
αδικασία ιδιωτικοποίησης. Η προ-
θεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την εξαγορά του 100% των 
μετοχών της ΔΕΠΑ Υποδομών που 
περιλαμβάνει εκτός από την ΔΕΔΑ, 
το 100% της εταιρείας διαχείρισης 
των δικτύων διανομής φυσικού αε-
ρίου Αττικής και το 51% της Θεσ-
σαλονίκης - Θεσσαλίας λήγει στις 
14 Φεβρουαρίου.

θέμα
Το Φυσικό Αέριο αργεί ακόμα να έρθει σπίτι

Το 2021 θα προκηρυχθούν διαγωνισμοί για Άργος και Ναύπλιο

Παρότι ο κεντρικός 
αγωγός βρίσκεται 

σε απόσταση 3 
χιλιομέτρων από 

το Άργος (Χούνη) 
ακόμα δεν έχει 

φτάσει το φυσικό 
αέριο στους 
καταναλωτές

Ομορφαίνουν την γειτονιά τους
Η συνεργασία συμβούλου με κατοίκους αποδίδει καρπούς στο Άργος

 «Αν δεν παινέσεις το σπίτι σου πέφτει και σε πλακώ-
νει» λέει μια σοφή παροιμία και οι κάτοικοι της οδού 
Γούναρη στο Άργος βάλθηκαν να το κάνουν πράξη. 
Πάνω από 20 χρόνια έχει να δει βελτιώσεις το πα-
λαιότερο τμήμα της πόλης του Άργους που βρίσκεται 
από την Γούναρη έως το Αδριάνειο υδραγωγείο στους 
πρόποδες της Λάρισσας. Πρόκειται για το ιστορικότε-
ρο τμήμα της πόλης αφού εκεί βρίσκονται μεταξύ, η 
εκκλησία του Ιωάννη του Πρόδρομου - πρώτη Μη-
τρόπολη του Άργους, αφιερωμένη στον Ιωάννη Κα-
ποδίστρια, τα ερείπια από το κονάκι του Μακρυγιάννη 
όπου ξεκίνησε να γράφει τα «τάματα και θαύματα», το 
σπίτι του οπλαρχηγού του 1821 Δ. Τσώκρη, οι βάσεις 
του πρώτου εργοστασίου αλατιού στην Πελοπόννησο 
που κατέστρεψαν οι Γερμανοί, η πλατεία της Α' και της 

Δ' εθνοσυνέλευσης κ.α.
Αυτή η γειτονιά, αρχίζει σιγά σιγά να 
αποκτά την παλιά της αίγλη. Το μυστικό 
της δεν είναι τίποτα μεγάλα κανδήλια, 
ούτε η εύνοια κάποιων μεγαλόσχημων. 
Η αγάπη των κατοίκων για την γειτονιά 
τους βρήκε εκφραστή στον τοπικό σύμ-
βουλο Άργους, Αντρέα Σαρρή.
Ο Αντρέας μαζί με την εθελοντική προ-
σφορά των ανθρώπων της γειτονιάς 
έβαψαν τα παγκάκια και αντικατέστησαν 
με νέα ξύλα τα παλιά φθαρμένα... ταυτό-
χρονα ετοιμάζεται και η πλατεία Α’ και 
Δ’ Εθνοσυνέλευσης από συνεργείο του 
Δήμου.
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Γιατί θέλει ο Κωστούρος να μπει σε Δίκτυο Πόλεων
Οι λόγοι που ζήτησε εξουσιοδότηση 

Στη Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
«Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για 
την Ανάπτυξη» (ΔΕΠΑΝ), Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία, στοχεύ-
ει να συμμετάσχει ο δήμος Ναυ-
πλιέων, συμφωνα με το δήμαρχο 
Δημ.  Κωστούρο, ο οποίος ζήτησε 
τη σχετική έγκριση και εξουσιοδό-
τηση του δημοτικού συμβουλίου.
Το ετήσιο κόστος για τη συμμετο-
χή στην Εταιρεία ανέρχεται στα 
6.000,00€. Μέλη του δικτύου εί-
ναι ΟΤΑ, επιστημονικοί φορείς, 
επιχειρήσεις ΟΤΑ, Κοινωνία των 
Πολιτών και Οργανισμοί του Εξω-
τερικού.
Οι άξονες υποστήριξης της 
ΔΕΠΑΝ είναι:
Α) Υποστήριξη επιχειρηματικών 
προγραμμάτων δήμων
Β. Τεχνικός σύμβουλος δήμων
Γ. Φορέας υλοποίησης πράξεων
Δ. Υποστήριξη εσωτερικής οργά-
νωσης & λειτουργίας δήμων
Όπως δήλωσε στο δημοτικό συμ-
βούλιο ο κος Κωστούρος «βρισκό-
μαστε σε μία περίοδο με ιδιαίτερη 
σημασία για την Τοπική Αυτοδι-
οίκηση, αφού ολοκληρώνεται το 
ΕΣΠΑ 2014-2020 και έχει ήδη ξε-
κινήσει η προετοιμασία για τη νέα 
προγραμματική περίοδο 2021-
2027. Το νέο ΕΣΠΑ θα είναι πολύ 
διαφορετικό στη φιλοσοφία του. 
Εμπεριέχει πολλές απαιτήσεις και 
δίνει έμφαση στην προώθηση της 
καινοτομίας, της επιχειρηματικό-
τητας, της «έξυπνης εξειδίκευ-
σης», της απασχόλησης, σε δρά-
σεις κοινωνικού χαρακτήρα και 
σε ολοκληρωμένα προγράμματα 
τοπικής ανάπτυξης.
Το μοντέλο των διαδημοτικών συ-
νεργασιών μπορεί να αποδειχθεί 

καθοριστικός πολλαπλασιαστής 
ισχύος στην προσπάθειά μας να 
γίνουμε αποτελεσματικότεροι στις 
διεκδικήσεις μας και χρησιμότεροι 
στις τοπικές κοινωνίες.
Η διαδημοτική συνεργασία, 
εμπλέκει έναν αριθμό τοπικών 
αρχών που ενώνουν τις δυνάμεις 
τους, με στόχο να αναπτύξουν και 
να διαχειριστούν αποτελεσματικό-
τερα τις δημόσιες υπηρεσίες και 
τις υποδομές και να ανταποκρι-

θούν με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο στις ανάγκες των πολιτών, 
παρέχοντας καλύτερης ποιότητας 
υπηρεσίες και ενισχύοντας την 
τοπική ανάπτυξη».
Τόνισε ακόμα ο δήμαρχος: «Έχο-
ντας υπόψη τους σκοπούς, τους 
στόχους και το καταστατικό του 
Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για 
την Ανάπτυξη, προτείνω να αξι-
οποιηθούν οι συγκεκριμένες δρά-
σεις και να γίνει και ο Δήμος μας 

μέλος.
Θεωρώ ότι τα οφέλη για τον 
Δήμο μας από τη συμμετοχή του 
στο Διαδημοτικό Δίκτυο Πόλεων 
«Δ.Ε.Π.ΑΝ.» στο οποίο είναι ήδη 
μέλη πάνω από 60 Δήμοι από όλη 
την Ελλάδα, θα είναι πολλά, και 
κυρίως για τους κάτωθι λόγους:
1. Ο Δήμος λαμβάνει προσωπική 
καθοδήγηση για το πώς χτίζει την 
δική του Στρατηγική Ανάπτυξης.
2. Αποκτά την δυνατότητα κάλυ-
ψης των αναγκών του σε επιστη-
μονικό προσωπικό για την υλο-
ποίηση έργων και δράσεων.
3. Ανακαλύπτει νέες καλές πρα-
κτικές και διευρύνει τις συνερ-
γασίες του με άλλους Τοπικούς 
Φορείς ανταλλάσσοντας γνώσεις 
και εμπειρίες καθιερώνοντας 
έναν ισχυρό δεσμό με τα υπόλοι-
πα Μέλη του Δικτύου.
4. Είναι διαρκώς ενημερωμένος 
για προσκλήσεις που ανοίγουν 

καθώς και για άλλες ευκαιρίες ερ-
γαλείων χρηματοδότησης.
5. Αποκτά πρόσβαση σε καινοτό-
μα ψηφιακά εργαλεία πληροφορι-
κής και αξιοποιεί την χρήση των 
νέων τεχνολογιών.
6. Επιτυγχάνει σημαντικές οικο-
νομίες κλίμακας όσον αφορά τη 
διαχείριση των πόρων και υλο-
ποίηση έργων.
7. Επηρεάζει την πολιτική για την 
Βιώσιμη Ανάπτυξη σε Εθνικό και 
Ευρωπαϊκό επίπεδο.
8. Συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά και 
Διεθνή έργα βιώνοντας νέες 
εμπειρίες στον τρόπο διοίκησης.
9. Λαμβάνει μηνιαίες ηλεκτρο-
νικές εκθέσεις με παραδείγματα 
καλών πρακτικών από όλη την 
Ευρώπη.
10. Προωθεί τις δράσεις και το 
έργο του Δήμου μέσα από το 
περιοδικό μας CON.AGAZINE, 
το website CCNEWS και το ετή-
σιο συνέδριο του Δικτύου CITY 
CONNECT FORUM.
Η απόφαση ελήφθη κατά πλει-
οψηφία, μειοψηφούντων των 
Δημοτικών Συμβούλων Κ. Γκό-
νη και Μ. Αλημπέρτη, οι οποίοι 
καταψήφισαν). Συγκεκριμένα, 
εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δή-
μου Ναυπλιέων ως τακτικό μέλος 
της μη κερδοσκοπικής εταιρείας 
«Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για 
την Ανάπτυξη με διακριτό τίτλο 
«Δ.Ε.Π.ΑΝ–Δίκτυο Πόλεων», με 
ετήσια εισφορά μέλους 6.000,00 
ευρώ, η οποία θα εγγραφεί στον 
υπό κατάρτιση προϋπολογισμό 
του Δήμου οικ. έτους 2020 και β. 
Εξουσιοδοτήθηκε ο δήμαρχος για 
την υποβολή της σχετικής αιτήσε-
ως.

Θα κοστίζει 6.000,00 
ευρώ το χρόνο

Κωστούρος: Το νέο ΕΣΠΑ θα 
είναι πολύ διαφορετικό στη 
φιλοσοφία του
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Συν Αθηνά και χείρα κίνει
Βελτίωση οδικού δικτύου και λήψη προληπτικών μέτρων

Πρόσφατα η Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου αποφάσισε τη βελ-
τίωση του οδικού δικτύου Πε-
λοποννήσου για την ασφαλή 
διακίνηση των οχημάτων και 
την προστασία των πολιτών. Η 
βελτίωση του οδικού δικτύου 
κατά προτεραιότητα στις πε-
ριοχές όπου έχουν γίνει θανα-
τηφόρα ατυχήματα αποτελεί 
πρωταρχική υποχρέωση της 
Πολιτείας και των αρμοδίων 
υπηρεσιών. Για το οδικό δίκτυο 
της Αργολίδας, έναν νομό, ο 
οποίος δυστυχώς δεν διαθέτει 
ούτε ένα χιλιόμετρο δρόμου με 
σύγχρονες προδιαγραφές εθνι-
κής οδού, με τους παλιούς μο-
νής λωρίδας εθνικούς δρόμους 
η κατάσταση είναι απογοητευτι-
κή και επικίνδυνη και προϋπο-
θέτει την προσεκτική οδήγηση 
και την αυστηρή τήρηση των 
κανόνων της οδικής κυκλοφο-
ρίας. Αλλά μόνο αυτό δε λύνει 
το πρόβλημα, στο οδικό δίκτυο 
της Αργολίδας, όπου υπάρχουν 
«οδικές παγίδες» και χρειάζεται 
τόσο η Περιφέρεια Πελοποννή-
σου όσο και οι Δήμοι να λάβουν 
σοβαρά μέτρα. Ενδεικτικά ανα-
φέρουμε δύο περιπτώσεις προ-
βληματικές που έχουν συμβεί 
θανατηφόρα ατυχήματα.

1.  Στη διασταύρωση της Τίρυν-
θας του εθνικού δρόμου Ναυ-
πλίου – Άργους όπου καταλήγει 
και συμβάλλει ο γνωστός επαρ-
χιακός δρόμος των «Αρχαιοτή-
των», Μυκηνών – Ναυπλίου, 
η κατάσταση είναι άκρως επι-
κίνδυνη λόγω της μεγάλης κυ-
κλοφορίας των οδών Ναυπλί-
ου- Άργους αλλά και Μυκηνών 
– Ναυπλίου. Ο ανά μία λωρίδα 
εθνικός δρόμος Ναυπλίου – Άρ-
γους είναι ανεπαρκής. Στη ίδια 
θέση υπάρχει επίσης και μικρή 

γέφυρα με αποτέλεσμα πάνω 
στη συμβολή των δύο δρόμων 
και στη δυτική πλευρά του στε-
νού δρόμου Ναυπλίου – Άργους 
να υπάρχει κοίτη χειμάρρου 
χωρίς να έχουν ποτέ(!) τοποθε-
τηθεί μεταλλικές προστατευτι-
κές μπάρες. Την επικινδυνότη-
τα της διασταύρωσης αυτής του 
δρόμου, χωρίς την διαμόρφωση 
του κόμβου, κανένας υπεύθυ-
νος μηχανικός της παλιάς πρώ-
ην Νομαρχίας, ούτε της εδώ και 
πολλά χρόνια Αντιπεριφέρειας 
Αργολίδας δεν την είδε ποτέ, 
ούτε αυτοί που διαπλάτυναν το 
δρόμο και κατασκεύασαν πα-
λιότερα την τσιμεντένια γέφυρα 
απορροής του χειμάρρου.
Ωστόσο οι «αρμόδιοι» δεν έλα-
βαν μέτρα ούτε όταν πριν από 
2 – 3 χρόνια περίπου Ι.Χ. επιβα-
τηγό κινούμενο πάνω στη συμ-
βολή της διασταύρωσης από το 
δρόμο Μυκηνών – Ναυπλίου, 
ξέφυγε από το οδόστρωμα, ανε-
τράπη, έπεσε μέσα στην κοίτη 
του χειμάρρου με αποτέλεσμα 
να σκοτωθεί ο οδηγός. Μόνο 
ένα προσκυνητάρι τοποθετή-
θηκε από τους οικείους του 
νεκρού, αλλά ενέργειες για την 
επέκταση της τσιμεντένιας γέ-
φυρας λίγα μέτρα δυτικότερα, 
για τη διαπλάτυνση του δρόμου 
και την τοποθέτηση προστατευ-
τικών κιγκλιδωμάτων δεν έγι-
ναν από τους αρμόδιους τεχνι-
κούς της Αντιπεριφέρειας. Ούτε 
έγινε κάποια ενέργεια από την 
αρμόδια Δημοτική Αρχή του 
Ναυπλίου για τα αυτονόητα. 
Τι περιμένουν οι αρμόδιοι, ο μη 
γένοιτο κάποιο νέο ατύχημα;  
Πότε επιτέλους θα ληφθούν 
προστατευτικά μέτρα για τη 
θανατηφόρα αυτή παγίδα των 
οχημάτων και των διερχόμενων 
πολιτών;  Δεν είναι καιρός οι 
αρμόδιοι – υπεύθυνοι που πλη-
ρώνονται από την Πολιτεία και 
τους φορολογούμενους πολίτες 
να δώσουν άμεσα σαφή και συ-
γκεκριμένη λύση και να λάβουν 
τα κατάλληλα μέτρα;  Το δεύτε-
ρο αναπάντητο ακόμα ερώτημα 
γι’ αυτό το σοβαρό και επικίν-
δυνο θέμα είναι πότε επιτέλους 
θα διαμορφωθεί η συμβολή του 
δρόμου Μυκηνών – Ναυπλίου 
με την εθνική οδό Ναυπλίου 
– Άργους; Εδώ και πολλά χρό-
νια αυτό το σοβαρό θέμα έχει 
εγκαταλειφθεί στην τύχη του με 
αποτέλεσμα θανατηφόρα ατυ-
χήματα. 

2.  Ένα δεύτερο σοβαρότατο 
θέμα για το παλιό εθνικό δίκτυο 
της Αργολίδας που εγκυμονεί 
σοβαρότατους κινδύνους απο-

τελούν τα μεγάλα δένδρα των 
ευκαλύπτων κατά μήκος του 
εθνικού οδικού δικτύου. Και 
στην περίπτωση αυτή υπενθυ-
μίζουμε ότι πριν από αρκετά 

χρόνια στον εθνικό δρόμο Άρ-
γους – Φιχτίων στο ύψος του 
χυμοποιείου «ΑΣΠΙΣ» έπεσε 
μία μεγάλη κλάρα ευκαλύπτου 
και σκότωσε διερχόμενο κάτοι-
κο της περιοχής με μηχανάκι. 
Αμέσως μετά η τότε Αντιπερι-
φέρεια Πελοποννήσου έκοψε 
από τη ρίζα τα ευκάλυπτα της 
περιοχής. Ωστόσο τα ευκάλυπτα 
κατά μήκος του εθνικού δρό-
μου Άργους – Ναυπλίου αλλά 
και Ναυπλίου – Επιδαύρου ως 
την Άρια εγκυμονούν σοβαρό-
τατους κινδύνους ατυχημάτων. 
Πολλά ευκάλυπτα από αυτά 
έχουν ξεραθεί και δεν έχουν κο-
πεί και απομακρυνθεί, ενώ όλα 
τα δένδρα έχουν μεγάλο ύψος 
και χρειάζονται αρχικά χαμη-
λό κλάδεμα και αντικατάστασή 
τους στο προσεχές μέλλον με 
άλλη κατάλληλη χαμηλή δεν-
δροφύτευση.
Εκτός από την αδιαφορία και 
η κλιματική αλλαγή με τα από-
τομα καιρικά φαινόμενα και οι 
καταιγίδες εγκυμονούν σοβα-
ρότατους κινδύνους και η πρό-
ληψη και ο προγραμματισμός 
λήψης μέτρων είναι άμεσος και 
αναγκαίος.
Ιδιαίτερα επικίνδυνα είναι επί-
σης τα πολύ μεγάλα ευκάλυπτα 
και άλλα δένδρα στην εθνική 
οδό Ναυπλίου – Άριας μπροστά 
από το στρατόπεδο ως την Άρια, 
τα οποία δεν έχουν κλαδευτεί 
ποτέ! και τα ξερά κλαδιά που 
προεξέχουν μόλις σαπίσουν θα 
πέσουν στην άσφαλτο! με πρό-
σκληση θανατηφόρων ατυχη-
μάτων. Λαμβανομένου υπόψη 
ότι το τμήμα αυτό του δρόμου 
βρίσκεται και εντός της πόλης 
Ναυπλίου ως την Άρια, πρέπει 
και η Δημοτική Αρχή Ναυπλί-
ου να ενδιαφερθεί άμεσα για τη 
λήψη μέτρων και την κοπή των 
δένδρων αυτών.
Η προστασία των πολιτών απο-
τελεί πρώτιστο καθήκον των 
υπευθύνων. Ελπίζουμε ότι τόσο 
η Αντιπεριφέρεια Αργολίδας 
όσο και ο Δήμος Ναυπλίου θα 
λάβουν άμεσα μέτρα για την 
επικινδυνότητα των δρόμων.

*Ο Χρήστος Πιτερός είναι αρχαι-
ολόγος

  Η προστασία 
των πολιτών 

αποτελεί 
πρώτιστο 

καθήκον των 
υπευθύνων

του Χρήστου Πιτερού* 

 Μεγάλο δέντρο με ξερά κλαριά στην Άρια αποτελεί άμεσο κίνδυνο 
ατυχήματος

Μεγάλοι επικίνδυνοι ευκάλυπτοι στο στρατόπεδο Ναυπλίου που δεν 
έχουν κλαδευτεί 

 Διασταύρωση εθνικού δρόμου Άργους – Ναυπλίου, στην Τίρυνθα
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του Θέμου Γκουλιώνη*

μονολογώντας

Την περασμένη Δευτέρα έγινε στο αμφιθέατρο «Άλκης 
Γρηγοριάδης» του ΕΚΠΑ, η Ανακοίνωση των αποτελε-
σμάτων της ανασκαφής στην περιοχή της Θόλου του 
Ασκληπιείου της Επιδαύρου. Η ανακοίνωση αφορούσε 
την ανασκαφή αρχαϊκού κτηρίου με υπόγειο, πιθανό-
τατα ναός αναγόμενος την περίοδο του 8ου -7ου π.Χ. 
αιώνα, που παρουσιάσθηκε ως προδρομικό κτίσμα 
στον πέριξ χώρο της μεταγενέστερα κατασκευασθεί-
σας θόλου του Ασκληπιείου. Παρόν ήταν και ο βουλευ-
τής Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Γκιόλας.

ON

Η Θόλος του Ασκληπιείου 
της Επιδαύρου

«Δέν θα επιτρέψουμε τήν 

ποδοσφαιροποίηση τής 

πολιτικής ζωής»
Πρόσφατη δήλωση κορυφαίου πολιτικού παράγοντα.

Όμως οι «πατέρες» (εσχάτως και οι «μητέρες») τού έθνους, 

στις συνεδριάσεις τους συχνότατα ομιλούν για τούς «κα-

νόνες τού παιχνιδιού» φανερώνοντας ότι δεν συναγω-

νίζονται για το κοινό καλό Αθλούμενοι αλλά ανταγωνί-

ζονται για το προσωπικό ή το κομματικό τους συμφέρον 

παίζοντας.

Το αγαπημένο τους παιχνίδι πρέπει να είναι το ποδόσφαι-

ρο γιατί οι όροι τού παιχνιδιού αυτού είναι στα χείλη όλων.

Τούς ακούς να λένε συνέχεια ότι ο υπουργός έκανε ένα 

φάουλ, ή ότι ο προηγούμενος ομιλητής πέταξε τήν μπάλα 

στην εξέδρα, ή ότι με όσα είπες μού έδωσες μια πάσα ή 

ότι η μπάλα βρίσκεται πλέον στην δικιά σας (ή τήν δικιά 

μας) τήν περιοχή ή ότι χάσατε τη μπάλα ή ότι βάλατε ένα 

αυτογκόλ κλπ. κλπ.

Στην εποχή μας η ποδοσφαιροποίηση έχει συντελεσθεί, 

και μάλιστα στο ανώτατο δυνατό επίπεδο.

Οι στρατοί τών οπαδών τού ποδοσφαίρου, απειλούν πλέ-

ον τούς πάντες, συγκρούονται μεταξύ τους με απίστευτη 

μανία και βιαιότητα, και επηρεάζουν αποφασιστικά όλες 

τίς  κυβερνήσεις. Οι «ιδιοκτήτες» τών ομάδων χειρίζονται 

αυτά τα πλήθη, όπως οι σερίφηδες τών παλαιών καου-

μπόικων έργων τα περίστροφά τους. 

Το χειρότερο απ’ όλα όμως είναι ότι τα σύγχρονα αυτά 

στρατεύματα χαρακτηρίζονται ως «φίλαθλοι» και οι παί-

κτες τών ποδοσφαιρικών ομάδων, αλλοίμονο ονομάζονται 

πλέον …αθλητές, ενώ οι πάντες γνωρίζουμε ότι οι παίκτες 

όλων τών παιχνιδιών, δέν έχουν καμμία απολύτως σχέ-

ση με μία από τίς ευγενέστερες δημιουργίες τού Ελληνι-

κού Πολιτισμού, που είναι το Αθλητικό Ιδεώδες! όπου οι 

παίκτες παντελώς ελλείπουν και όπου υπάρχουν μόνον 

Αθλητές. 

Ναύπλιον 3.2.2020
Ο Θέμος Γκουλιώνης είναι Οφθαλμίατρος 

Τι γίνεται με τις πηγές;
Επιτροπή αποτελούμενης από εκπρόσωπους της 
Περιφέρειας, της Αποκεντρωμένης και των δήμων 
που θα συντονίσει ενέργειες για να υλοποιηθούν 
άμεσα όλα όσα προβλέπει το σχέδιο διαχείρισης 
των πηγών της Λέρνας, ζητά η Αγωνιστική Συνερ-
γασία Πελοποννήσου από τον Περιφερειάρχη.
Όπως αναφέρουν προβλέπεται η σύνταξη 
masterplan, οι δράσεις εκσυγχρονισμού των δι-
κτύων ύδρευσης, ο καθορισμός ζωνών προστασί-
ας των υδροληπτικών έργων επιφανειακών υδά-
των, και η σύνταξη Σχεδίων Ασφάλειας Νερού, που 
δεν έχουν γίνει ακόμα.
Σημειώνουν ότι τα αντλιοστάσια παραμένουν 
εκτός κτιρίου,  υπάρχουν δίκτυα πεπαλαιωμένα, 
δεκάδες ιδιωτικές γεωτρήσεις πέριξ της πηγής 
συνεχίζουν να αντλούν νερό για άρδευση,   αστε-
γάνωτοι βόθροι και το νεκροταφείο των Μύλων 
βρίσκονται κυριολεκτικά πάνω στις πηγές.

Υ.Ζ.
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Πρωτοπόρα η 
Νέα Κίος

Σε πολλούς τομείς η Ν. Κίος 

προηγείται από άλλες περιοχές 

της Αργολίδας. Αυτή την φορά 

ξεκίνησε πρώτη τον αποκριά-

τικο στολισμό. Ήδη οι πρώτες 

φατσούλες στα φωτιστικά της 

πλατείας Κατριλιώτη. Ακολού-

θησαν οι πρώτες φωτεινές κα-

παρντίνες και σε λίγο η πλατεία 

της και οι δρόμοι της θα φιλο-

ξενούν χαρούμενους μεταμφιε-

σμένους τιμώντας τον Διόνυσο 

στα ουζερί της. 
Α.Ν.

Τι έγινε 
η μήνυση;

Ακόμα ψάχνουν το χυμοποι-
είο που έγινε η αιτία να μυ-
ρίζει ο βιολογικός; Πέρα από 
το θα γίνει μήνυση δεν ακού-
στηκε τίποτα, γι αυτό εύστο-
χα γράφαμε για μηνύσεις 
στον βρόντο. Αν θες να βρεις 
ποιος φταίει δρας αστραπι-
αία. Δεν του το ανακοινώνεις 
για να σβήσει τα ίχνη. 
Μπορεί να ρυπαίνει ο οποιοσ-
δήποτε, αφού οι έλεγχοι από 
το υγειονομικό στο αν λει-
τουργούν ή όχι οι βιολογικοί 
των χυμοποιείων είναι ανύ-
παρκτοι.

ΑΝ.

Παρελθόν η ασχήμια;
Μάλλον κατάλαβαν όσοι διαχειρίζονται τον χώρο 
νοτίως των δικαστηρίων του Άργους πως θα πρέ-
πει να μεριμνήσουν για την καλαισθησία του και 
την καθαριότητά του. Βέβαια συνεχίζει να μας 
προβληματίζει πως «αρρώστησε» το πεύκο και 
πέθανε χάνοντας τον φλοιό του, αλλά απ την άλλη 
μας χαροποιεί το γεγονός ότι ο αύλειος χώρος του 
Μονομελούς διαμορφώνεται επιτέλους και προ-
σαρμόζεται με την υπόλοιπη διαμόρφωση των 
τριγύρω του δημοσίων χώρων. Αν έπεφτε και η 
μάντρα τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. 

ΟΝ

Μηνύσεις σε χυμο-
ποιεία για τη μπόχα
Η δυσοσμία του βιολογικού καθαρι-
σμού δεν είναι… προνόμιο μόνο του 
Ναυπλίου, αλλά και του Άργους και των 
γύρω περιοχών.
Η αντίδραση του Άργους μάλιστα φαί-
νεται ότι είναι εντονότερη από αυτή 
του Ναυπλίου, αφού με εντολή δημάρ-
χου, ο πρόεδρος της Δημοτικής Επι-
χείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
του δήμου Παναγιώτης Σκούφης θα 
υποβάλλει μήνυση στα χυμοποιεία της 
περιοχής λόγω επιβάρυνσης του βιολο-
γικού καθαρισμού, που έχει ως αποτέ-
λεσμα την έντονη δυσοσμία.

Υ.Ζ.

Σκοτάδι για 
μετανάστες 

Καμία επίσημη ενημέρωση δεν 
υπάρχει για μεταφορά μετανα-
στών στην Πελοπόννησο, σύμφω-
να με το δήμαρχο Καλαμάτας και 
τον αντιπεριφερειάρχη Τρίπολης. 
Από την πλευρά των αιρετών της 
Αργολίδας επικρατεί σιωπή.
Εντωμεταξύ, φουντώνουν τα δη-
μοσιεύματα του Αθηναϊκού Τύπου 
για κυβερνητικούς σχεδιασμούς 
που προβλέπουν τη δημιουργία 
κέντρου φιλοξενίας προσφύγων 
και μεταναστών στο Ναύπλιο και 
την υπόλοιπη Πελοπόννησο. Κατά 
διαστήματα έχουν ακουστεί ως 
πιθανοί χώροι στρατόπεδα, αλλά 
και ιδιωτικά εργοστάσια και ξενο-
δοχεία στην ευρύτερη περιοχή.

Υ.Ζ.

Ψάχνουν τις μελέτες στο Κρανίδι
Τις ολοκληρωμένες μελέτες που είναι έτοιμες για δημοπράτηση 
και οι οποίες μπορούν να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά προ-
γράμματα ψάχνει ο Τάσος Λάμπρου στο δήμο Ερμιονίδας.
Μάλιστα, με δημόσιο ερώτημα προς το δήμαρχο Γιάννη Γεωργό-
πουλο ζητά να μάθει ποιες είναι οι προτεραιότητες για την σύ-
νταξη νέων μελετών και ποια έργα θεωρεί ότι έχουν άμεση προ-
τεραιότητα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών;
Επίσης ζητά να μάθει ποιες μελέτες μπορούν άμεσα να αξιοποιη-
θούν σε χρηματοδοτικά προγράμματα στα πλαίσια της νέας δη-
μοτικής περιόδου.
Ενδιαφέρον…

Y.Z.
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Ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια για την 
βελτίωση των σχέσεων γερμανών και 
αυστριακών που κατοικούν στην Αρ-
γολίδα με ντόπιους γερμανόφωνους 
και έφτασε να στηρίζει με φάρμακα και 
ρούχα τους πληγέντες στο Μάτι, το γη-
ροκομείο Ναυπλίου, το σχολείο ΑμΕΑ 
στην Πυργέλα, την αδελφοποίηση του 
Ναυπλίου με το Όττομπρουν και τώρα 
ετοιμάζεται να ασχοληθεί και με τις 
ανταλλαγές νέων Γερμανίας Ελλάδας. 
Είναι ίσως ο μοναδικός σύλλογος που 
ξεπερνά τα συντεχνιακά του θέματα και 
ανοίγεται και προς τις δύο κοινωνίες, 
τόσο την Ελληνική όσο και την Γερμα-
νική.
Χτες σε κατάστημα του Ναυπλίου, 
ο σύλλογος έκοψε την πίτα του. Το 
φλουρί έπεσε στην πρόεδρό του Γιού-
λια Μπέρτσνάινερ, ψυχή και κινητήρια 
δύναμη του Συλλόγου. Στην εκδήλωση 
παρευρέθη ο πρώην αντιδήμαρχος Άρ-
γους, δημοτικός σύμβουλος Ηλίας Χα-
τζηγεωργίου, ο οποίος συμμετείχε στην 
αδελφοποίηση της Ν. Κίου- ήταν δήμος 
τότε- με την γερμανική πόλη Μέντερ-
σχάιμ στην περιοχή του 

Μάινς. 
Ο δήμος Άργους- 
Μυκηνών έχει εκ-
δηλώσει μεγάλο 
ενδιαφέρον στο ξα-
ναζωντάνεμα των 

σχέσεών με τις γερμανικές πόλεις και 
στην κοπή της πίτας του Ελληνογερ-
μανικού Συλλόγου Αργολίδας «Φιλία» 
αναμενόταν να παραστεί και ο αντιδή-
μαρχος επιτετραμμένος για τις αδελ-
φοποιήσεις του Δήμου του, Δημήτρης 
Κρίγγος, όμως η προχτεσινή φωτιά στο 
χωριό του στους Μύλους τον κράτησε 
εκεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ανα-
γνώστη Πελοποννήσου» την Παρα-
σκευή δύο μέλη του συλλόγου έχουν 
κληθεί από την Ελληνογερμανική Συ-
νέλευση προκειμένου να ενημερωθούν 
πάνω σε ζητήματα ανταλλαγής νέων 
μεταξύ των δύο χωρών. Το γραφείο της 
Ελληνογερμανικής Συνέλευσης για την 
νότιο Ελλάδα στεγάζεται στο κτήριο του 
Ελληνογερμανικού Οικονομικού Επι-
μελητηρίου στην Αθήνα.

Mail επικοινωνίας: lupus@espiv.net

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ βιομηχανία ξεκίνησε την δραστηρι-
ότητα της από την αρχές της δεκαετιας του 1860. 
Οι πρώτες μεγάλες βιομηχανίες υπήρξαν εταιρείες 
όπως η βιομηχανία σιγαρέτων «Παπαστράτος», η 
τσιμεντοβιομηχανία «Τιτάν» το «Φωταέριο» και πολ-
λές άλλες. Με το πέρασμα των χρόνων οι ελληνικές 
βιομηχανίες αν και βασίζονταν κατά κύριο λόγο 
στην ελληνική αγορά ήταν εξίσου δυναμικές όπως 
οι βιομηχανίες του εξωτερικού. Από τις αρχές του 
1980 η ελληνική βιομηχανία άρχισε να μπάζει νερά. 
Σημαντική ήταν η κατάρρευση των ελληνικών γιγά-
ντων ένδυσης όπου μεσα σε 1 μήνα έμειναν μόνο τα 
κουφάρια των κτιρίων τους από εμπρησμούς. Έτσι 
με αυτό τον τρόπο έκλεισαν ή έχασαν την δύναμη 
του όπως το «Μινιόν», η «Κατραντζος Σπορ», «ΑΤΕ-
ΝΕ», «Κλαουδάτος ΑΕΕ», «Χατζηϊωάννου ΑΕΒΕ» και 
οι «ΑΦΟΙ Λαμπρόπουλοι» με αποτέλεσμα σήμερα 
όλοι Έλληνες να αγοράζουν προϊόντα από πολυε-
θνικές εταιρείες και να μην εμπιστεύονται τα φτω-
χικά ελληνικά. Μετά από αυτό το ταρακούνημα έπε-
σε και η βιομηχανία ψυγείων «Εσκιμό-Ιζολα» όπου 
άφησε στον δρόμο πάνω από 1000 άτομα. Την περί-
οδο 1990-1999 υπήρξαν αρκετά κράχ από εταιρείες 
όπως η «Πειραικη-Πατραϊκή», «Ξιφίας Α.Ε.».
Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ του 2000 ήταν η σημαντικότερη για 
τις ελληνικές βιομηχανίες έκλεισαν άλλες από πυρ-
καγιές άλλες από διαφθορές και άπαντες μετά από 
πολυεθνικούς ομίλους συγκεκριμένα οι εταιρείες 
«Καπνοβιομηχανία Κεράνης», μετά την πώληση της 
«Παπαστράτος» στην «Philip Morris» η «ΒΕΤΑΝΕΤ 
ΑΒΕΕ» και η βιομηχανία «Philkeram Johnson», η 
φυστικοβιομηχανία «Cardico Καρδασιλαρης», η πα-
πούτσοβιομηχανία «Fokas» μετά την ανάπτυξη των 
ξένων κολοσσών, «Sprinter Stores» με τον ερχομό 
των ξένων εταιρειών στην Ελλάδα, την πτώση της 
αγοράς και την οικονομική κρίση, αλλά χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα είναι η «Kurwa», η «Mamidoil-
Jetoil» και η «Γ. Πετζετάκις ΑΕ». Στις αρχές της δε-
καετίας του 2000 η γερμανική πολυεθνική εταιρεία 
«Lobbe» έμμεσα έβαζε πυρκαγιές στα εργοστά-
σια απορριμμάτων της εταιρείας ανακύκλωσης 
«Κ.Kostoulas Recycling ΑΕΒΕ» με αποτέλεσμα πάνω 
από  400 υπάλληλοι να χάσουν την δουλειά τους και 
οι εταιρεία να χάσει την δύναμη της. Μετά από τα 
λουκέτα των κολοσσών σούπερ-μάρκετ «Ατλάντικ» 
και «Βερόπουλος» οι ξένες εταιρείες «Βασιλοπου-
λος» (έμμεσα όμιλος «Delhaize») και τα σούπερ μάρ-
κετ «Lidl» αύξησαν την κερδοφορία τους κατά 20%. 
ΠΟΛΛΕΣ μεγάλες ελληνικές εταιρείες πέρασαν στα 
χέρια ξένων πολυεθνικών εταιρειών παράδειγμα 
«Βασιλοπουλου» αφήνοντας πολλές ελληνικές εται-
ρείες στα  «κρύα του λουτρού» όπως για παράδειγ-
μα η εταιρεία «Κωτσόβολος» εξαγοράστηκε από την 
ξένη πολυεθνική «South Sixons» με αποτέλεσμα οι 
ελληνικές «Ηλεκτρονική Αθηνών ΑΕΕ» και  «Ράδιο 
Κορασιδη» να πέσουν έξω. Στα τέλη του 2009 ένα 
άλλο πλήγμα άφησε εκτός παιχνιδιού και μια ακόμη 
μεγάλη  εταιρεία την «Ε. Ι. Λαϊνόπουλος ΑΕ» μετά την 
διακοπή της συνεργασίας με την «Mercedes Benz» 
και η ανάπτυξη της μαμάς ελληνικής εταιρείας 
«Mercedes Benz Hellas». 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ της αυτοκινητοβιομηχανίας οι ξένες 
πολυεθνικές αποδυνάμωσαν τις λίγες ελληνικές 
όπου υπήρχαν όπως την εταιρεία «Σ. Μαλκότσης», 
την βιομηχανία μοτοσυκλετών «Μέγκο ΑΕΒΕ» και 
την «Τεοκάρ» της οικογένειας Θεοχαράκη.

Vita Civilis
Πως οι πολυεθνικές κα-
τέστρεψαν την made in 

Greece βιομηχανία
Του Δ. Παπαγεωργόπουλου

Αναβαθμίζεται ο σύλλογος «Φιλία»

Προετοιμάζονται ανταλλαγές νέων 
Ελλάδας Γερμανίας στην Αργολίδα

Είναι ίσως ο μοναδικός 
σύλλογος που ξεπερνά 

τα συντεχνιακά του 
θέματα και ανοίγεται 

και προς τις δύο 
κοινωνίες, τόσο την 

Ελληνική όσο και την 
Γερμανική.
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ΝΑΥΠΛΙΏΤΙΣΣΑ ΠΟΥΛΗΣΕ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η μικρή αγγελία για την πώληση του Toyota Yaris στο διαδίκτυο φαινόταν 
ευκαιρία για τον 71χρονο από το Βόλο, που έσπευσε να το «καπαρώσει», πλη-
ρώνοντας στον τραπεζικό λογαριασμό Ναυπλιώτισσας προκαταβολή 1.800 
ευρώ. Όμως όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, το αυτοκίνητο δεν υπήρχε και ο 
άνθρωπος προσέφυγε στη δικαιοσύνη, κατηγορώντας την για απάτη. Η υπό-
θεση έφτασε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, όπου η γυναίκα από το 
Ναύπλιο δικάστηκε ερήμην.

Για δεύτερη φορά και με την ίδια 
μέθοδο ανατίναξαν τα ξημερώματα 
της Δευτέρας το ATM της Τράπεζας 
Πειραιώς στο Λυγουριό. Οι δράστες 
στις 3 τη νύχτα διέλυσαν και έκλε-
ψαν την τράπεζα, ενώ ταρακού-
νησαν ολόκληρο σχεδόν το χωριό. 
Με εκρηκτικό διέλυσαν το ΑΤΜ και 

πήραν ότι είχε μέσα. Η πρόσκρουση 
και η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που 
ακούστηκε σε απόσταση εκατοντά-
δων μέτρων. Φεύγοντας εγκατέλει-
ψαν το τζιπ που επέβαιναν σε μικρή 
απόσταση, του έβαλαν φωτιά και 
εξαφανίστηκαν με άλλο αυτοκίνητο.

ΤΙΝΑΞΑΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΗΝ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟ

ΜΥΡΏΔΙΕΣ ΒΟΘΡΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 

Ανυπόφορη δυσοσμία παρατηρείται στο Ναύπλιο, το 
Άργος και τα περίχωρα τις τελευταίες μέρες, ιδίως 
τις πρωινές ώρες, σύμφωνα με πολλές καταγγελίες 
πολιτών, που παραπέμπει σε οσμές βόθρων και του-
αλέτας. Το συγκεκριμένο φαινόμενο ενδεχομένως να 
συνδέεται με τον Βιολογικό καθαρισμό σε σχέση με 
βιομηχανικά απόβλητα τα οποία πιθανό να προέρχο-
νται την λειτουργία χυμοποιείων που δραστηριοποι-
ούνται στην περιοχή

**
ΕΒΑΨΑΝ ΤΟΥΣ 

ΔΡΟΜΟΥΣ ΜΠΛΕ, ΣΤΟ 
ΝΑΥΠΛΙΟ

Παρά τα τσουχτερά πρόστιμα, την αφαίρεση πινακί-
δων και διπλώματος για όσους παρκάρουν σε θέσεις 
ΑμεΑ, πολλοί παραβλέπουν τις πινακίδες σήμανσης 
και σταθμεύουν εκεί τα αυτοκίνητά τους. Ενδεδειγ-
μένη λύση ήταν η διαγράμμιση με χρώμα μπλε των 
θέσεων, ώστε πλέον να γίνονται ορατές και από τον 
πλέον ανεύθυνο οδηγό.

**
ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΟΥ 
ΤΣΕΚΛΕΝΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ
Θλίψη επικρατεί στον κόσμο της μόδας στο άκουσμα 
του θανάτου του Γιάννη Τσεκλένη, ενός από τους 
διασημότερους σχεδιαστές μόδας στην Ελλάδα που 
η φήμη του είχε ξεπεράσει τα σύνορα τις δεκαετίες 
του 60’, του 70’ και του 80’ όπου κυρίως δραστη-
ριοποιήθηκε επαγγελματικά. Ο Γιάννης Τσεκλένης 
είχε δωρίσει το σύνολο των συλλογών του στο Πελο-
ποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα «Β. Παπαντωνίου» 
το οποίο εδρεύει στο Ναύπλιο, και έργα του έλαβαν 
μέρος σε πολλές αναδρομικές εκθέσεις, μεταξύ των 
οποίων και πέρσι στο Φουγάρο.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ 

ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ 
ΚΟΡΟΝΑΪΟ

Σε εγρήγορση βρίσκονται οι γιατροί της Αργολίδας 
για την πρόληψη του κοροναϊού, την ώρα που ήδη 
καταγράφονται 213 οι νεκροί στην Κίνα και λίγες 
ώρες, αφού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε 
κατάσταση παγκόσμιου συναγερμού.
O Ιατρικός Σύλλογος Αργολίδας τονίζει με ανακοίνω-
σή του, ότι είναι σε συνεχή επαγρύπνηση και επικοι-
νωνία με τους αρμόδιους φορείς.

**
1 ΣΤΟΥΣ 3 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Στο σύνολο των 769 υπαλλήλων σε όλες τις υπηρε-
σίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, πάνω από 240 
είναι διευθυντές και τμηματάρχες, δήλωσε ο Πανα-
γιώτης Νίκας. Πρόσθεσε ότι επιδιώκει να αναβαθ-
μίσει την ασκούμενη διοίκηση, εξέφρασε δε την πε-
ποίθηση ότι με την κινητικότητα θα γίνει δυνατή μια 
ουσιαστική στελέχωση των υπηρεσιών, στην έδρα, 
αλλά και στις Περιφερειακές Ενότητες.

**
ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΟΥ 
ΤΣΕΚΛΕΝΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ
Θλίψη επικρατεί στον κόσμο της μόδας στο άκουσμα 
του θανάτου του Γιάννη Τσεκλένη, ενός από τους 
διασημότερους σχεδιαστές μόδας στην Ελλάδα που 
η φήμη του είχε ξεπεράσει τα σύνορα τις δεκαετίες 
του 60’, του 70’ και του 80’ όπου κυρίως δραστη-
ριοποιήθηκε επαγγελματικά. Ο Γιάννης Τσεκλένης 
είχε δωρίσει το σύνολο των συλλογών του στο Πελο-
ποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα «Β. Παπαντωνίου» 
το οποίο εδρεύει στο Ναύπλιο, και έργα του έλαβαν 
μέρος σε πολλές αναδρομικές εκθέσεις, μεταξύ των 
οποίων και πέρσι στο Φουγάρο.

ΘΛΙΨΗ 
ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΘΑΝΑΤΟ 

ΤΟΥ 
ΑΔΡΙΑΝΟΥ 
ΜΑΡΚΟΥ

Έφυγε από τη ζωή ο Ναυ-

πλιώτης επαγγελματί-

ας οδηγός ταξί Αδριανός 

Μάρκου, σε ηλικία 51 ετών, 

σκορπώντας την θλίψη σε 

συγγενείς, φίλους και συ-

ναδέλφους.

 ΤΟ 2021 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 
ΣΕ ΑΡΓΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΛΙΟ

Δυναμικό πρόγραμμα ανάπτυξης των δικτύων φυσικού αε-
ρίου σε 39 πόλεις της χώρας θέτει σε εφαρμογή η Δημόσια 
Επιχείρηση Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΑ). Η Πελοπόννησος 
περιλαμβάνεται στη δεύτερη φάση ανάπτυξης και οι πε-
ριοχές όπου σχεδιάζεται να φθάσει το φυσικό αέριο είναι 
οι εξής: Τρίπολη, Μεγαλόπολη, Κόρινθος, Άργος, Ναύπλιο, 
Καλαμάτα. Για τις πόλεις που περιλαμβάνονται στη δεύτερη 
φάση ανάπτυξης έχουν γίνει οι προμελέτες και οι διαγωνι-
σμοί αναμένεται να προκηρυχθούν το 2021.

ΓΚΡΕΜΙΖΟΥΝ ΕΡΕΙΠΙΑ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ
Σε δημοτικό πάρκινγκ θα διαμορφωθεί οι-

κόπεδο στην διασταύρωση της οδού Φο-

ρονέως με την Δαγρέ, που κατεδαφίστηκε 

αφού είχε χάσει εδώ και έναν χρόνο την 

οροφή του και τα ντουβάρια του απειλού-

σαν να προσεδαφιστούν στα κεφάλια των 

διερχομένων. Ο τελευταίος ένοικος του 

έφυγε πρόσφατα από την ζωή.

ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ 

ΚΙΝΕΖΟΥΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ
Απίστευτο μπούλινγκ σε τουρίστες στο Ναύπλιο, που έφευ-
γαν ντροπιασμένοι από την φοβική αντίδραση σε βάρος 
τους. Την Κυριακή σε καφετέρια μια γυναίκα έψαχνε για 
καρέκλα και της πρότειναν να πάει να πάρει από το τρα-
πέζι των Κινέζων, όπου περίσσευε κάποια. Τότε η γυναίκα 
απάντησε: «δεν πάω σε αυτούς να μην κολλήσω τίποτα». Οι 
τουρίστες φαίνεται πως καταλάβαιναν Ελληνικά, και μόλις 
άκουσαν τη γυναίκα να λέει αυτή την φράση σηκώθηκαν 
ντροπιασμένοι και έφυγαν από το μαγαζί! Τη Δευτέρα σε 
Σούπερ Μάρκετ εμφανίστηκε στην ουρά του ταμείου μια 
κοπέλα Κινεζικής καταγωγής, η οποία αντιμετώπισε μπού-
λινγκ, καθώς μια κυρία που ήταν μπροστά της έκανε παρα-
τηρήσεις σε έντονο και ιδιαίτερα προσβλητικό ύφος, καλώ-
ντας την να μην την πλησιάζει πολύ!

ΠΝΙΓΗΚΕ ΨΑΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΛΟ
Νεκρός βρέθηκε να επιπλέει ο 53χρονος ψαράς από το Τολό, το πρωί της Τετάρτης, μεταξύ της νήσου Πλατειάς και 
της Κάντιας. 
Τον αναζητούσαν από το βράδυ της Τρίτης, όταν ειδοποιήθηκε το Λιμενικό από τον γιό του ψαρά που ανησυχούσε, 
αφού δεν είχε επικοινωνία μαζί του, στήθηκε συντονισμένη επιχείρηση, υπό το συντονισμό του Λιμενάρχη Ναυπλίου 
Παναγιώτη Κοντού.
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του Βασίλη  
Καπετάνιου Η απέναντι όχθη 

Έτσι όπως είμα-

στε σκυμμένοι, 

φοβισμένοι, υπο-

ταγμένοι, διπλω-

μένοι στα δυο με 

την κκελέ μας 

στον αφεδρώνα, 

ηττημένοι Κούλη-

δες θα καταντή-

σουμε σε καπιτα-

λιστικά ταψιά. 

Η κκελέ στον αφεδρώνα
Ο Πετράν απολάμβανε μαζί με τον παππού του την 
συνάντηση της Κυριακής, ζεστός κουπάτος ελληνικός 
καφές, κυριακάτικες εφημερίδες και γλυκάδια 
φτιαγμένα και κερασμένα από την γιαγιά. 
-Παππού πως βλέπεις τις καινούργιες εξελίξεις με τα  
ενεργειακά; 
-Με την κκελέ στον αφεδρώνα δεν υπάρχει σωτηρία. 
-Μια στιγμή, κκελέ είναι το κεφάλι στα κυπριακά, 
αφεδρώνας τι σημαίνει; 
-Θα το καταλάβεις από την διήγηση της ιστορίας. 
-Μην ξεκινήσεις, θέλω να ακούσω και εγώ. (Ακούστηκε 
η φωνή της γιαγιάς μέσα από την κουζίνα. Βγήκε 
κουβαλώντας κομμάτια από το πορτοκαλένιο κέικ που 
έφτιαξε χθες το βράδυ.) 
-Έλα, κάτσε κοντά μας, ιστορία του πατέρα σου είναι. 
-Πες μας ( είπε η γιαγιά αφού κάθισε στο μικρό 
σκαμνάκι και περίμενε λες και ήταν παιδούλα να 
ακούσει το παραμύθι της ημέρας).
-Λοιπόν ήταν μια χρονιά, δεν θυμάμαι ακριβώς, 
γιορτινές μέρες μεταξύ πρωτοχρονιάς και Φώτων. Η 
προγιαγιά σου η Αντρούλα ήθελε να φτιάξει κόκορα 
γεμιστό, με πατάτες στον φούρνο, θα έρχονταν τα 
παιδιά τους να φάνε όλοι μαζί. Δεινή μαγείρισσα, ο 
κόκορας στον φούρνο ήταν μια από τις σπεσιαλιτέ της.
-Ο προπάππος σου ο Χαμπής ήταν στο γκαράζ, είχε 
έτοιμο το καφεδάκι του, ένα κομμάτι παξιμάδι και 
ετοιμαζόταν να πάρει το κοκτέιλ από τα χάπια της 
ημέρας. Πολλές φορές δεν ακολουθούσε κατά γράμμα 
την συνταγή του γιατρού, αφουγκραζόταν το σώμα 
του και έκανε και δικούς του συνδυασμούς. Μόλις 
είχε καταπιεί και το τελευταίο χάπι , άκουσε την φωνή 
της γυναίκας του. Η κουζίνα επικοινωνούσε με μια 
εσωτερική πόρτα με το συνεργείο του μάστορα. 
-Χαμπή, θέλω να φτιάξω κόκορα στο φούρνο, θα 
έρθουν τα παιδιά το μεσημέρρι.
-Εντάξει, κατάλαβα ήρθε η ώρα του «Κούλη». 
-Ποιος «Κούλης» παππού; ( Ρώτησε με ένα χαμόγελο 
ο Πετράν.)
-Μην τα μπερδεύεις με τα σημερινά πολιτικά 
πρόσωπα! Ο πεθερός μου είχε ένα προσωπικό κώδικα 
για να προσεγγίζει πράγματα και καταστάσεις. Χωρίς 
να το ξέρει, διέθετε από φύση την λοξή ματιά των 
ποιητών από παιδί. Είχε ένα προσωπικό λεξικό, 
«οι τρεις άτεκνοι» ήταν ο Καραμανλής ο μεγάλος, ο 
Μακάριος και ο Γρίβας, οι αίτιοι του κυπριακού. Τον 
μικρόσωμο σκύλο του τον ονόμαζε Πάπα, γιατί του τον 
χάρισε ο παπάς του Αγίου Δημητρίου, το μεγάλο τον 
φώναζε «Λουκάνικο» λόγω σχήματος. Τα δυο πρώτα 
του αγόρια ήταν κωδικοποιημένα ως «Τα δυο πρώτα 
μεγάλα έργα». Κάποιος Κυριάκος του χάρισε τον 
κόκορα για αυτό μάλλον και «Κούλης». Αλλά Κούλη 
αποκαλούσε και όλο τον τόπο που είχε τα ζωντανά 
του. Όταν έλεγε, «πάω στον Κούλη, εννοούσε ότι 
πήγαινε εκεί που ήταν οι κότες, τα πεζούνια του και τα 
δεντρά του. Ο «Κούλης» ήταν επιθετικός και άτακτος 
κόκορας, οι δυο τους τα είχαν βρει. Να φανταστείς ότι 
το μεγάλο επιθετικό νύχι του «Κούλη» το κράτησε και 
το έκανε μενταγιόν.  Πήρε λοιπόν τον πορτοκαλί κώνο 
που είχε στο γκαράζ και ένα κοφτερό μαχαίρι και πήγε 
στον τόπο «Κούλη» για τον «Κούλη».
-Τον τροχαίο κώνο τι τον ήθελε;
-Είχε μεγαλώσει πια, δεν είχε τα ίδια αντανακλαστικά. 
Για να αποφύγει την πιθανότητα να του ξεφύγει ο 
άτακτος πετεινός, αλλά και για να του προσφέρει ένα 
γρήγορο τέλος, πέρασε το σώμα του μέσα στον κώνο. 
Το κεφάλι του πτηνού χώραγε να βγει μόνο από την 
μικρή οπή. Με το κοφτερό μαχαίρι του έκοψε μια και 
μοναδική κλήση θανάτου. Τον αλήτη τον «Κούλη» τον 
αγάπαγε αλλά έπρεπε και αυτός να πάρει το δρόμο 
του τέλους. Για κάποιο ασυνείδητο λόγο δεν πέταξε το 
κεφάλι του στο χωράφι , του έκοψε το μεγάλο νύχι και 
το έβαλε στο παντελόνι του. Στην γυναικά του πήγε το 
ταψί με το σώμα και το κεφάλι του πτηνού. 

-Καλά το κεφάλι τι το ήθελες; Για αρνίσιο το πέρασες; 
(Τον ρώτησε η γυναίκα του.)
-Καλά πέτα το. (Της απάντησε.)
-Από την εσωτερική πόρτα βγήκε στο γκαράζ του. Στα 
στερνά της ζωής του έγινε μανιώδης αναγνώστης. 
Είχε πιεί δυο γουλιές καφέ, δεν πρόλαβε να ανοίξει το 
βιβλίο του όταν άκουσε την ανησυχητική φωνής της 
προγιαγιάς σου της Αντρούλας. 
-Χαμπή, έλα μέσα.
-Βαρύς και ασήκωτος μπήκε στην κουζίνα, το νύχι του 
«Κούλη» έτσι όπως σηκώθηκε του έριξε μια τσιμπιά 
στο μηρό.
-Ακόμα και νεκρός ατίθασος είναι ο μπαγάσας. 
(Μονολόγησε.)
-Πως τον έκοψες έτσι, κοίτα τα μπούτια του. Πως θα 
τα ράψω; 
-Μπορεί να τον τράβηξα άτσαλα από τον κώνο και να 
του χάλασα τον αφεδρώνα. 
-Εγώ σου μιλάω σοβαρά και εσύ με περιπαίζεις με 
λέξεις. Το μεσημέρι έρχονται τα κοπελούθκια  μας. Τι 
είναι ο αφεδρώνας;
-Άμα σου έλεγα ότι χάλασα τον κώλο του θα 
παρεξηγιόσουν. Τώρα που είπα τον ποπό του 
αφεδρώνα, που το ίδιο σημαίνει, εσύ θύμωσες.  
-Πες μου, τι θα κάνουμε τώρα; 
-Βάλε την γέμιση που θέλεις και θα τον ράψω εγώ. Ε, 
και μην πετάξεις το κεφάλι. 
-Τι θα το κάνεις; 
-Θα το ξεκοκαλίσω!!!  

Βγήκε πάλι έξω. Μια γουλιά καφέ και έπιασε το βιβλίο 
του, αλλά σήμερα ήταν δύσκολη μέρα. Δεν πρόλαβε να 
διαβάσει ούτε μια παράγραφο όταν άκουσε την φωνή 
της εγγονής του. 
-Παππού ήρθαμε! Είχες υποσχεθεί ότι θα παίξουμε 
παιγνίδια με την τράπουλα. 
-Άντε τώρα να της χαλάσεις χατίρι. ( Είπε πάλι μέσα 
του, έκλεισε το βιβλίο και έπιασε την τράπουλα. Μόλις 
άπλωσε όλες τις κάρτες άκουσε πάλι την φωνή της 
γυναίκας του).
-Μάστρε έλα μέσα να ράψεις τον «Κούλη». Αλλιώς η 
γέμιση θα χυθεί από τον αφεδρώνα!
Ο Χαμπής μπήκε μέσα, η Αντρούλα βγήκε έξω με 
σπιτικό γλυκό σιάμαλι και την δική της χειροποίητη 
λεμονάδα να κεράσει την εγγονή της. Μέχρι να πουν 
τα δικά τους γιαγιά και εγγονή βγήκε έξω ο παππούς 
Χαμπής. 
-Τι έγινε μάστρε χειρουργέ; 
-Έτσι όπως τον έραψα δεν πρόκειται να χυθεί 
ούτε σπυρί, μην ανησυχείς πούλα μου (της είπε 
ειρωνοχαιδευτικά). Τον έβαλα μέσα στο φούρνο.
-Σιγά σιγά μαζεύτηκαν όλοι στο φιλόξενο γκαράζ. 
Το μακρύ τραπέζι στρωμένο γιορτινά, στο κέντρο 
υπήρχε ελεύθερος κυκλικός  χώρος για να βάλει 
η σπιτονοικοκυρά το ταψί με τον ψημένο κόκορα. 
Όλοι ήταν ενημερωμένοι και περίμεναν να δουν τι 

γευστική κατάληξη θα είχε ο ατίθασος πετεινός. Η 
γιαγιά πήγε μέσα στην κουζίνα να φέρει το ψητό, 
έμπειρη μαγείρισσα ήξερε από το χρώμα του ότι ήταν 
έτοιμο. Ένα δυνατός μεταλλικός ήχος ακούστηκε από 
την κουζίνα. 
-Παναγία μου δεν είναι δυνατόν. ( Ακούστηκε η 
τρομαγμένη φωνή της Αντρούλας.) Κύριε ελέησον 
τούτος ο άνθρωπος!
-Ο Χαμπής, έριξε ένα καθησυχαστικό βλέμμα στα 
παιδιά και τα εγγόνια του. Στην έκφραση του 
προσώπου του φαινόταν ότι γνώριζε τι συνέβη. 
Μπήκε μέσα. 
-Μα τι πήγες και έκανες; 
-Με το βλέμμα του κοίταξε το ταψί στο πάτωμα, 
ευτυχώς είχε πέσει από χαμηλό ύψος και κάθετα, 
ούτε μια λίγδα στο πάτωμα. Ο καλοψημένος κόκορας 
με τις λαχταριστές κοκκινοχωριάτικες πατάτες ήταν 
στην θέση τους. Σήκωσε το ταψί και το έβαλε πάνω 
στον πάγκο, το νύχι του «Κούλη» του έριξε άλλη μια 
τσιμπιά. 
-Α ρε «Κούλη»! Είπε φωναχτά. 
-Ναι ο «Κούλης» σου φταίει. 
-Άμα σου πω ότι με τσίμπησε δεν θα με πιστέψεις .
-Μα τι πήγες και έκανες; 
-Εσύ, δεν ήθελες να μην χυθεί ούτε ένα σπυρί από την 
γέμιση; 
-Και ήταν ανάγκη να ράψεις την κκελέ του «Κούλη» 
στον αφεδρώνα; 
-Πέτυχε όμως. 
-Ο Χαμπής πήρε με τα δύο χέρια το ταψί και το 
απόθεσε με αργό τελετουργικό τρόπο στο μεγάλο 
τραπέζι. Τα δυνατά γέλια όλων όταν είδαν τι έγινε ήταν 
η επιβράβευση του για την πετυχημένη μαγειρική 
μεταμόσχευση κεφαλής. Η γιαγιά χαλάρωσε. Καθώς 
κάθισε ο Χαμπής ο ψημένος «Κούλης» του έριξε άλλη 
μια τσιμπιά με το γαμψό του νύχι..
-Την είχα ξεχάσει αυτή την ιστορία. Αλλά που κολλάει 
με αυτό που σε ρώτησε ο Πετράν; 
-Γιατί όσο περνάει ο καιρός, όλο και πιο υποτελείς 
γινόμαστε. Σκύβουμε το κεφάλι και το βάζουμε 
ανάμεσα στα σκέλια, κάτω από τον αφεδρώνα 
μας. Εμπλεκόμαστε σε ιμπεριαλιστικά παιγνίδια. 
Σε λίγο θα στείλουμε τα παιδιά μας να πολεμήσουν 
για τα πετρέλαια του μεγάλου κεφαλαίου και όχι 
υπέρ της πατρίδας. ‘Έτσι όπως είμαστε σκυμμένοι, 
φοβισμένοι, υποταγμένοι, διπλωμένοι στα δυο με την 
κκελέ μας στον αφεδρώνα, ηττημένοι Κούληδες θα 
καταντήσουμε σε καπιταλιστικά ταψιά. 
Η ατμόσφαιρα στο μπαλκόνι βάρυνε απότομα. 
Ο παππούς άναψε το πούρο του. Μέσα από γκρι 
σύννεφα καπνού κοίταζε το αργείτικο κάστρο.
-Ευτυχώς αυτές οι πυργωμένες πέτρες κρατάνε ακόμα 
μνήμες περήφανης πατρίδας. 
Ανάμεσα στους δυο πύργους του κάστρου του φάνηκε 
ότι ηρωικές σκιές κινούνταν σε ένα πέτρινο χορό, ο 
Οδυσσέας, μαζί με τον Διγενή και τον Καραϊσκάκη 
πρωτοχορευτής ο Καπετάν Άρης.

*Η ιστορία στηρίχθηκε σε πραγματικές 
τηλεφωνικές εικόνες που μας χάρισαν ο 
παππούς Χαμπής και η γιαγιά Αντρούλα. Την 
«γέμιση» και το «ράψιμο» της ιστορίας ανέλαβε 
η φαντασία. 

**Κκελέ=κεφάλι με δυο κάπα κατά την 
«προφορική» κυπριακή ορθογραφία, πεζούνια = 
περιστέρια, μάστρος=μάστορας αφεντικό 

Χαμπής και Αντρούλα σε δροσιστικές καλοκαιρινές στιγμές…
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Μία ιστορία από το παρελθόν, για 
το κομματικά αλισβερίσια που γί-
νονταν σε επίπεδο Περιφέρειας 
έρχεται στο προσκήνιο, με αφορμή 
πρόσφατη κόντρα Τατούλη - Νίκα.
Μια φράση του Πέτρου Τατού-
λη αποκαλύπτει το κομματικό πα-
ρασκήνιο, που γινόταν από το 2014 
για τη θέση του αντιπεριφερει-
άρχη Αργολίδας, πολλά χρόνια 
πριν γίνει αντιπεριφερειάρχης ο 
Γιάννης Μαλτέζος και υποψήφι-
ος δήμαρχος Άργους ο Τάσος Χει-
βιδόπουλος. Αναφερόμαστε στην 
εποχή, προ της προεκλογικής πε-
ριόδου του 2014, εκλογές που είχε 
κερδίσει τότε ο Πέτρος Τατούλης 
και είχε κάνει αντιπεριφεριάρχη 
τον Τάσο Χειβιδόπουλο. Όταν ακό-
μα το όνομα του Παναγιώτη Νίκα 
δεν ήταν καν στη σκέψη κανενός 
να γίνει Περιφερειάρχης και όταν 
ο Τάσος Χειβιδόπουλος δεν νοιαζόταν για το δήμο 
Άργους, αλλά επιθυμούσε να ξαναγίνει αντιπεριφε-
ριάρχης και πάλι στην παραλιακή.
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της προηγούμενης Πέ-
μπτης 30 Ιανουαρίου το ξεκαθάρισμα λογαριασμών 
μεταξύ Νίκα και Τατούλη, είχε και αυτή την παρά-
μετρο.
Ο κος Τατούλης κάποια στιγμή ακούστηκε να λέει:
«Ο κ. Σχοινοχωρίτης με κάλεσε στο σπίτι του 
και πήγα. Μου ζήτησε να συνεργαστώ μαζί του, 
αρκεί να έφευγε ο Χειβιδόπουλος και να ορί-
σω τον ίδιο. Ο καθένας τοποθετείται έτσι όπως 
έχουν τα πράγματα».
Ενδιαφέρον έχει ότι ο νυν αντιπεριφερειάρχης του 
Παναγιώτη Νίκα, Δημήτρης Σχοινοχωρίτης με 
δηλώσεις του στον ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ-
ΣΟΥ, επιβεβαιώνει αυτή τη συνάντηση και το ενδια-
φέρον του να είναι αντιπεριφερειάρχης του Πέτρου 
Τατούλη, με τον οποίο σήμερα δεν λέει ούτε καλημέ-
ρα, «τρώγοντας» τον Τάσο Χειβιδόπουλο.
Ο κος Σχοινοχωρίτης βέβαια τονίζει ότι η συνάντηση 
αυτή, έγινε κατόπιν επιθυμίας του κου Τατούλη. 
Ο οποίος ήρθε στο σπίτι του στο Άργος.
 Όπως λέει ο κος Σχοινοχωρίτης, εκείνη την εποχή 
ο ίδιος ήταν υπεύθυνος των Οργανώσεων της Νέας 
Δημοκρατίας στην Πελοπόννησο και ο θεσμικός 

κομματικός του ρόλος επέβαλε να 
συναντηθεί με τον κο Τατούλη, ο 
οποίος το 2014 ήταν υποψήφιος 
Περιφερειάρχης με τη στήριξη 
της ΝΔ.
-«Ήρθε μόνος του ο κος Τα-
τούλης στο σπίτι μου. Σαφώς 
και βρεθήκαμε γιατί ήταν θε-
σμικός ο ρόλος μας. Είχα την 
ευθύνη της πολιτικής οργά-
νωσης σε όλη την Πελοπόν-
νησο», δηλώνει σήμερα στον 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ο κος Σχοινοχωρίτης.
Παράλληλα, δέχεται ότι ενδιαφε-
ρόταν να γίνει αντιπεριφερει-
άρχης του Τατούλη στη θέση 
του Χειβιδόπουλου, τονίζοντας:
-«Του είπα ότι ο Μανώλης Αγ-
γελάκας, ο οποίος ήταν υπεύ-
θυνος της Νέας Δημοκρατίας 

για την Τοπική Αυτοδιοίκηση είχε προτείνει 
εμένα για αντιπεριφερειάρχη στις εκλογές που 
θα γίνονταν».
Σύμφωνα με τον κο Σχοινοχωρίτη, στη συνάντηση 
αυτή ο κος Τατούλης είχε αποφύγει να απαντήσει 
και η υπόλοιπη συζήτηση εκείνης της βραδιάς ήταν 
πολιτική, για άλλα θέματα.
Ο λόγος της άρνησης Τατούλη να απαντήσει, φάνηκε 
λίγο αργότερα, όταν στο ψηφοδέλτιό του είχε τον 
Τάσο Χειβιδόπουλο αντιπεριφερειάρχη Αργο-
λίδας.
Ο κος Σχοινοχωρίτης συμπληρώνει στις δηλώσεις 
του στον ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ότι «σή-
μερα δεν έχει καν ιστορική σημασία η συνάντη-
ση αυτή».
Παρόλα αυτά, η συνάντηση εκείνης της βραδιάς 
δείχνει εν μέρει την αντίθετη και εχθρική πολιτικά 
πορεία που ακολούθησε μεταξύ Σχοινοχωρίτη και 
Τατούλη. Στις τελευταίες εκλογές ο Τατούλης δεν 
πήρε τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, ο Νίκας 
ήταν υποψήφιος Περιφερειάρχης και εξελέγη 
πανηγυρικά, ο Σχοινοχωρίτης έγινε αντιπεριφε-
ρειάρχης του Νίκα και ο Χειβιδόπουλος διαβλέπο-
ντας ότι δεν θα εκλεγεί η παράταξη Τατούλη, έγινε 
υποψήφιος δήμαρχος του δήμου Άργους – Μυ-
κηνών, χάνοντας όμως τις εκλογές από τον Δημή-
τρη Καμπόσο.

ρεπορτάζ

Το ραντεβού 

που άλλαξε την 

ιστορία στην 

Περιφέρεια

Του Γιάννη 
Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογίας 
στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

Xωρίς 
αυτολογοκρισία

Η δημόσια καρέκλα ευθύνης

Αρετής κριτήρια απαιτεί

το πόστο σου να κρίνει

Κι εσύ

πάνω της κόλλησες

με αζύγιστο το ήθος

Θ. Βλασσόπουλος, Ψυχοστασία

Τα τελευταία εσωτερικά γεγονότα [επιλογή υποψηφιό-
τητας νέας Προέδρου της Δημοκρατίας, τρικομματική 
συναίνεση αρχηγών, εσωκομματικές αντιδράσεις] θέτουν 
ορισμένα ερωτήματα:
-ο ‘κόσμος της πολιτικής’, του κατεστημένου, της εξουσί-
ας, των ιδεολογικών μετα-κινήσεων, της κωλοτούμπας, 
του τακτικισμού, με ποια κριτήρια επιλέγει ή απορρίπτει 
τους Ανώτατους Άρχοντες;
-ο ‘κόσμος του πνεύματος’, της παντογνωσίας, της αλαζο-
νείας, της εμμονής, της εμπάθειας, με ποια κριτήρια επι-
δοκιμάζει ή αποδοκιμάζει τις πολιτικές επιλογές;
-όσοι παίζουν ένα θεσμικό ρόλο, αλλά θέλουν να δείξουν 
ότι παίζουν έναν άλλον[ευθέως αντίθετο] ,ακόμα δεν 
έχουν πάθει εσωτερική κρίση ταυτότητας;
-αυτοί που ισχυρίζονται πως μόνον το δικό τους αξιακό 
πλαίσιο ‘αξίζει’, ενώ οι αξίες των άλλων έχουν εκπέσει, 
πώς ισορροπούν σ’ ένα σύστημα που εκφράζει/επιβάλλει 
αντίθετες αρχές;
–ο λαός, ο απλός έλληνας πολίτης, πώς μπορεί να δηλώ-
σει συμφωνία ή απαρέσκεια; μέσω των δημοσκοπήσεων;
Επειδή Τίποτα το θεσμικό δεν γεννιέται ex nihilo [εκ του 
πολιτικού μηδενός] αλλά κι επειδή το Μηδέν δεν αντέ-
χει να κυνηγάει εσαεί το Αδιαφανές, νομίζω ότι κάποια 
στιγμή θα πρέπει να μιλήσουν όλοι οι απαρτίζοντες την 
ελίτ, τη γλώσσα της αλήθειας. Θεωρώ αυτή την αδιαμε-
σολάβητη εξομολόγηση ηθικά και πολιτικά προτιμότερη 
κι ωφελιμότερη από να μαθαίνουμε το τι συμβαίνει από 
δίκες σκανδάλων, από γραφίδες καλά πληροφορημένων 
κονδυλοφόρων ή από σελίδες απομνημονευμάτων.
ΥΓ. Ποιος ‘κακοποίησε κι έκαψε’ την υποψηφιότητα Παυ-
λόπουλου; Ο ΣΥΡΙΖΑ με τον τρόπο και το χρόνο που την 
προέβαλε και τη στροφή 180  μοιρών ή ο Πρωθυπουργός 
που είχε από το 2015 δείξει δημόσια τις προ-θέσεις του;
ΥΓ2. Από πότε τα γκρίζα κολλάρα ανακάλυψαν τα λευκά; 
Οι πολιτικοί της ειδικής, μέχρι πρόσφατα, παραγραφής 
και οι δημοσιογράφοι των μυστικών κονδυλίων γιατί βγά-
ζουν τον εαυτό τους απέξω από τον κύκλο της ‘εγκλημα-
τικότητας  των ισχυρών’;
ΥΓ3. ’’Σε ποιόν πηγαίνουν οι αμαρτίες ενός λαού;’’ [Stephan 
Malarmé / Γ.Σουλιώτης]

Κομματικά αλισβερίσια
Τι άλλαξε την πορεία Σχινοχωρίτη, Τατούλη και Χειβιδόπουλου
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Το Ξενοδοχείο των ξεχασμένων
Χωρίς γιατρούς, χωρίς φάρμακα, 
χωρίς περίθαλψη, χωρίς δασκά-
λους με μια μερίδα φαγητό κι ένα 
κρεβάτι οι 450 μετανάστες στο 
Ξενοδοχείο «Γαλαξίας», δεν ξέ-
ρουν τι τους ξημερώνει. Βλέπουν 
τα όνειρά τους για μια ήσυχη ζωή 
να παρασύρονται όπως οι κόκκοι 
της άμμου από την θάλασσα στον 
βυθό της λησμονιάς, μετανάστες 
από την Ασία και την Αφρική 
στην πλειοψηφία τους χριστιανοί! 
Με τα ακροδάκτυλα του ποδιού 
του πρησμένα μας πλησιάζει ένας 
αφρικανός. «Μπορεί να είμαστε 
από την Αφρική» μας λέει, «αλλά 
αυτό δεν σημαίνει πως είμαστε 
και χαζοί. Από την Ευρώπη διατί-
θενται χρήματα για να απαλύνουν 
τον πόνο μας, όμως ελάχιστα με-
τουσιώνονται σε παροχές. Χωρίς 
ΑΜΚΑ είμαστε υποχρεωμένοι να 
πηγαίνουμε στους γιατρούς χωρίς 
σύνορα στην Αθήνα για ιατρικές 
εξετάσεις. Πληρώνουμε περίπου 
50 ευρω για εισιτήρια, πήγαινε 
έλα το άτομο. Έχουμε κάποια χρή-
ματα στην άκρη, αλλά κι αυτά τε-
λειώνουν».
Την σκυτάλη παίρνει μια μετανά-
στρια. «Ήμουν έγκυος και αισθα-
νόμουν πόνους. Ζητούσα απε-
γνωσμένα να πάω σε νοσοκομείο. 
Κανείς δεν μου έδινε σημασία. Απ' 
τα πολλά με πήγαν, αλλά ήταν 
αργά γιατί απέβαλα».
Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα τρα-
γική για τα παιδιά μικρών ηλικι-
ών. Ανεμβολίαστα συχνωτίζονται 
με τους μεγάλους.
Μια μάνα προσπαθεί να μου εξη-
γήσει με νοήματα ότι τα παιδιά 
παρουσίαζαν συμπτώματα ιλαράς 
ή ανεμοβλογιάς ή κάτι σχετικό 
που προκαλεί σπυράκια στο σώμα 
τους. Για παιδίατρο ούτε λόγος να 
γίνεται. 
Μέσα σε όλα αυτά και το πρόβλη-
μα της γλώσσας γίνεται το ίδιο 
«επικίνδυνο» με τις ασθένειες.
«Χρειαζόμαστε εκπαιδευτικούς 
για τα παιδιά μας αλλά και για 
μας. Δεν ξέρουμε αν θα μείνου-
με εδώ ή θα πάμε σε άλλη χώρα. 
Είμαστε τόσο καιρό εδώ και δεν 
ξέρουμε τα βασικά να επικοινω-
νίσουμε με τον κόσμο, αλλά και 
τα παιδιά στερούνται βασικά στοι-
χεία εκπαίδευσης. Σε όποια χώρα 
κι αν καταλήξουμε θα τα χρεια-
στούν» μας λέει με σπαστά αγγλι-
κά ένας πατέρας και οι υπόλοιποι 
κουνούν καταφατικά το κεφάλι. 
Παράλληλα με την δική μας πα-
ρουσία, μια ομάδα παιδιών από 
τον «Ελευθεριακό χώρο Άργους 
‘Δ. Μάτσαλης’» επισκέπτονται 
τους μετανάστες. 
«Ήρθαμε να δούμε από κοντά τις 
ελλείψεις τους» μας λένε. «Εσείς 
οι δημοσιογράφοι δεν βλέπετε 
πως είναι παραπεταμένοι αυτοί οι 

άνθρωποι και χωρίς να ενοχλούν 
κανέναν σαπίζουν σε ανοιχτά κε-
λιά;».
Αν και ο «Αναγνώστης Πελοπον-
νήσου» έχει κάνει αρκετές φορές 
αναφορά στα προβλήματα των 
μεταναστών, τόσο στην δομή της 
Κορίνθου, όσο και στον «Γαλαξία» 
στην Ερμιονίδα, αισθανόμαστε 
ντροπή που ως άνθρωποι δεν 
έχουμε κάνει αρκετά κι αν αυτή 
την φορά το κλίμα δεν ήταν επι-
βαρυμένο από τις υπογραφές 500 
περίπου κατοίκων τις περιοχής 
για την απομάκρυνση όλων των 
μεταναστών, ίσως να μην είχαμε 
πάει εκεί.

29 Φεβρουαρίου ένα πάρ-
τι συμπαράστασης στο Dr. 
Feelgood στο Άργος
Όπως μας ενημέρωσαν χτες τα 
μέλη του Ελευθεριακού χώρου 
Άργους καθώς και αλληλέγγυοι, 
αλληλέγγυες στους μετανάστες 
διοργανώνουν αποκριάτικο πάρτι 
στο Άργος, για την συλλογή γά-
λακτος σε σκόνη και εβαπορέ για 
τα παιδιά καθώς και πάνες για τα 
μωρά. Με ανακοίνωσή τους- κά-
λεσμα αλληλεγγύης αναφέρουν:
«Κοντά στης γης τους κατατρεγ-
μένους

Τον χώρο φιλοξενίας μεταναστών 
«Γαλαξίας» στην Ερμιονίδα, επι-
σκέφτηκε χτες ομάδα μελών του 
«Ελευθεριακού χώρου Άργους» Δ. 
Μάτσαλης.

Η επίσκεψη είχε προγραμματι-
στεί μετά την ρατσιστική πρόταση 
στο δημοτικό συμβούλιο κάποιων 
πολιτών να εκδιωχτούν οι μετα-
νάστες από την Ερμιονίδα, που 
εισήχθη με την ανοχή αν όχι την 
στήριξη «προοδευτικής» δημοτι-
κής συμβούλου.

Είναι φανερό πλέον πως ο φασι-
σμός έχει φωλιάσει για τα καλά 
σε όλα τα πολιτικά κόμματα που 
μέσα από το πρίσμα «πατριωτι-
σμού» και της «φυλετικής ανω-
τερότητας» καλύπτουν την αδυ-
ναμία τους να αντιληφθούν πως 
οι ίδιοι είναι σκλάβοι ενός συστή-
ματος που τροφοδοτεί τους πολέ-

μους, την προσφυγιά και την εξα-
θλίωση προκειμένου να αυξήσει 
τα κέρδη των λίγων.
Αφήνουμε τους «ανώτερους» να 
σαπίζουν στην φαντασίωσή τους 
και στρέφουμε την προσοχή μας 
και την αλληλεγγύη μας στον άν-
θρωπο και στον κατατρεγμένο.
Παιδιά χωρίς δασκάλους, χωρίς 
εμβόλια, ενήλικες με προβλήματα 
στα πόδια, στο σώμα, με διαβήτη. 
Μια Μάνα που έχασε το παιδί 
της γιατί κανείς δεν πίστεψε πως 
πονούσε μέχρι που άρχισε να αι-
μορραγεί και όταν πια πήγε στον 
γιατρό το έμβρυο ήταν νεκρό. Χω-
ρίς ΑΜΚΑ δεν μπορούν να πάνε 
στο Κέντρο υγείας και στο Γενι-
κό Νοσοκομείο Αργολίδας, ανα-
γκάζονται να ταξιδέψουν στην 
Αθήνα, με κόστος μεταφοράς 
50 ευρώ περίπου για να επισκε-
φτούν γιατρούς σε ελευθεριακές 
δομές, όπως αυτή στο Βοξ, καθώς 
και τους γιατρούς χωρίς σύνορα 

στην Αθήνα. Άνθρωποι με σοβα-
ρά προβλήματα υγείας πρέπει να 
ταξιδεύουν 4-5 φορές τον μήνα. 
Εισιτήριο πληρώνουν επίσης και 
τα παιδιά.
Είναι πράγματι έγκλημα η κα-
τάργηση του ΑΜΚΑ, ίσως το πιο 
σκληρό και πιο απάνθρωπο. Πως 
μπορείς να αφήνεις ένα άνθρωπο 
να λιώνει; Τον σκοτώνει το κρά-
τος, όπως σκοτώνει, το διαδηλω-
τή, τον καταληψία, τον ασθενή, 
τις αθώες παιδικές ψυχές, τον 
εργάτη, τον διαφωνούντα διανο-
ούμενο.
Ειδικά για τους «Αθλίους του Γα-
λαξία» διαπιστώσαμε πως πέρα 
από την πολιτική μας αλληλεγ-
γύη, χρειάζονται και την υλική. 
Υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε πάνες 
για 45 παιδιά έως 4 ετών, γάλα 
σκόνη για μωρά καθώς και ρού-
χα για αυτές τις ηλικίες. Για τα 
μεγαλύτερα παιδιά αρκεί και το 
εβαπορέ αλλά αποφύγετε τα μα-
κράς διάρκειας γάλατα. Για την 
συγκέντρωση όλων αυτών θα 
διοργανώσουμε στις 29 Φεβρου-
αρίου ένα πάρτι συμπαράστασης 
στο Dr. Feelgood στο Άργος, όπου 
καλείται ο καθένας που αισθάνε-
ται ακόμα άνθρωπος να φέρει ότι 
μπορεί, από τα προαναφερόμενα 
είδη. Παράλληλα κάνουμε έκλυ-
ση σε παιδίατρους και γυναικολό-
γους πρωτίστως να επισκεφτούν 
τον «Γαλαξία» στην Ερμιονίδα και 
να εμβολιάσουν τα παιδιά και να 
εξετάσουν τους ενήλικες. Όσοι 
γιατροί επιθυμούν να προσφέ-
ρουν τις υπηρεσίες τους ας επι-
κοινωνήσουν στο τηλέφωνο του 
Ελευθεριακού χώρου Άργους Δ. 
Μάτσαλης ή να δηλώσουν συμ-
μετοχή το βράδυ της εκδήλωσης 
(6940077776).

Κανένας πρόσφυγας μόνος του
Αλληλέγγυες- Αλληλέγγυοι

Παρατημένοι από το κράτος οι μετανάστες στην Ερμιονίδα

Νομικά 
ελεύθεροι αλλά 
"φυλακισμένοι" 

από την κοινωνία 
και το κράτος
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Γεώργιος Ιακωβίδης, ο ζωγράφος της 
παιδικής ηλικίας

Η Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο 
Αλεξάνδρου Σούτσου (Παράρτημα 
Ναυπλίου) και ο Σύνδεσμος 
Φιλολόγων Αργολίδας διοργανώνουν 
θεματική σειρά ομιλιών με θέμα: «Η 
Νεοελληνική Τέχνη τον 19ο αιώνα». 
Θα παρουσιαστούν Έλληνες ζωγράφοι, 
έργα των οποίων εκτίθενται στην 
περιοδική έκθεση του παραρτήματος με 
θέμα «Άρωμα Γυναίκας». Στις 7/2/2020 
θα αποσαφηνιστεί γιατί η ζωγραφική 
του Γεώργιου Ιακωβίδη (1853-1932) 
διαφέρει από το κοινωνικό κήρυγμα 
των ρεαλιστών ή από τη ζωγραφική των 
ρομαντικών και των συμβολιστών.
Ο Γεώργιος Ιακωβίδης (Χίδηρα 
Λέσβου, 11 Ιανουαρίου 1853 – 

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 1932) ήταν 
Έλληνας ζωγράφος κι ένας από τους 
σημαντικότερους εκπροσώπους του 
καλλιτεχνικού κινήματος της Σχολής 
του Μονάχου. 

Το 1889 πέθανε η σύζυγός του, Άγλα. 
Το γεγονός αυτό σημάδεψε την ζωή του 
και λέγεται πως κατόπιν σταμάτησε να 
ζωγραφίζει χαρούμενα παιδικά θέματα.

Το 1900, ιδρύθηκε η Εθνική Πινακοθήκη 
της Ελλάδας και ο Ιακωβίδης κλήθηκε 
από την ελληνική κυβέρνηση να 
επιστρέψει στην Ελλάδα και διορίστηκε 
πρώτος της έφορος. 

Δωρεάν μάθημα από κορυφαίους 
χορευτές tango στο Άργος

Ήχοι Αργεντίνικου tango θα ακουστούν αυτό το Σάβ-
βατο 8 Φεβρουαρίου, στο Άργος. Η ομάδα Tango de 
las Afueras, διοργανώνει μια μοναδική συνάντηση με 
καλεσμένους τανγκέρος από την Πελοπόννησο και την 
Αθήνα στις 10 το βράδυ, στο ζεστό χώρο του Homies 
Cafe Bistro, στην οδό Βασιλέως Γεωργίου 6Α, που θα 
κρατήσει όσο αντέχουν οι καβαλιέροι και οι ντάμες.
Η νέα χρονιά ξεκινά δυναμικά για την ομάδα της Αργο-
λίδας, που θα κόψει και την πίτα της.
«Γιατί το κρύο, μεταξύ άλλων, θέλει και τάνγκο», όπως 
λένε οι διοργανωτές, συμπληρώνοντας: «σας περιμέ-
νουμε να μοιραστούμε τις μακρινές μουσικές και τους 
κοντινούς ανθρώπους».
Λάτρεις του Αργεντίνικου ρυθμού και όπου γης 
Milongueros, καλούνται να …φορέσουν τον καλύτερό 
τους εαυτό και να αφεθούν στη μαγεία των tangos.
Πριν ξεκινήσει ο χορός, όσοι επιθυμούν – είτε έχουν 
ξαναχορέψει tango, είτε είναι αρχάριοι - θα έχουν τη 
δυνατότητα εντελώς δωρεάν να συμμετέχουν σε δωρε-
άν μάθημα με τους Ubertango Dance Studio Maestros 
Σοφία Νετέρτου και Ηλία Αναστασίου, στον ίδιο χώρο. 
Το μάθημα θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ.
Η είσοδος στη Milonga De Las Afueras είναι ελεύθερη.
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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.

Αχ θάλασσά μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη (Γιαλάσι)

Η πίτα των Πράσινων Λύκων

Μέσα σε ένα ζεστό και ευχάριστο κλίμα συγκίνησης, 
ενθουσιασμού και αγάπης για την ομάδα του ΠΑΝΑΡ-
ΓΕΙΑΚΟΥ, η λέσχη φίλων του Παναργειακού «GREEN 
WOLVES», έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του! 
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν δύο αρχηγοί... 
Ο παλαίμαχος πλέον ποδοσφαιριστής και παίχτης του 
Παναργειακού την διετία 2010-11 Παντελής Κολ-
λιάκος και ο αρχηγός της ομάδας Γιάννης Παιδάκης. 
Παρουσιάστηκαν βίντεο με εκδρομές από το παρελθόν 
των φίλων της ομάδας, καθώς και με στιγμές των ποδο-
σφαιριστών από την πορεία τους στην ομάδα των ΛΥΚΩΝ! 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους αντιπρο-
σωπεία των παιχτών.

Τρεις & Μια στο Ναύπλιο

Αυτό το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου στις 10:00 το βράδυ, 
στο φιλόξενο χώρο που διαθέτει το “Πυκνό Παρόν”, 
Πότη 1, στο Ναύπλιο, το “Δρώμενο” θα παρουσιάσει 
το μουσικό σχήμα “Τρεις & Μια” σε μια μουσική παρά-
σταση από την παραδοσιακή σκηνή ως τη σύγχρονη 
έντεχνη.
Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ελάχιστη κατανάλωση 15€

Τα ισχυρά σημεία του Ελληνι-
σμού στα 4000 χρόνια της κατα-

γεγραμμένης Ιστορίας του
Ο Δήμος Επι-
δαύρου και ο 
Σύνδεσμος Φι-
λολόγων Αρ-
γολίδας (ΣΦΑ) 
συνδιοργανώ-
νουν διάλεξη 
της καθηγή-
τριας Ιστορίας 
του Νέου Ελ-
ληνισμού του 
ΕΚΠΑ και 
Επίτιμου μέ-
λους του ΣΦΑ 
κ. Μαρίας Δ. 
Ευθυμίου με 
θέμα Τα ισχυ-
ρά σημεία του 
Ελλην ισμού 
στα 4000 χρό-
νια της κατα-
γεγραμμένης 
Ιστορίας του.
Η εν λόγω εκδήλωση αποτελεί την απαρχή μιας ευρύτερης 
συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Φιλολόγων Αργολίδας 
και του Δήμου Επιδαύρου, με ορίζοντα και τις εκδηλώσεις για 
τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Φεβρουα-
ρίου  στις 19:30 στο Πνευματικό Κέντρο Αγίου Βασιλείου στο 
Λυγουριό.
Η παρουσία σας θα αποτελέσει τη μέγιστη τιμή για τους συν-
διοργανωτές καθώς και για την ίδια την ομιλήτρια, η οποία 
για μια ακόμη φορά θα βρεθεί στην αγαπημένη της Αργολίδα.

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την ίδρυση 
του Συλλόγου «Μουσείο Μίκη Θεοδωράκη Ζά-
τουνας», που άρχισαν με την ιδρυτική συνέλευ-
ση, τον Οκτώβριο στην Αθήνα, και την απόφαση 
έγκρισης από το Ειρηνοδικείο Δημητσάνας.
Η επανίδρυση του Μουσείου στη Ζάτουνα έχει 
ως προτεραιότητα την άμεση εξασφάλιση εκεί-
νων των προϋποθέσεων που χρειάζονται για την 
απρόσκοπτη λειτουργία του, καθώς και την ανα-
βάθμιση και την μετεξέλιξή του σε Ίδρυμα.
Ιστορική έδρα του Μουσείου ορίζεται η κοινότητα 
Ζάτουνας του Δήμου Γορτυνίας και όπως αναφέ-
ρεται στο προοίμιο του καταστατικού του, έχει ως 
αναφορά τα αξιακά φορτία που υπηρέτησε ο ίδιος 
ο Μίκης Θεοδωράκης , στη ζωή του και στα δύο 
χρόνια εκτοπισμού του στη Ζάτουνα.
Εκεί, ο κορυφαίος Έλληνας, μετέτρεψε τον εκτο-
πισμό του και την επιχειρούμενη απομόνωσή του 
από τη Χούντα, σε φάρο δημιουργίας και σημείο 
αναφοράς για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Η 
τεράστια ζώσα κληρονομιά που δημιούργησε, δε-
σπόζει και διαπερνά τους σκοπούς του Μουσείου.

Μουσείο Μίκη 
Θεοδωράκη Ζάτουνας
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Ένα «ανοιχτό» σχολείο
Είναι παραδεκτή η άποψη ότι το 
σχολείο είναι ο χώρος όπου τα παι-
διά ολοκληρώνουν την τυπική τους 
εκπαίδευση μέσα από συγκεκριμένο 
ωρολόγιο και εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα που βασικό σκοπό έχει να δώσει 
στους μαθητές γνώσεις, να καλλιερ-
γήσει στάσεις και δεξιότητες για τη 
ζωή και να βοηθήσει στην κοινωνική 
και συναισθηματική τους ανάπτυξη.    
Το ερώτημα είναι πώς μπορεί το 
άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία 
να υποστηρίξει και να εμπλουτίσει 
τους παραπάνω βασικούς στόχους 
πολλαπλασιάζοντας τα οφέλη για τα 
παιδιά αλλά και τις οικογένειές τους;  
Το «ανοιχτό» σχολείο είναι το σχολείο εκείνο το οποίο πέρα από 
την τυπική μάθηση και αγωγή που παρέχει στα παιδιά ανταπο-
κρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, που αφορούν 
την εκπαίδευσή τους στις ανθρωπιστικές αξίες, στην αξία της 
συμμετοχής και της συνεργασίας, της αποδοχής της διαφορε-
τικότητας. Εκπαιδεύει στην αλληλεγγύη, στην ενεργό πολιτει-
ότητα, στην δημοκρατία, στη διεκδίκηση ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων.
 Το «ανοιχτό» σχολείο σμιλεύει τις συνειδήσεις των μαθητών 
του μέσα από δράσεις και προγράμματα βιωματικού χαρακτή-

ρα σε δεξιότητες προσωπικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης. Μπορεί να 
δικτυώνεται με επιστημονικούς και 
κοινωνικούς φορείς, με την τοπική 
κοινότητα και καλλιεργεί μια αμφί-
δρομη σχέση αφού η κοινωνία συμ-
βάλλει στην αποτελεσματικότητα του 
σχολείου αλλά και το εξωστρεφές 
σχολείο συμβάλλει στην διαμόρφω-
ση της κοινωνίας.
Το «ανοικτό» σχολείο είναι ένα σύγ-
χρονο αποτελεσματικό σχολείο, 
ανοιχτό στην κοινωνία και στην ζωή. 
Αποτελεί όνειρο αλλά και αίτημα 

όλων όσων ενδιαφέρονται και νοιάζονται για τα παιδιά και το 
δικαίωμά τους στην αγωγή και την εκπαίδευση.
Ο προγραμματισμός των δράσεων του σχολείου μας για το δι-
άστημα Φεβρουάριος-Ιούνιος 2020 αποτυπώνει την πίστη μας 
ότι το όραμα και οι προτάσεις για ένα «ανοιχτό» σχολείο δεν 
είναι ουτοπία. Από τη δική του θέση ευθύνης καθένας μας ας 
συνδράμει αυτή την προσπάθεια πράττοντας ότι του αναλογεί.

*Ο Παναγιώτης Μουσταΐρας είναι Διευθυντής του 3ου δημοτι-
κού σχολείου Άργους

 «Η εκπαίδευση δεν είναι το 
γέμισμα ενός κουβά, αλλά 
το άναμμα μιας φλόγας». 

William Butler Yeats,
α Ιρλανδός ποιητής, 

Νόμπελ 1923.

του Παναγιώτη Μουσταΐρα*

Iστότοπος με θέμα τη χλωρίδα και 
πανίδα του νομού Αργολίδας

Ο ιστότοπος argolisnature.gr λειτουργεί εδώ και μήνες ως μία πιο συστηματική καταγραφή της χλωρίδας και της πανίδας του νο-
μού Αργολίδας. Ο ιστότοπος ξεκίνησε από μία ομάδα ανθρώπων που δημιουργήθηκε στο Facebook, με την ονομασία «Υγρότοπος 
Νέας Κίου».
Η αρχική ιδέα ήταν να αναδειχθεί ο σημαντικός υγροβιότοπος στην παραλιακή ζώνη Ναυπλίου - Νέας Κίου – Κιβερίου. Παράλ-
ληλα προέκυψε η ανάγκη να είναι και ένας ενημερωτικός ιστότοπος για όλο τον νομό Αργολίδας. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για 
τις περιοχές προστασίας στην Αργολίδα, ΖΟΕ και Natura, άρθρα σχετικά με το περιβάλλον στην περιοχή και χρήσιμες γενικότερα 
διευθύνσεις για φορείς περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
Ο καθένας από εσάς μπορεί να συμμετέχει σε αυτήν την προσπάθεια στέλνοντας φωτογραφίες ή πληροφορίες για τη χλωρίδα και 
την πανίδα του νομού στο email argolisnature@gmail.com. Για την καταγραφή απαιτούνται στοιχεία, όπως το όνομα της τοποθε-
σίας, όπου τραβήχτηκε η φωτογραφία και το όνομα του φωτογράφου.
Η προσπάθεια δεν χρηματοδοτείται από κανέναν φορέα και γίνεται με εθελοντική συμμετοχή.
Η ομάδα θα πρέπει δημόσια να ευχαριστήσει την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Kinisis Web & Tourism για τη δωρεάν κα-
τασκευή της σελίδας αλλά και την εξαιρετική υποστήριξή της σε κάθε πρόβλημα. Πρόκειται για μια νέα Κοινωνική Συνεταιριστική 
Επιχείρηση που ιδρύθηκε στις 4 Ιουλίου 2013 με έδρα το Ναύπλιο και διεύθυνση την Πλ. Αγ. Γεωργίου. Δραστηριοποιείται στους 
τομείς του διαδικτύου και του τουρισμού.

Του Μπάμπη Αντωνιάδη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ κ΄ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Παρ. Οδός Ναυπλίου – Ν. Κίου
Ταχ. Κώδικας: 21 100 - Ναύπλιο
Πληροφορίες: Παρασκευουλάκος Σωτήριος
Τηλέφωνο : 2752 360347, 2752 360348
FAX : 2752 360350
E-mail: sparaskevoulakos@argolida.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της υπ› αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 Ανακοίνωσης (Αρ. Πρωτ.: 
295847/4692212-12-2019)

Ανακοινώνουμε

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδι-
κών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, που εδρεύει στο 
Ναύπλιο του Δήμου Ναυπλιέων Ν. Αργολίδος, και συγκεκριμένα του 
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού 
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν 
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101

Περιφερειακή 
Ενότητα Αργολίδας
(Δ/νση Αγροτικής 

Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής)

Ναύπλιο
(Δ. Ναυπλιέων)
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

ΠΕ
Κτηνιάτρων 8 μήνες 1

102

Περιφερειακή 
Ενότητα Αργολίδας

(Δ/νση Δημόσιας 
Υγείας και 

Κοινωνικής 
Μέριμνας)

Ναύπλιο
(Δ. Ναυπλιέων)
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

ΤΕ Εποπτών 
Δημόσιας 

Υγείας
8 μήνες 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης

Τίτλος σπουδών 
και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή 
δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
β) Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του 
Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Άσκησης 
Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνίατρου

102

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Δημόσιας Υγιεινής ή Δημόσιας Υγείας και 
Κοινοτικής Υγείας - Δημόσιας Υγείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος 
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επόπτη Δημόσιας Υγείας ή Επόπτη Δημόσιας 
Υγιεινής ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση 
του επαγγέλματος Επόπτη Δημόσιας Υγείας ή Επόπτη Δημόσιας Υγιεινής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά 
στην παρακάτω Διεύθυνση: 
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, 
Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήμα Προσωπικού κ΄ Μισθοδοσίας 
Παραλιακή Οδός Ναυπλίου-Ν. Κίου 
τ.κ. 21100 / Ναύπλιο
Υπόψιν κου. Παρασκευουλάκου Σωτηρίου 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας (10) δέκα ημερών, που αρχίζει από 
την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε το-
πικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας 
μας, στο κατάστημα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στο χώρο των 
ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Ναυπλιέων 
και Τρίπολης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δη-
μοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέ-
λευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, 
εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας 
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
- Αρμόδιο τμήμα για την παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι 
το Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π. Ε. Αρ-
γολίδας.
- Ολόκληρη η ανακοίνωση είναι αναρτημένη στο κατάστημα της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Αργολίδας, στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Αργολίδας  
(www.ppel.gov.gr) και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού κα-
ταστήματος του Δήμου Ναυπλιέων.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ

mailto:argolisnature@gmail.com
mailto:sparaskevoulakos@argolida.gr
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Ικαρία

Το οργανάκι που κρατώ 
έχει μια ιστορία 
ένας τυφλός μου το δωσε 
παλιά στην Ικαρία

Είχαμε ανάψει μια φωτιά 
μες στο βαθύ σκοτάδι 
για τα όνειρα που χάθηκαν  
στου χρόνου το λυχνάρι

Παραπατώντας έφτασε 
στα μάτια είχε δάκρυ 
ψιθύρισε ένα σκοπό 
για της ζωής τα πάθη

Γιατί ποτέ δεν γνώρισε  
της θάλασσας το χρώμα 
τις ομορφιές της άνοιξης 
του ήλιου το γέρμα

Πριν φύγει στα χέρια μου δωσε 
αυτό το τζουραδάκι 
να το χεις πάντα συντροφιά 
και να θυμάσαι κάτι

Πάντα η ψυχή θα νικά 
έχει το δικό της τρόπο 
τον χρόνο θα σταματά 
στης σιωπής τον βρόντο

Γιώργος Μώρος

Μην γίνεις κακό

Πιστός σε εκείνη

την παιδική σκέψη…

“Αν δεν μπορείς να είσαι κάτι καλό στην ψυχή 

ενός ανθρώπου…

Μην γίνεις κακό”.

Παιδική αυταπάτη οι Άνθρωποι να μοιάζουν 

δώρα στις αγκαλιές , 

ψυχικά ομοίων τους !!

- Σπύρος Δ Κατσίγιαννης -

Σημείο επαφής 
Πράγματα που δεν υφίστανται να πλάθεις με 

τον νου 

Να εξιδανικεύεις , να μυθοποιείς 

και να τα ερωτεύεσαι 

Κι εκεί που έλεγες ποτέ αρχές να 

καταρρίπτεις 

Με θολωμένο νου να τρέχεις και ελεημοσύνη 

να ζητάς

λίγη αγάπη σαν ζητιάνος να γευτείς 

από αυτούς που θεοποίησες 

και που σε βάθρο πια ψηλά έχεις 

τοποθετήσει 

Μα όσο πιο ψηλά αυτοί για σένα στέκουν 

Τόσο πιο δύσκολο θα είναι το σημείο επαφής 

Νανά Μπροδήμα, ποιητική συλλογή 

«Στα απόκρυφα μονοπάτια της καρδιάς» 

Εκδόσεις Όστρια, Ιούλιος 2014

Ο Αστυνόμος άνοιξε το γραφείο του, ακο-
λουθούμενος από τον Χατζή και ακούμπη-
σε στο χαμηλό τραπεζάκι μπροστά τις σα-
κούλες με τα φαγητά. Μονολόγησε:
-Να πάρουμε πρώτα τον Λουϊζίδη και να 
κάτσουμε να φάμε σαν άνθρωποι, πριν 
κρυώσουν..
Και γυρίζοντας προς τον εγκληματολόγο, 
συμπλήρωσε:
-Δεν τον παίρνεις εσύ απ’ ευθείας, αφού 
με σένα μίλησε και κάτι  θα θέλει να σου 
πει σε σχέση με την κουβέντα που κάνατε 
πριν; 
-Δίκιο έχεις. 
Σχημάτισε το νούμερο στο τηλέφωνο. Δεν 
χρειάστηκε να περιμένει πολύ. Ο παλιός 
έμπορος σαν τον περίμενε πάνω από το 
ακουστικό:
-Εσείς είσαστε κύριε Γιώργο;
-Ναι, κύριε Λάμπρο, εγώ είμαι, ο Χατζής. 
Με ζητήσατε. Έχουμε κάτι καινούργιο;
-Καινούργιο δεν μπορείς να το πεις καθότι 
έχει να κάνει με το παρελθόν. Με την έν-
νοια του νέου στοιχείου, που προέκυψε και 
μπορεί να βοηθήσει την έρευνα του φόνου, 
θα μπορούσε να το πει κανείς. Για να μην 
σας τρώω το χρόνο. Θυμήθηκα πως λίγο 
μετά την συνθηκολόγηση της Ιταλίας, το 
1943, είχε ακουστεί στην πόλη πως κάπου 
κατά την Γλυκειά, ανάμεσα σε καλαμιές 
και βούρλα είχε βρεθεί ένα σκοτωμένος 
Ιταλός αξιωματικός. Το θέμα δεν είχε πά-
ρει έκταση ούτε και υπήρξε κάποια επί-
σημη ανακοίνωση. Σαν να μην υπήρξε το 
γεγονός ή σαν να κουκουλώθηκε. Επίσης, 
ξέχασα να σας πω, πως κάπου στις αρχές 
του καλοκαιριού του ’43 κυκλοφορούσε 
μια φήμη στ’ Ανάπλι ότι οι Ιταλοί είχαν 
βρει ένα φορτίο με λίρες, ριγμένο από τους 
Εγγλέζους στην περιοχή του Αγίου Αντω-
νίου, στο Λυκοτρούπι. Ακούστηκε πως τις 
μεταφέρανε για φύλαξη στις αποθήκες του 
Βραχνού. Ούτε γι’ αυτό ξανάγινε κουβέντα 
και φυσικά δεν θα μπορούσα να υποστη-
ρίξω πως αυτά τα δυο συνδέονται μεταξύ 
τους και πολύ περισσότερο με την υπόθεση 
που διερευνά η Αστυνομία. Απλά, έκρινα 
πως θα έπρεπε να τα γνωρίζετε…

Ο εγκληματολόγος ευχαρίστησε τον ηλικι-
ωμένο συνομιλητή του και ανέφερε στον 
Αστυνόμο αυτά που άκουσε, την ώρα που 
εκείνος άνοιγε τα πακέτα και γέμιζε δυο 
ποτήρια με παγωμένη μπύρα. Ο Χρόνης 
τον παρακολουθούσε συνοφρυωμένος. 
Μόλις τελείωσε η ενημέρωση σχολίασε:
-Δεν αφήνουμε καμιά πληροφορία, όσο 
άσχετη και αν φαίνεται. Κάτσε να φάμε 
κάτι, να μας κρατήσει, γιατί η μέρα προοι-
ωνίζεται πως θα τραβήξει μέχρι αργά!
Ο Χατζής έτεινε το ποτήρι του για τσού-
γκρισμα:
-Άντε, εις υγείαν και καλά ξεμπερδέματα!
-Εις υγείαν και δεν έχει άλλη μπύρα, για 
να έχουμε καθαρό το μυαλό. Θα μας χρει-
αστεί!
Σε ένα τέταρτο είχαν αποφάει και μάζευαν. 
Ο Χρόνης σχολίασε:
-Να κρύψουμε το κουτάκι της μπύρας μην 
έχουμε νέες γκρίνιες από τον Διευθυντή!
Ο Χατζής τον καθησύχασε:
-Μετά την πρωινή συνάντησή μας, προ-
βλέπω πως δεν πρόκειται να ξαναφανεί 
εδώ ξαφνικά και απρόσκλητος.
-Εκτός αν καθυστερήσουμε…
-Σου εγγυώμαι, πως αύριο το μεσημεράκι 
θα σας αποχαιρετήσω να πάω για το μπα-
νάκι μου στην Αρβανιτιά!
-Δείχνεις πολύ σίγουρος…
-Δεν δείχνω σίγουρος, νοιώθω σίγουρος 
και προβλέπω από τώρα την εξέλιξη. Μου 
λείπουν, μόνο κάποιες λεπτομέρειες…
-Άντε τότε, να κερδίσουμε τον χρόνο. Να 
δούμε τα παιδιά που μελετούν από το πρωί 
τις φωτογραφίες της εκδήλωσης, περιμέ-
νοντας τις ταυτοποιήσεις των Ιταλών. Αν 
και αυτές, φοβάμαι, πως θα αργήσουν…

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

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

18ο - Ιστορίες της Κατοχής
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Μέρος Β'

Το Ράγκμπι Λιγκ είναι σήμε-
ρα δημοφιλές στην Αγγλία 
(ιδίως Βόρεια) και στην 

Αυστραλία (ιδίως στην πολιτεία 
της Νέας Νοτίου Ουαλίας) και, σε 
μικρότερο βαθμό και στη Νέα Ζη-
λανδία. Το Ράγκμπι Γιούνιον είναι 
ιδιαίτερα δημοφιλές σε ολόκλη-
ρη τη Μ. Βρετανία (Αγγλία, Σκο-
τία, Ουαλία), στην Ιρλανδία, στη 
Γαλλία (ιδίως νοτιοδυτική), τη Ν. 
Αφρική, την Αυστραλία και τη Νέα 
Ζηλανδία, ενώ σημαντική δύναμη 
σε παγκόσμιο επίπεδο θεωρούνται 
και η Αργεντινή και, σε μικρότερο 
βαθμό, η Ιταλία, το Φίτζι, η Σαμόα, 
η Τόγκα και η Γεωργία. Στις Η.Π.Α. 
και στον Καναδά το ράγκμπι εξε-
λίχθηκε στην κυρίαρχη μορφή 
ποδοσφαίρου από τα τέλη του ΙΘ΄ 
αιώνα, αλλά υιοθετήθηκαν αρκε-
τές αλλαγές στους κανονισμούς, 
με αποτέλεσμα ο κώδικας ποδο-
σφαίρου που παίζεται στις Η.Π.Α. 
και στον Καναδά να θεωρείται 
εντελώς διαφορετικό άθλημα, που 
έγινε γνωστό με τα ονόματα «αμε-
ρικανικό ποδόσφαιρο» και «κανα-
δικό ποδόσφαιρο», αντίστοιχα. Στις 
χώρες αυτές παίζεται σήμερα και 
ράγκμπι γιούνιον, χωρίς όμως να 
μπορεί να συναγωνιστεί σε δημο-
φιλία τον κυρίαρχο στην κάθε μιά 
από τις χώρες αυτές κώδικα ποδο-
σφαίρου. Πάντως, εθνικές ομάδες 
από αυτές τις δύο χώρες συμμετέ-
χουν στα παγκόσμια κύπελλα ρά-
γκμπι γιούνιον.
Από τους κανόνες του ράγκμπι 
(αλλά και ενός άλλου κώδικα, του 
Κελτικού ποδοσφαίρου / Gaelic 
football) προέρχονται εν μέρει 
και με πολλές τροποποιήσεις, και 
οι κανόνες ενός άλλου αθλήματος 
(αυστραλιανό ποδόσφαιρο) που 
παίζεται στην Αυστραλία (ιδίως 
στην πολιτεία της Βικτώριας).
Μετά από έναν αιώνα ερασιτεχνι-
σμού, το 1995 το Ράγκμπι γιούνιον 
εγκατέλειψε και επισήμως τους 
σχετικούς κανόνες και αποδέχεται 
και αυτό τον επαγγελματισμό.
Ράγκμπι γιούνιον
Ράγκμπι 15 παικτών ή ράγκμπι 
γιούνιον (rugby union): η ονομα-
σία του προήλθε από την Rugby 
Football Union, την Αγγλική Ομο-

σπονδία Ράγκμπι, η οποία το καθι-
έρωσε. Διεθνώς εποπτεύεται από 
τη Διεθνή Ομοσπονδία Ράγκμπι 
(International Rugby Board, IRB), 
η οποία ιδρύθηκε το 1886. Παίζε-
ται σε περισσότερες από 120 χώ-
ρες. Ως το 1995 ήταν καθαρά ερα-
σιτεχνικό, αλλά από τότε υπάρχει 
και επαγγελματικό.
Ράγκμπι 7 παικτών ή ράγκμπι 
σέβενς (rugby sevens): παίζεται 
από επτά παίκτες και έχει μικρό-
τερη διάρκεια: δύο ημίχρονα των 
7 λεπτών και των 10 λεπτών στον 
τελικό. Στα ισόπαλα ματς υπάρ-
χει πεντάλεπτη παράταση. Επο-
πτεύεται επίσης από την Rugby 
Football Union και διεθνώς από 
την IRB. Ξεκίνησε από τη Σκωτία 
και είναι δημοφιλές μέχρι σήμερα. 
Είναι ερασιτεχνικό και οι διοργα-
νώσεις διεξάγονται συνήθως το 
καλοκαίρι. Επειδή έχει μικρή διάρ-
κεια, συχνά τα τουρνουά τελειώ-
νουν μέσα σε μια μέρα. Αποτελεί 
άθλημα στους Αγώνες της Κοινο-
πολιτείας και συμπεριελήφθη στο 
πρόγραμμα των θερινών Ολυμπι-
ακών Αγώνων του 2016

Ράγκμπι λιγκ
Ράγκμπι 13 παικτών ή ράγκμπι 
λιγκ (rugby league): η ονομα-
σία του προήλθε από την Rugby 
Football League, την Αγγλική 
Λίγκα του Ράγκμπι, η οποία ιδρύ-
θηκε το 1895, όταν 22 ομάδες-
μέλη της Rugby Football Union 
αποχώρησαν από την ένωση και 
ίδρυσαν δική τους λίγκα. Αιτία 
της διάσπασης ήταν η απόφαση 
της Rugby Union να θεωρήσει ότι 
δεν ήταν ερασιτέχνες, κι επομένως 
δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής 
στους αγώνες όσοι παίκτες ήταν 
εργάτες ορυχείων ή εργοστασίων. 
Τα σωματεία της βόρειας Αγγλίας 
είχαν πολλούς τέτοιους παίκτες, 
θεώρησαν άδικο το κριτήριο αυτό 
και αποχώρησαν, ιδρύοντας την 
Northern Rugby Football Union, 
η οποία αργότερα μετονομάστη-
κε σε Rugby Football League. 
Σταδιακά άρχισε να διαφοροποιεί 
τους κανονισμούς του αθλήματος 
αλλά σε γενικές γραμμές έχει την 
ίδια μορφή με το ράγκμπι γιού-
νιον. Εκτός από τον αριθμό των 
παικτών, μια βασική διαφορά εί-

ναι πως το σκοράρισμα από φιλντ 
γκολ μετράει μόνο για έναν πόντο. 
Διεθνώς το ράγκμπι λιγκ εποπτεύ-
εται από τη Διεθνή Ομοσπονδία 
Ράγκμπι Λιγκ (Rugby League 
International Federation, RLIF), η 
οποία ιδρύθηκε το 1948 και έχει 
45 ομοσπονδίες-μέλη.

Διοργανώσεις
Το ράγκμπι υπήρξε ολυμπιακό 
άθλημα από το 1900 ως το 1924. 
Διεξήχθη μόνο σε τέσσερις ολυ-
μπιάδες (1900, 1908, 1920, 1924), 
με συμμετοχή δυο-τριών χωρών 
κάθε φορά. Έτσι αποσύρθηκε από 
το πρόγραμμα των επόμενων ολυ-
μπιάδων. Επανήλθε στο Βερολίνο 
το 1936 ως άθλημα επίδειξης με 
τη συμμετοχή τεσσάρων χωρών 
και έκτοτε δεν εντάχθηκε ξανά, 
παρά τις ενέργειες που έχουν γίνει 
προς τη Δ.Ο.Ε. Ο κώδικας Rugby 
Sevens έχει ήδη συμπεριληφθεί 
στο πρόγραμμα των θερινών Ολυ-
μπιακών Αγώνων του 2016 και 
του 2020.
Σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις 

είναι οι εξής:
Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών 
(Rugby World Cup): διεξάγεται 
από το 1987 κάθε τέσσερα χρόνια 
υπό την αιγίδα της IRB (Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Ράγκμπι (15 παι-
κτών). Το έπαθλο που απονέμεται 
στο νικητή ονομάζεται Κύπελλο 
Έλις (Ellis Cup), προς τιμήν του 
εμπνευστή του αθλήματος, Γουέμπ 
Έλις.
Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι Γυ-
ναικών (Women’s Rugby World 
Cup): διεξάγεται από το 1991 κάθε 
τέσσερα χρόνια υπό την αιγίδα της 
IRB.
Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι 
7 παικτών (Rugby World Cup 
Sevens): διεξάγεται κάθε τέσσερα 
χρόνια, από το 1993 για τους άν-
δρες και από το 2009 για τις γυ-
ναίκες, υπό την αιγίδα της IRB.
Πρωτάθλημα των Έξι Εθνών (Six 
Nations Championship): είναι η 
παλαιότερη διεθνής διοργάνω-
ση ράγκμπι, αφού ξεκίνησε το 
1883. Είχε ανέκαθεν την αίγλη 
ενός άτυπου παγκόσμιου πρωτα-

θλήματος, αφού μετέχουν οι πα-
ραδοσιακές δυνάμεις του αθλή-
ματος. Ως το 1909 μετείχαν οι 
τέσσερις βρετανικές ομοσπονδίες: 
Αγγλία, Σκοτία, Ουαλία, Ιρλανδία 
και ονομαζόταν Home Nations 
Championship (Πρωτάθλημα 
Βρετανικών Εθνών). Από το 1909 
ως το 1931 συμμετείχε και η Γαλ-
λία και μετονομάστηκε σε Five 
Nations Championship (Πρωτά-
θλημα Πέντε Εθνών). Την περίοδο 
1932 ως 1939 η Γαλλία αποχώ-
ρησε και επανήλθε στην αρχική 
μορφή (Home Nations). Μεταπο-
λεμικά (1947 ως 1999) η Γαλλία 
επανήλθε καθώς και η ονομασία 
«Πρωτάθλημα Πέντε Εθνών». Από 
το 2000 μετέχει και η Ιταλία και 
πήρε τη σημερινή του ονομασία.
Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι Λιγκ 
(Rugby League World Cup): διεξά-
γεται από το 1954 υπό την αιγίδα 
της RLIF (Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Ράγκμπι Λιγκ) και είναι το αρχαι-
ότερο παγκόσμιο πρωτάθλημα ρά-
γκμπι ανεξαρτήτως μορφής του 
παιχνιδιού.
Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι 
Λιγκ Γυναικών (Women’s Rugby 
League World Cup): διεξάγεται 
από το 2000 υπό την αιγίδα της 
RLIF.
Ευρωπαϊκό Κύπελλο Εθνών 
(European Nations Cup): είναι η 
αρχαιότερη διεθνής διοργάνωση 
ράγκμπι λιγκ, αφού διεξάγεται 
από το 1935. Ως το 1939 και μετα-
πολεμικά από το 1945 ως το 1956 
διεξαγόταν κάθε χρόνο. Έπειτα 
από μακροχρόνια διακοπή ξανά-
γινε το 1969-70 και συνεχίστηκε 
πάλι από το 1975 ως το 1981. 
Ξανάγινε το 1995 και το 1996 και 
ξανά από το 2003 ως το 2005. Το 
2009 διεξάγεται πάλι έπειτα από 
4 χρόνια διακοπής. Αρχικά ήταν 
τριεθνές με τη συμμετοχή Αγγλί-
ας, Ουαλίας και Γαλλίας. Από το 
1949-50 ως τη διοργάνωση του 
1969-70 προστέθηκε μια μικτή 
άλλων εθνών. Στη συνέχεια έγινε 
πάλι τριεθνές ως το 1996. Από το 
2003 μετατράπηκε σε εξαεθνές με 
την προσθήκη Σκωτίας, Ιρλανδίας 
και Ρωσίας.

(Βικιπαίδεια).

Rugby School, ο τόπος στον οποίο 
ξεκίνησε το ράγκμπι
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και Συνεργάτες

31 ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

25 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ

Της Δήμητρας
Τούντα,

Διαιτολόγος,
Διατροφολόγος,
www.tountadiet.gr

Του Άγγελου

Τράκα, 

Επιστημονικός Συνεργάτης 

του Κέντρου Ειδικών Θεραπειών Βασίλης Ν. 

Καπετάνιος 

και Συνεργάτες
Η ποσότητα της καφεΐνης που 
περιέχεται σε μία κούπα καφέ διαφέρει 
ανάλογα με τον τύπο του. Σε 15 κυβικά 
εκατοστά στιγμιαίου καφέ μπορεί 
να περιέχονται 60-70 mg καφεΐνης. 
Τα αναψυκτικά τύπου Coca-Cola  
επίσης περιέχουν περίπου 45-50 mg 
καφεΐνης. Η ίδια ποσότητα τσαγιού 
περιέχει τη μισή ποσότητα καφεΐνης 
αλλά και το αλκαλοειδές θεοφυλλίνη 
που είναι ισχυρότερο για χαλαρωτική 
δράση των βρογχιακών μυώνων.
Η καφεΐνη του καφέ (μεθυλιωμένη 
ξανθίνη), το κύριο δραστικό συστατικό 
του, δρα ως διεγερτική ουσία του 
κεντρικού νευρικού συστήματος και 
της καρδιάς (επιτάχυνση καρδιακής 
λειτουργίας) αλλά και ως διουρητικό. Ως 
διεγερτικό αυξάνει τη δραστηριότητα 
του εγκεφάλου, αλλά η κατάχρηση 
μπορεί να προκαλέσει καρδιακή 
αρρυθμία, αϋπνία και κεφαλαλγία. Η 
υψηλή κατανάλωση (πάνω από δύο 
καφέδες την ημέρα) καφέ συνδέεται με 
συσπάσεις των αγγείων και πρόκληση 
καρδιαγγειακών επεισοδίων. Υψηλές 
δόσεις παρεμποδίζουν τη δράση 
του ενζύμου φωσφοδιεστεράση 
που επηρεάζει τις νευρωνικές 
διασυνδέσεις. Επίσης, υψηλή 
κατανάλωση καφέ μπορεί να αυξήσει 
την πίεση του αίματος με αντίστοιχη 
αύξηση του στρες και να επιδράσει 
στο νευροενδοκρινικό σύστημα. 
Ο συνδυασμός καφέ και τσιγάρου 
αποτελεί μια ακόμη προσφιλή τακτική 
πολλών που ανησυχεί την επιστημονική 
κοινότητα, διότι θεωρείται ότι και 

τα δύο επενεργούν διεγερτικά κι 
προκαλείται εξάρτηση. Έρευνες 
έδειξαν ότι η υψηλή κατανάλωση καφέ 
συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για 
ισχαιμικές καρδιακές ασθένειες.
Αρκετές επιδημιολογικές έρευνες 
και τοξικολογικά πειράματα σε 
πειραματόζωα εξέτασαν την 
περίπτωση η καφεΐνη του καφέ να 
επιδρά στο έμβρυο εγκύων. Αν και οι 
ενδείξεις για τερατογένεση ή βλάβες 
στο έμβρυο δεν επιβεβαιώθηκαν, 
τα τοξικολογικά πειράματα έδωσαν 
ορισμένες ενδείξεις για επιβλαβείς 
επιπτώσεις στην υγεία των εγκύων, 
ιδιαίτερα για υψηλές δόσεις. Οι 
έρευνες αυτές αξιολογήθηκαν από 
διάφορες επιστημονικές επιτροπές, 
οι οποίες θεωρούν ότι δεν υπάρχουν 
θετικά αποτελέσματα για επιβλαβείς 
επιπτώσεις, αλλά προτείνουν οι έγκυες 
να μην ξεπερνούν το όριο των 150 mg 
καφεΐνης ημερησίως.
Μελέτη στην Ελλάδα με περίπου 3.000 
άτομα, με μέσο όρο ηλικίας 45 ετών 
(50% άνδρες) έδειξε ότι τα άτομα 
που έπιναν πάνω από 200 κυβικά 
εκατοστά καφέ/ημέρα (πάνω από 2 
καφέδες/ημέρα) είχαν αυξημένους 
φλεγμονώδεις βιοδείκτες του 
καρδιαγγειακού συστήματος. Επίσης, 
άλλες έρευνες έδειξαν ότι ορισμένες 
ουσίες του καφέ, εκτός της καφεΐνης, 
συμβάλλουν στην υψηλή συγκέντρωση 
χοληστερόλης στο αίμα.

Ο καφές και η Διατροφική του αξία Στρατηγικές σε θέματα πειθαρχίας

Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν στιγμές 
όπου τα παιδιά γίνονται ανυπάκουα. 
Δηλαδή δεν τηρούν κανόνες που θα 
έπρεπε, δεν μπορούν να υπακούσουν σε 
συγκεκριμένες εντολές. Όλη αυτή η κατά 
κάποιο τρόπο μη αποδεκτή συμπεριφορά 
έχει ως αποκορύφωμα την ηλικία των δύο 
ετών. Σε αυτή την ηλικία τα παιδιά έχουν 
την τάση να ανεξαρτητοποιηθούν και αυτό 
εκδηλώνεται από την διαρκεί επιθυμία τους 
για  αναζήτηση καινούργιων εμπειριών και 
ερεθισμάτων στο κοντινό τους περιβάλλον, 
ικανοποιώντας την περιέργειά τους 
προκαλώντας με τη συμπεριφορά τους. 
Όλα αυτά σε συνδυασμό με την ενέργεια 
που έχουν δημιουργούν μια δύσκολη 
κατάσταση για τους γονείς.
Βέβαια αυτή η ανυπακοή όπως αναφέρθηκε 
και πριν αφενός κορυφώνεται εκεί στα δυο 
χρόνια αφετέρου σε ένα αρκετά μεγάλο 
ποσοστό παιδιών το φαινόμενο αυτό 
παρουσιάζει ύφεση όταν τα παιδιά φτάνουν 
στην ηλικία των 4-5 ετών.
Όπως και να έχει οι γονείς πρέπει να 
προετοιμάσουν τα παιδιά τους για την 
ενήλικη ζωή. Έτσι λοιπόν πρέπει να 
παρέμβουν και να θέσουν στα παιδιά 
κανόνες του σπιτιού και να προσπαθήσουν 
να τα βοηθήσουν στο να ανταποκρίνονται 
σε όσο το δυνατόν περισσότερες εντολές. 
Αν ένα παιδί μάθει από μικρή ηλικία 
να υπακούει και να γνωρίζει κανόνες 
αποδεκτής συμπεριφοράς, τότε θα είναι 
πιο ασφαλές καθώς θα μάθει να αποφεύγει 

κινδύνους, θα υπάρχει ευημερία στην 
οικογένεια και συνεργασία μεταξύ 
των μελών της, η κοινωνική ζωή της 
οικογένειας θα γίνει καλύτερη και τέλος το 
παιδί μεγαλώνοντας θα γίνει αποδεκτό από 
το γύρω του περιβάλλον, γεγονός που θα 
το βοηθήσει στην κοινωνική αλλά και στην 
ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη.

Για να φτάσουν οι γονείς όμως στα 
επιθυμητά αποτελέσματα πάνω σε θέματα 
πειθαρχίας θα πρέπει να εφαρμόσουν 
κάποιες στρατηγικές. Όπως για παράδειγμα 
θα πρέπει να πιάνονται από την καλή 
συμπεριφορά του παιδιού παρά από την 
κακή και μάλιστα την καλή συμπεριφορά 
πρέπει να την ενισχύουν αμέσως. Επίσης 
θα πρέπει να είναι ευέλικτοι απέναντι 
στο παιδί και κάποιες μη αποδεκτές 
συμπεριφορές του θα πρέπει να αγνοούνται 
ώστε να μην ενισχύονται, ενώ σε άλλες 
περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει και η 
παιδαγωγική τιμωρία – ποινή ή απώλεια 
κάποιου προνομίου π. χ. « αν δεν διαβάσεις 
δεν έχει τηλεόραση».

Όλα τα παραπάνω είναι ενδεικτικά και 
σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να 
εφαρμοστούν στο ακέραιο γιατί κάθε παιδί 
είναι διαφορετικό. Πάντως αξίζει τον κόπο 
οι γονείς να προσπαθήσουν να κάνουν 
τα παιδιά τους καλύτερα και ας είναι 
δύσκολο.    
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 Ορειβάτες φτάνουν συχνά στο Κεφαλόβρυσο και απολαμβάνουν τη φύση της ορεινής 
Αργολίδας

Ανασταίνουν το Κεφαλόβρυσο με έργα και δράσεις που 
κρατάνε ζωντανό το πανέμορφο ορεινό χωριό 

Φιλικότερο για τους πεζοπόρους, ορειβάτες και επισκέπτες, αλλά και για τους λιγοστούς μό-
νιμους κατοίκους, γίνεται με κάθε τρόπο το ορεινό Κεφαλόβρυσο, το οποίο για όσους δεν το 
ξέρουν βρίσκεται βορειοδυτικά του Άργους, σε υψόμετρο 756 μέτρα από την επιφάνεια της 
θάλασσας.
Το Κεφαλόβρυσο ως το 1928 ονομαζόταν Άνω Μπέλεσι υποδηλώνοντας την υπεροχή του τό-
που σε καθαρά νερά. Το χωριό που είχε καεί επί κατοχής, πήρε το σημερινό του όνομα γιατί εκεί 
ρέει άφθονο κρύο νερό, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η φύση και η πανίδα στο Κεφαλό-
βρυσο είναι άγρια και πλούσια, έτσι προσφέρεται για πεζοπορικές διαδρομές στο Λύρκειο όρος, 
τα τρεχούμενα νερά και τα πλατάνια του, ενώ η ελληνική ορνιθολογική εταιρεία έχει αναδείξει 
ένα πτηνό που κάνει τις βόλτες του εκεί, τον Αιγαίοτσιροβάκο ή Χρυσαετό. Η βόλτα από το Κε-
φαλόβρυσο καταλήγει στο στις «Πόρτες» με ένα εξωφρενικό υψόμετρο, που θεωρείται ένα από 
τα καλύτερα διατηρημένα μνημεία αρχαίας οδοποιίας.
Ο Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος με αργά, αλλά σταθερά βήματα προσπάθησε και κα-
τάφερε να σταματήσει την φθορά που ο χρόνος και οι συνθήκες προκαλούν στο σχολείο του 
χωριού, ευελπιστώντας παράλληλα και την συνεργασία και συμμετοχή του Δήμου.
Ο χώρος του σχολείου θα χρησιμοποιηθεί ως στέγη του συλλόγου, αλλά και ως χώρος ανταλ-
λαγής απόψεων, πραγματοποίησης δράσεων και συνάντησης, που μόνο θετικά αποτελέσματα 

έχει για όλους.
Αλλά δεν στέκονται μόνο σε αυτό.
Σιγά σιγά ανοίγουν το μονοπάτι των μύλων. Ήδη έχει διανοιχθεί το παλιό μονοπάτι από την με-
γάλη Βρύση ως και τους καταρράκτες και συνεχίζουν. Δυστυχώς όμως αυτό που ανακαλύπτουν 
είναι τα σκουπίδια. Ο σύλλογος προσπαθεί αλλά δεν φτάνει. Καθαρίζουν και πάλι κάποιος ή 
κάποιοι τα πετούν, ενώ υπάρχουν κάδοι.
Βάζουμε πινακίδες με τα τοπονύμια και τις ξηλώνουν και τις καταστρέφουν. Όπως λένε «Ο χρό-
νος που χρειάζεται κάποιος να κάνει ζημιά θα μπορούσε να τον αφιερώσει στο να βάλει μια πι-
νακίδα ή να μαζέψει ένα σκουπίδι. Σίγουρα θα νιώσει καλύτερα και θα έχει προσφέρει και κάτι».
Χάρη στην προσπάθεια που κάνει ο σύλλογος να αναδείξει τον τόπο και τα χωριά στα ορεινά 
της Αργολίδας, έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται σύλλογοι, ομάδες, φίλοι και πολλοί ακόμα, 
έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τις επόμενες δράσεις με πιο κοντινή την πεζοπορία που θα 
κάνει ο φυσιολατρικός και πεζοπορικός σύλλογος ΒΡΙΛΛΗΣΟΣ με δύο νέες διαδρομές και ση-
μείο έναρξης το όμορφο Κεφαλόβρυσο.
Η πρώτη σοβαρή προσπάθεια χαρτογράφησης αλλά και διάσχισης της κόψης του Λύρκειου 
όρους και με δεύτερη ήπια διαδρομή το μονοπάτι των μύλων ως και το Μελιδώνη.

Φύση
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει…

Στα λατινικά η λέξη Φεβρουάρι-
ος (februarius) προέρχεται από 
το ουσιαστικό februum, που ση-
μαίνει καθαρμός, κάθαρση, λόγω 
των θρησκευτικών εορτών εξα-
γνισμού και καθαρμού (Februa 
ή Februatio) που τελούνταν στη 
Ρώμη στη διάρκεια του μήνα. 
Στην Ελλάδα έχει λάβει και τις 
ονομασίες Μικρός, Κουτσός λόγω 
της μικρής του διάρκειας.
Το Φλεβάρης προέρχεται από 
τις «φλέβες», δηλαδή τα υπόγεια 
νερά που αναβλύζουν στη διάρ-
κειά του από τις πολλές βροχές, 
ενώ η γιορτή του Αγίου Τρύφωνα 
την 1η του μήνα του έδωσε και το 
όνομα «Αϊ-Τρύφωνας».
Δίσεκτο έτος
Η προσθήκη μιας επί πλέον ημέ-
ρας των δίσεκτων ετών ξεκίνησε 
το 44 π.Χ. όταν ο Ιούλιος Καίσαρ 
άλλαξε το ρωμαϊκό ημερολόγιο με 
τη βοήθεια του Έλληνα αστρονό-
μου Σωσιγένη από την Αλεξάν-
δρεια. Ο Σωσιγένης, βασισμένος 
στους υπολογισμούς του πατέρα 
της αστρονομίας Ίππαρχου (ο 
οποίος έναν αιώνα νωρίτερα 
είχε προσδιορίσει ότι το ηλιακό 
ή τροπικό έτος έχει διάρκεια ίση 
με 365,242 ημέρες), θέσπισε ένα 
ημερολόγιο του οποίου τα έτη 
είχαν 365 ημέρες, ενώ σε κάθε 
τέταρτο έτος πρόσθεταν ακόμη 
μία ημέρα, μετά την «έκτη προ 
των καλενδών του Μαρτίου», που 
ονομαζόταν «bis sextus». Έτσι η 
ημέρα αυτή, επειδή μετριόταν δύο 
φορές, ονομάζεται ακόμη και σή-
μερα «δις έκτη» και το έτος που 
την περιέχει «δίσεκτο».
Η παρανόηση του λαού ότι τα 
δίσεκτα έτη είναι «γρουσούζικα» 
(«κι αν έρθουν χρόνια δίσεχτα 
και μήνες οργισμένοι» όπως λέει 
το δημοτικό τραγούδι) ίσως να 
προέρχεται από τη λανθασμένη 
αντίληψη της ετυμολογίας και της 
ορθογραφίας του πρώτου συνθε-
τικού της λέξης «δίσεκτο». Δη-
λαδή αντί του σωστού «δις» (που 
σημαίνει δύο φορές) να εννοείται 
λανθασμένα το αχώριστο προθε-
ματικό μόριο «δυς» που έχει την 
έννοια της δυστυχίας, «της δυσκο-
λίας, της κακής καταστάσεως ή 
του απευκταίου αποτελέσματος». 
Αρχικά, πάντως, ο Φεβρουάριος 
είχε 29 ημέρες στα κοινά και 30 
ημέρες στα δίσεκτα έτη, το 4 π.Χ. 

όμως ο αυτοκράτορας Οκταβιανός 
Αύγουστος που αφαίρεσε μία ημέ-
ρα, την οποία πρόσθεσε στο μήνα 
Αύγουστο που έφερε το όνομά 
του.
Επιστημονικά το γεγονός ότι ο 
μήνας Φεβρουάριος έχει 28 ημέ-
ρες και στα δίσεκτα έτη έχει 29 
ημέρες είναι απολύτως σαφές. 
Έχει να κάνει με την ταχύτητα πε-
ριστροφής της Γης. Κατά την Ιου-
ρασική περίοδο (την εποχή που οι 
δεινόσαυροι κυριαρχούσαν στην 
Γη, πριν από 145 εκατομμύρια 
χρόνια), ο πλανήτης Γη έκανε μια 
πλήρη περιστροφή σε σχέση με 
τον άξονά της σε 22 ώρες αντί σε 
24 που είναι σήμερα. Το ότι με την 
πάροδο των χιλιετηρίδων φτάσα-
με στο γεγονός του 24ώρου οφεί-
λεται στις παλιρροϊκές δυνάμεις 
που ασκούνται στους ωκεανούς 
της Γης από την Σελήνη και τον 
Ήλιο κατά πρώτο λόγο και τους 
υπόλοιπους πλανήτες κατά δεύ-
τερο λόγο. Η παλίρροια των ωκε-
ανών λειτουργεί σαν ένα κολοσ-
σιαίο σφυρί. Με την περιστροφή 
της Γης, οι φουσκωμένοι ωκεανοί 
λόγω των παλιρροϊκών δυνάμε-
ων συγκρούονται συνεχώς με την 
ξηρά (για την ακρίβεια με τα στέ-
ρεα τμήματα του φλοιού της γης) 
και αυτό σιγά σιγά φρενάρει λίγο 
λίγο την ιδιοπεριστροφή της Γης.
Αν πάμε λίγο παρακάτω, ο γήινος 
χρόνος (εννοούμε την αίσθηση 
του έτους όπως την εννοούμε 
ημερολογιακά εδώ στον πλα-
νήτη Γη) δεν είναι ακριβώς 365 
ημέρες όπως έχει επικρατήσει με 
την παγιωμένη πεποίθηση. Για 
την ακρίβεια το ημερολογιακό 
έτος είναι 365 ημέρες και 6 ώρες. 
Αυτές τις πλεονάζουσες 6 ώρες 
τις αθροίζουμε κάθε 4 χρόνια και 
τις κάνουμε μια ολόκληρη ημέρα 
στο τέλος του μήνα Φεβρουαρίου, 
κάνοντας το συγκεκριμένο έτος 
δίσεκτο. Με τον τρόπο αυτό, επι-
τυγχάνεται μια σταθερή αίσθηση 
της ροής του χρόνου με τις 4 επο-
χές του έτους να συμπίπτουν και 
ημερολογιακά μεταξύ τους.
Ο Φεβρουάριος έγινε Φεβρά-
ρης>Φρεβάρης>Φλεβάρης πα-
ρετυμολογήθηκε από τη λέξη 
φλέβα. Στην Τύρναβο δικαιολο-
γούν το όνομα του μήνα με το ότι 
τότε ανοίγουν οι φλέβις απ’ τη 
γης κι φέρνουν τα πηγάδια νιρό 

και στην Κρήτη-όπου λέγεται 
και Φλεγάρης για΄τι ανοίγει τις 
φλέγες του νερού. Δημοτικά τρα-
γούδια έχουν στίχο τους Φλεβάρη 
φλέβες άνοιξεςΠαρ’ όλα αυτά ο 
Φεβρουάριος με τις ανθισμένες 
αμυγδαλιές είναι επίσης και προ-
πομπός της άνοιξης, όπως μας 
λέει και η παροιμία: «Ο Φλεβάρης 
κι αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα μυρί-
σει». Και μαζί με την οργιάζουσα 
φύση έρχονται και οι οργιαστικές 
τελετουργίες της Αποκριάς. Όπως 
αναφέρει ο Χριστόφορος Μηλιώ-
νης: «Κύριο χαρακτηριστικό των 
εορτών αυτών είναι η μεταμφί-
εση (μασκαράδες, καρναβάλια), 
το γλέντι, οι βωμολοχίες και τα 
σκώμματα, που σκοπό έχουν να 
ξυπνήσουν τις δυνάμεις της γο-
νιμότητας. Αρχίζουν με το Τριώ-
διο, κορυφώνονται τις Αποκριές 
(την Κυριακή της Κρεοφάγου και, 
κυρίως, της Τυρινής) και τερμα-
τίζονται την Καθαρή Δευτέρα, με 
έξοδο στο ύπαιθρο, με φαγοπότι 
και “σαρακοστιανά” (λαγάνες, δη-
λαδή άζυμα, παστά ψάρια, ταρα-
μά, τουρσιά, φρέσκα κρεμμυδάκια 
και σκόρδα), με χορούς και χαρτα-
ετούς».
Η αρχή του Τριωδίου αναγγελ-

λόταν με πυροβολισμούς και με 
ταμπούρλα και γινόταν ιδιαίτερα 
αισθητή την Τσικνοπέμπτη. Όπως 
αναφέρει ο Γεώργιος Ν. Αικατερι-
νίδης, «την Τσικνοπέμπτη, σφά-
ζονται σε πολλά μέρη τα χοιρινά, 
κυρίως στη νότια Ελλάδα και σε 
ορισμένα νησιά. Το Σάββατο όμως 
της ίδιας εβδομάδας, καθώς και 
τα δύο επόμενα Σάββατα, της 
Τυρινής και εκείνο της πρώτης 
εβδομάδας της Σαρακοστής, των 
Αγίων Θεοδώρων, είναι αφιερω-
μένα στη μνήμη των πεθαμένων. 
Στα Ψυχοσάββατα αυτά φαίνεται 
ότι συνεχίζεται αρχαία συνήθεια, 
αν λάβουμε υπόψη ότι στα Ανθε-
στήρια, που τελούνταν στην αρ-
χαία Αθήνα την ίδια περίπου επο-
χή που σήμερα είναι οι Αποκριές, 
η τρίτη ημέρα, οι Χύτροι, ήταν 
ημέρα των ψυχών, με προσφορές 
πανσπερμίας στους νεκρούς και 
σπονδές από νερό πάνω στους 
τάφους».
Στα Ψυχοσάββατα οι ψυχές κά-
θονται επάνω στα δέντρα και τα 
βλαστάρια του αμπελιού, γι’ αυτό 
δεν κόβουν ως τότε βλαστάρια, 
μήπως πέσουν οι ψυχές που εί-
ναι καθισμένες επάνω σε αυτά 

και κλάψουν. Σύμφωνα με τον 
Γεώργιο Δημητροκάλλη, «τούτο 
το κάθισμα των ψυχών πάνω στα 
δέντρα έχει ρίζες προχριστιανικές, 
κι έχουμε παραστάσεις αρχαίες, κι 
ακόμα και χριστιανικές, κι ας μην 
το ‘χει στις διδαχές του ο χριστια-
νισμός. Αυτό γιατί αυτές οι δοξα-
σίες είναι πανάρχαιες και οικου-
μενικές, αποκαλούν μάλιστα των 
φύλλων του δάσους το θρόισμα, 
ψυχοθρόισμα, μουρμούρισμα των 
ψυχών».
Τα έθιμα της Αποκριάς έχουν 
όμως πολλές προεκτάσεις πέρα 
από τον ανανεωτικό, γόνιμο και 
θρησκευτικό χαρακτήρα τους. 
Όμως αναφέρει ο Λευτέρης Αλε-
ξάκης, «ιδιαίτερα η τελευταία με-
γάλη Αποκριά (της Τυρινής) δίνει 
την ευκαιρία να αναζωογονηθούν 
και να ενισχυθούν οι οικογενεια-
κοί και γενικότερα οι συγγενικοί 
δεσμοί, να εκφραστεί ο σεβασμός 
των νεοτέρων προς τους ηλικιω-
μένους, ιδιαίτερα των νυφάδων 
προς τα πεθερικά, να σμίξουν 
απομακρυσμένοι συγγενείς και 
να περάσουν ευχάριστα λίγο πριν 
από τη μεγάλη νηστεία της Σαρα-
κοστής».
Αλλά και η επόμενη ημέρα, η Κα-
θαρά Δευτέρα, παρ’ όλα τα νηστί-
σιμα φαγητά της, δεν είναι παρά 
«μία προέκταση της αποκριάτικης 
περιόδου, με κύρια στοιχεία την 
αθυροστομία, τα αλληλοπειράγ-
ματα, τα σκώμματα, τη σάτιρα, 
που σε κανέναν δεν προκαλούν 
ενόχληση, αλλά, αντίθετα, όλοι τα 
επιδιώκουν, για το καλό», όπως 
αναφέρει ο Γεώργιος Ν. Αικατε-
ρινίδης. Κι έτσι με γέλιο και τρα-
γούδια και το πέταγμα χαρταετών 
αποχαιρετούσαν την Αποκριά: 
«Επέρασε η Αποκριά με λύρες 
με παιχνίδια/ και μπήκε η Σαρα-
κοστή μ’ ελιές και με κρομμύδια» 
και «Τ’ ακούτε τι παράγγειλε η 
Καθαρή Δευτέρα;/ Πεθαίν’ ο Κρέ-
ας, πέθανε, ψυχομαχάει ο Τύρος/ 
σηκώνει ο Πράσος την ουρά κι ο 
Κρέμμυδος τα γένεια/ Μπαλώστε 
τα σακούλια σας, τροχίστε τα λε-
πίδια/ στον τρανό τον πλάτανο να 
μάσουμε Στεκούλα».



Ικανοποιημένοι είναι οι ιδιοκτήτες και οι 
επενδυτές ακινήτων από το 2019, καθώς 
είδαν την αξία της ακίνητης περιουσίας 
τους να αυξάνεται τουλάχιστον κατά 8%, 
ενώ σε αρκετές περιοχές ο ετήσιος ρυθμός 
αύξησης των τιμών ακινήτων ξεπέρασε το 
εντυπωσιακό 25%, σύμφωνα με την ομά-
δα ανάλυσης δεδομένων του Spitogatos.
Ως μία από τις πλέον ελπιδοφόρες αγορές 
ακινήτων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
εξελίσσεται η Ελλάδα, καθώς οι σταθερά 
μεγάλες αυξήσεις στις τιμές πώλησης και 
ενοικίασης ακινήτων συνεχίστηκαν και 
κατά το 2019.
Ο δείκτης τιμών SPI (Spitogatos Property 
Index) ενημερώθηκε και παρουσιάζει την 
εξέλιξη των τιμών για το 2019 ανά περιο-
χή, ενώ διαθέσιμες είναι και οι μέσες τιμές 

για πωλήσεις και ενοικιάσεις, με σκοπό 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυ-
νατότητα να παρακολουθούν την αγορά 
και να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή 
για τις τάσεις των προσφερόμενων τιμών 
ακινήτων στις περιοχές που επιθυμούν.
Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές πώ-
λησης ακινήτων παρατηρήθηκαν στα 
μεγάλα αστικά κέντρα, με τον Δήμο Θεσ-
σαλονίκης να σπάει το φράγμα του 28% 
σε ετήσια μεταβολή. Στον κεντρικό τομέα 
της Αθήνας η μεταβολή των τιμών για το 
2019 κινήθηκε στο 27,2%, στον Πειραιά οι 
τιμές πώλησης ακινήτων αυξήθηκαν κατά 
16,3%, ενώ στα Νότια και Δυτικά προά-
στια της Αττικής σημειώθηκαν αυξήσεις 
της τάξης του 10,8% και 8,7% αντίστοιχα. 
Σε αντίθετη πορεία κινήθηκαν τα Γρεβε-

νά (-19,4%), ο Νομός Τρικάλων (-8,2%), η 
Βοιωτία (-8,1%), ο Νομός Δράμας (-7,5%) 
και η Φωκίδα (-5,9%).
Οι τιμές ενοικίασης παρουσίασαν πολύ 
μεγάλες αυξήσεις στην πλειονότητα των 
Ελληνικών πόλεων, με τις μεγαλύτερες 
μεταβολές να παρατηρούνται στον Πει-
ραιά (25,2%), τα Νησιά Αργοσαρωνικού 
(23,1%), τον Νομό Τρικάλων (21,4%), το 
Κέντρο Αθήνας & τα Δυτικά Προάστεια 
(20%) και τον Νομό Κερκύρας (19%). Εξαί-
ρεση αποτέλεσαν λίγες περιοχές, οι οποί-
ες δεν ακολούθησαν τον αυξητικό ρυθμό 
της υπόλοιπης χώρας στις τιμές ενοικί-
ων. Οι περιοχές αυτές είναι οι: Ζάκυνθος 
(-10,4%), Κυκλάδες (-8,3%), Θεσπρωτία 
(-6,2%), Νομός Καστοριάς (-3,8%), Νομός 
Φλώρινας (-3,7%).

Σε ποιες ελληνικές πόλεις οι αυξήσεις ξεπέρασαν το 25%

11 κατηγορίες απαλλάσσονται από τέλος επιτηδεύματος
 Χιλιάδες επαγγελματίες γλιτώνουν 400 έως 1.000 ευρώ

Να αποφύγουν για φέτος το τέλος 
επιτηδεύματος, το οποίο κυμαίνεται 
από 400 έως 1.000 ευρώ, μπορούν 
χιλιάδες επαγγελματίες.
Οι επαγγελματίες που δεν είχαν το 
2019 δραστηριότητα και δεν εξέ-
δωσαν ή δεν έλαβαν κανένα τιμο-
λόγιο, μπορούν να μεταβούν στην 
οικεία ΔΟΥ και να υποβάλουν αίτη-
ση για «αδράνεια», αναδρομικά από 
την 31η Δεκεμβρίου 2018.
Με τον τρόπο αυτό βγαίνουν από τη 
λίστα των ελεύθερων επαγγελματι-
ών στους οποίους θα καταλογιστεί 
και φέτος το τέλος επιτηδεύματος, 
για τη χρήση 2019, γλιτώνοντας 
ένα σημαντικό ποσό από τη φορο-
λογία.
Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα 
πληρωμής αναλογικού τέλους επι-
τηδεύματος. Δηλαδή αν κάποιος 
έχει δραστηριότητα μέχρι και τον 
Ιούνιο του 2019, μπορεί να δηλώ-
σει αδράνεια από τον Ιούλιο και να 
πληρώσει το 50% του τέλους επι-
τηδεύματος. Αν η δήλωση αδράνει-

ας γίνει άλλον μήνα, θα πληρώσει 
το τέλος μόνο για τους μήνες που 
ήταν «δραστήριος».
Επίσης, εάν στη διάρκεια του 2020, 
προκύψει κάποια δραστηριότητα, 
μπορούν να ενεργοποιήσουν ξανά 
τη δραστηριότητά τους, χωρίς να 
πληρώσουν το τέλος για το 2019, 
αλλά μόνο για το 2020.
Οι 11 κατηγορίες που απαλλάσσο-
νται από το τέλος επιτηδεύματος
1. Τα πρόσωπα που ασκούν ατομι-
κή εμπορική επιχείρηση ή ελευθέ-
ριο επάγγελμα και παρουσιάζουν 
αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 
80%.
2. Οι εμπορικές επιχειρήσεις και 
ελεύθεροι επαγγελματίες, που 
ασκούν τη δραστηριότητά τους σε 
χωριά με πληθυσμό έως 500 κα-
τοίκους και σε νησιά κάτω από 100 
κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για 
τουριστικούς τόπους.
3. Οι ατομικές εμπορικές επιχειρή-
σεις και η ατομική άσκηση ελευ-
θέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν 

έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώ-
τη έναρξη εργασιών
4. Οι επιτηδευματίες με ατομικές 
επιχειρήσεις, εφόσον υπολείπονται 
3 έτη από το έτος της συνταξιο-
δότησής του. Ως έτος συνταξιοδό-
τησης νοείται για τη φορολογική 
νομοθεσία το 65ο έτος της ηλικίας.
5. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Επιχειρήσεις
6. Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων
7. Οι αγρότες-μέλη αγροτικών συ-

νεταιρισμών
8. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί
9. Οι σχολικοί συνεταιρισμοί
10. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλ-
ληλέγγυας Οικονομίας με τη μορ-
φή Κοινωνικής Συνεταιριστικής 
Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Ερ-
γαζομένων.
11. Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως 
νομικής μορφής, που βρίσκονται 
σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδρά-
νεια».

Σε ανοδική τροχιά οι τιμές στα ακίνητα
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• 35,6% ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ 
ΠΛΗΡΩΣΕΙ

Αδυναμία έγκαιρης εξόφλησης των λογαριασμών των 
λεγόμενων παγίων –ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλέφω-
νο, θέρμανση– είχε το 2018 πάνω από ένα στα τρία 
νοικοκυριά στην Ελλάδα και δη το 35,6%.
Πρόκειται, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, για 
το υψηλότερο ποσοστό που παρατηρείται μεταξύ των 
28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, 
το ποσοστό αδυναμίας εμπρόθεσμης εξόφλησης σειράς 
λογαριασμών για βασικές υπηρεσίες εκτινάσσεται στο 
48% για τις μονογονεϊκές οικογένειες, λόγω και του 
γεγονότος ότι η συγκεκριμένη μορφή νοικοκυριού 
στην Ελλάδα τυγχάνει πολύ χαμηλής προστασίας.

• ΑΥΞΗΜΕΝΗ Η ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ
Αύξηση παρουσίασε η ζήτηση για δάνεια από μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά στο τέταρτο τρίμηνο 
του 2019. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται από την Τράπεζα 
της Ελλάδος στις αυξημένες ανάγκες των επιχειρήσε-
ων για πάγιες επενδύσεις, συγχωνεύσεις και αναδιαρ-
θρώσεις επιχειρήσεων και αναχρηματοδότηση χρέους.
Το επόμενο τρίμηνο, η συνολική ζήτηση δανείων από 
τις ΜΧΕ αναμένεται να παραμείνει σχεδόν αμετάβλη-
τη, αν και εκτιμάται ότι θα υπάρξει μικρή αύξηση της 
ζήτησης για τα δάνεια από τις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις.

• ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ 
ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τους παράγοντες που προσδιορίζουν την τελική τιμή 
πώλησης των προϊόντων στο οργανωμένο λιανεμπό-
ριο τροφίμων εξετάζει νέα ανάλυση του Ινστιτούτου 
Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛ-
ΚΑ).
Σύμφωνα με αυτή, το 2018 σε τελική τιμή ενός προ-
ϊόντος 1,00 ευρώ αντιστοιχούσαν 0,15 ευρώ ΦΠΑ, 
0,21 ευρώ λειτουργικά κόστη λιανέμπορου, 0,01 ευρώ 
λοιπά κόστη λιανέμπορου (π.χ. χρηματοοικονομικό κό-
στος), 0,01 ευρώ κέρδος λιανέμπορου και 0,63 ευρώ 
κόστος αγοράς (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα κό-
στη και η κερδοφορία του παραγωγού).

• ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΠΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Με αίτηση που θα υποβάλει μία επιχείρηση κατασκευ-
ής και πώλησης οικοδομών, αναστέλλεται, υποχρεω-
τικά μέχρι 31.12.2022 η εφαρμογή του ΦΠΑ στα «νε-
όδμητα ακίνητα» και επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης 
ακινήτων.
Επομένως, με την απόφαση του προϊσταμένου της 
ΔΟΥ που εκδίδεται επί της αιτήσεως αναστολής του 
υποκειμένου, χορηγείται αναστολή, η οποία υποχρε-
ωτικά διαρκεί έως 31.12.2022. Αναλυτικές οδηγίες 
και παραδείγματα για την ορθή εφαρμογή του μέ-
τρου αναστολής του ΦΠΑ στα ακίνητα περιέχονται σε 
εγκύγκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, 
η οποία απεστάλη προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.

• ΝΕΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ

Ένα νέο, ψηφιακό ασφαλιστικό σύστημα, επι-
διώκεται να δημιουργηθεί με τις διατάξεις που 
προωθούνται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο 
«Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός Με-
τασχηματισμός του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)».
Με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, επιχειρείται, 
επίσης, η δημιουργία του Ηλεκτρονικού Εθνικού 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώ ολοκληρώ-
νεται οριστικά η μεγαλύτερη διοικητική και ορ-
γανωτική ενοποίηση, καθώς ενοποιούνται όλοι 
οι ασφαλιστικοί φορείς απονομής σύνταξης και 
εφάπαξ παροχής.
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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 www.anagnostis.org

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

ΑγγελίεςΜΙΚΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 200 ροδακινιές - 150 νεκτα-
ρινιών - 200 βερικοκιές - 300 κορονέικες, στο 
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ, το ένα κτήμα δίπλα στο άλλο. 
Αυτονομία ποτίσματος δίνονται ξεχωριστά. 
Τιμή συζητήσιμη ΤΗΛ 694 011 1894 ΚΩΔ. 1206

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Διαμέρισμα Studio μεγάλης αντισεισμικής 
προστασίας, θέα Παλαμήδι και σε πολύ 
κεντρικό σημείο (κοντά σε Πανεπιστήμιο, 
σουπερμάρκετ, νοσοκομείο, τράπεζες 
φαρμακείο) Επίσης διαθέτει πατάρι. Δεκτή 
ανταλλαγή με διαμέρισμα ίδιας χρονολο-
γίας και άξιας στην Αθήνα. Tηλέφωνο: 694 
810 3705 ΚΩΔ. 1207

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

ΕΡΓΑΣΙΑ

Αναζητώ θέση εργασίας στο Ναύπλιο κυρί-
ως πρωινή. Είμαι Απόφοιτος ΙΕΚ Μαγειρικής 
ζαχαροπλαστικής και σχολής κρεοπώλη, με 
σχετική εμπειρία. Δίπλωμα οδήγησης εφικτό. 
ΤΗΛ.6975685182. ΚΩΔ. 1205

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

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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Το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον
Ένας γεράκος πηγαίνοντας στο σπίτι του καταλα-

βαίνει πως τον ακολουθεί ο Χάρος και τον πλη-

σιάζει όλο και περισσότερο. Τρομαγμένος τρέχει 

να του κρυφτεί. Μπαίνει σ’ ένα σούπερ μάρκετ, 

παίρνει ένα καρότσι και κάνει τον πελάτη.

Μετά από κανένα μισάωρο σκέφτεται πως του ξέ-

φυγε και ανακουφισμένος αποφασίζει να πάει να 

πληρώσει. Πη-

γαίνοντας στο 

ταμείο βλέπει 

τον χάρο να 

κάνει βόλτες 

έξω από το 

σούπερ μάρκετ 

περιμένοντάς 

τον. Παρατάει 

το καρότσι και 

τρέχει να βγει 

από την πίσω 

πόρτα.

Αφού έτρεξε όσο 

τον βαστούσαν τα πόδια του σκέφτηκε να πάει 

σε ένα μέρος με νεολαία για να μπερδέψει τον 

χάρο. Μπαίνει σε μία καφετέρια, παραγγέλνει ένα 

φρέντο καπουτσίνο και πιάνει τη κουβέντα με κάτι 

φοιτητές.

Αφού πέρασε 1 ώρα, νομίζοντας πως ξέφυγε πάει 

να φύγει αλλά τον βλέπει πάλι έξω από την καφε-

τέρια να κόβει βόλτες. Βγαίνει από το παραθυράκι 

της τουαλέτας και το βάζει πάλι στο τρέξιμο.

Αφού έτρεξε όσο βαστούσε η καρδιά του σκέφτηκε 

να πάει σε ένα μέρος με παιδιά. Πηγαίνει λοιπόν 

σε μια παιδική χαρά και προσπαθεί να μπερδευτεί 

με τα παιδάκια που έπαιζαν. Ανεβαίνει στις τρα-

μπάλες, κάνει κούνιες, παίζει στις τσουλήθρες σε 

λίγο όμως βλέπει πάλι 

τον Χάρο να κατευ-

θύνεται προς το 

μέρος του.

Φεύγει τρομαγμένος 

και μπαίνει σε ένα 

παιδικό σταθμό την 

ώρα που τα πιτσι-

ρίκια θα έτρωγαν. 

Βάζουν τις σαλιάρες 

τους τα μικρά, παίρ-

νει και ο γεράκος 

μια σαλιάρα, τη 

φοράει και κάθεται 

σε ένα καρεκλάκι.

Εκείνη την ώρα αρχίζουν όλα μαζί τα νήπια να 

φωνάζουν: «Μαμ μαμ μαμ μαμ….»

Αρχίζει και ο γεράκος: «Μαμ μαμ μαμ μαμ μαμ…»

Τότε νιώθει ένα χτύπημα στον ώμο και μία φωνή 

να του λέει:

«Κάνε γρήγορα Μαμ, γιατί θα πάμε Άτα!»

Αυτό είναι που λένε Shop Therapy;

Το πρόβλημα
Την ώρα των μαθηματικών, βάζει η δασκάλα 

στους μαθητές κάποια προβλήματα να λύ-

σουν.

Λέει λοιπόν στον Μπόμπο ότι θέλει να της 

απαντήσει το εξής ερώτημα:

-«Η μητέρα σου αγοράζει μια μπλούζα με 40 

ευρώ, ένα παντελόνι με 45 ευρώ, ένα φουλάρι 

30 ευρώ, μια τσάντα για 35 ευρώ κι ένα ζευ-

γάρι γόβες με 80 ευρώ. Τι κάνουν όλα αυτά 

μαζί;»

-«Όλα αυτά μαζί κυρία, κάνουν τον πατέρα 

μου έξαλλο!»

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα


