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Τί επιτρέπεται να πουλάνε και τί όχι Τί επιτρέπεται να πουλάνε και τί όχι 

 �� ΤΟ ΆΡΓΟΣ ΠΛΗΡΏΝΕΙ ΤΗ …ΝΎΦΗ ΓΙΆ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Οι τιμές εκτοξεύονται για τους παραγωγούς 
πορτοκαλιών  που παραμένουν ακόμα άκο-
πα στα δέντρα. Όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν 
στο γεγονός ότι η ζήτηση αναµένεται να δια-
τηρηθεί φέτος σε υψηλά επίπεδα, ειδικά από 
την  Ευρώπη.

Σελ 13

Λίγα χιλιόμετρα μακριά από Άργος και Ναύ-
πλιο, πίσω από τα ανάκτορα του Θησέα στην 
Τροιζήνα, το γεφύρι του Διαβόλου δαμάζει 
την φύση. 

Σελ 20

Πετάει στην αγορά 
το πορτοκάλι

Το γεφύρι του 
Διαβόλου

Πού θα μπουν πάγκοι στο πανηγύρι ΕυαγγελίστριαςΠού θα μπουν πάγκοι στο πανηγύρι Ευαγγελίστριας

  Σελ. 5Σελ. 5

ΠΡΌΣΤΙΜΑ ΠΡΌΣΤΙΜΑ 
ΣΤΗ ΒΡΏΜΑ ΣΤΗ ΒΡΏΜΑ 

  Σελ.5Σελ.5

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΖΟΓΚΑΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΖΟΓΚΑ

Σελ. 8Σελ. 8 «Κορωνο-κραχ» απειλεί και την Αργολίδα «Κορωνο-κραχ» απειλεί και την Αργολίδα ΖΩΝΤΑΝΕΥΕΙ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΖΩΝΤΑΝΕΥΕΙ ΤΟ ΠΑΛΙΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

Επιβεβαιώνει και μάλιστα με 
την επιβολή προστίμων η Πε-
ριφέρεια Πελοποννήσου, τη 
βρώμα του βιολογικού κα-
θαρισμού που πνίγει συχνά 
το Ναύπλιο, το Άργος και τις 
γύρω περιοχές. Σε έκταση 6 
στρεμμάτων, ανάμεσα σε μπά-
ζα, καλάμια, είχε γίνει «ενα-
πόθεση ιλύος» προερχόμενη 
από τις Εγκαταστάσεις Επε-
ξεργασίας Λυμάτων Άργους – 
Ναυπλίου.

Σελ.3



ΠΕΜΠΤΗ
27  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20202

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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Κωδ. Εντύπου: 4126
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Ιδιοκτησία:
Α. ΓΚΑΤΖΙΟΣ Θ. ΝΤΑΝΟΣ ΟΕ

Εκδότης – Δ/ντής:
Άκης Γκάτζιος 

Σχεδιασμός: ΕΝΘΕSIS
Εκτύπωση: 

«ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ» ΚΙΑΤΟ
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 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

Με αυτά που γίνονται στην ΑΣΟΕ και στα νησιά, ας ανοίξουμε κανένα βιβλίο καλού κακούΜε αυτά που γίνονται στην ΑΣΟΕ και στα νησιά, ας ανοίξουμε κανένα βιβλίο καλού κακού
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Ε
πιβεβαιώνει και μάλιστα 
με την επιβολή προστί-
μων η Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου τη βρώμα του 

βιολογικού καθαρισμού που 
πνίγει συχνά το Ναύπλιο, το 
Άργος και τις γύρω περιοχές.

Σε έκταση 6 στρεμμάτων, ανάμεσα 
σε μπάζα, καλάμια, είχε γίνει ενα-
πόθεση ιλύος προερχόμενη από 
τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 
Λυμάτων Άργους – Ναυπλίου.
Σε περσινό έλεγχο Κλιμακίου 
Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλο-
ντος Π.Ε. Αργολίδας και συγκε-
κριμένα στις 20.11.2019 στη 
θέση «Σερεμέτι», διαπιστώθηκε 
ότι στο βόρειο τμήμα του εν λόγω 
γηπέδου, σε έκταση περί τα 6 
στρέμματα, είχε γίνει εναπόθεση 
ιλύος προερχόμενη από τις Εγκα-
ταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 
Άργους – Ναυπλίου. Νοτιότερα, 
εκατέρωθεν εσωτερικής οδού 
πρόσβασης που έχει δημιουργη-
θεί, είχαν συσσωρευτεί μεγάλοι 
σωροί με καλάμια, κλαδέματα και 
απόβλητα κήπων και ενδιάμε-
σα τους διάσπαρτα άλλα στερεά 
απόβλητα διαφόρων ειδών (ξύλα, 
υλικά κατεδάφισης κλπ), ενώ το 
γήπεδο δεν ήταν περιφραγμένο. 
Στο χώρο υπήρχε δυσοσμία.

Όπως αναφέρεται στην απόφα-
ση, το ακίνητο αυτό, χρησιμο-
ποιούνταν από το Δήμο Άργους 
Μυκηνών στο παρελθόν ως τον 
Οκτώβριο του 1998, ως χώρος δι-
άθεσης αποβλήτων, και αργότερα 
ως χώρος εναπόθεσης των στερε-
ών αποβλήτων της μονάδας του 
Βιολογικού Καθαρισμού.
Η διεύθυνση Περιβάλλοντος της 
Περιφερειακής Ενότητας Αργο-

λίδας αποφάσισε πριν από με-
ρικές ημέρες (17 Φεβρουαρίου 
2020) την επιβολή προστίμων 
14.000,00 ευρώ.
Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε:
α) Η επιβολή προστίμου επτά 
χιλιάδων ευρώ στη Δ.Ε.Υ.Α. 
Άργους- Μυκηνών διότι κατά 
τον έλεγχο του Κ.Ε.Π.ΠΕ. την 
20.11.2019 διαπιστώθηκε ανε-
ξέλεγκτη εναπόθεση ιλύος προ-
ερχόμενη από τις Εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας Λυμάτων Άργους 
- Ναυπλίου σύμφωνα με έγγραφα 
Πταισματοδικείου Άργους σε μη 
αδειοδοτημένο χώρο στη Θέση 
«Σερεμέτι» Δήμου Άργους - Μυ-
κηνών.
Οι παραπάνω ενέργειες συνι-
στούν ανεξέλεγκτη διάθεση στε-
ρεών αποβλήτων και αντιβαίνουν 
τόσο την σχετική ΑΕΠΟ, σύμφω-
να με την οποία η παραγόμενη 
από την ΕΕΛ Άργους - Ναυπλίου 
λάσπη θα πρέπει να διατίθεται σε 
αδειοδοτημένο χώρο, όσο και στις 
κείμενες διατάξεις του νόμου, με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία κινδύ-
νου για ρύπανση και υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος και για την 
δημόσια υγεία.
Από το ποσά αυτό ποσοστό 50°/ο 
Θα εισπραχθεί υπέρ του Πράσι-
νου Ταμείου και 50% υπέρ της 
Περιφερειακής Ενότητας Αργο-
λίδας.
Β) Η επιβολή προστίμου επτά χι-
λιάδων ευρώ στο Δήμο Άργους 
– Μυκηνών, διότι κατά τον έλεγ-
χο του Κ.Ε.Π.ΠΕ. την 20.11.2019 
στο ακίνητο στη θέση «Σερεμέτι» 
Δ. Άργους- Μυκηνών, διαπι-
στώθηκε άτι πραγματοποιείται 
ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών 
αποβλήτων (εναπόθεση ιλύος 
προερχόμενη από τις Εγκατα-
στάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

Άργους -Ναυπλίου, συσσώρευση 
μεγάλων σωρών με καλάμια, κλα-
δέματα και απόβλητα κήπων και 
άλλα στερεά απόβλητα διαφόρων 
ειδών -ξύλα, υλικά κατεδάφισης 
κλπ), ενώ δεν προσκομίστηκε 
από πλευράς του κανένα αποδει-
κτικά στοιχείο που να ανατρέπει 
τον καταλογισμό του προστίμου 
σε βάρος του ως κατόχου και δρα 
συνυπεύθυνου της ρύπανσης αν 
και προηγήθηκε κλήση σε ακρόα-
ση. Οι παραπάνω ενέργειες συνι-
στούν παραβάσεις της ισχύουσας 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και 
έχουν ως αποτέλεσμα τη δημι-
ουργία κινδύνου για ρύπανση και 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος 
και για την δημόσια υγεία.
Από το ποσό αυτό ποσοστό 50% 

θα εισπραχθεί υπέρ του Πράσινου 
Ταμείου και 50% υπέρ της Περι-
φερειακής Ενότητας Αργολίδας.

Μέτρα
Παράλληλα προβλέπεται
α) να ληφθούν από τους υπεύ-
θυνους όλα τα αναγκαία μέτρα 
και να γίνουν οι απαιτούμενες 
ενέργειες για την άρση των δια-
πιστωμένων παραβάσεων και τη 
συμμόρφωση με την ισχύουσα 
περιβαλλοντική νομοθεσία για 
την αποφυγή δημιουργίας περε-
ταίρω κινδύνων για το περιβάλ-
λον και τη δημόσια υγεία.
β) Τη διαβίβαση του φάκελου της 
υπόθεσης στη Δικαιοσύνη, για 
την ενδεχόμενη επιβολή κυρώ-
σεων.
Κατά της απόφασης χωρεί δι-
καίωμα άσκησης προσφυγής 
ενώπιον του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίων Νήσων, καθώς και στο 
Διοικητικό Πρωτοδικείο.

Κιόσκια
Ανάλογο πρόστιμο συνολικού 
ύψους 22.000 ευρώ είχε επιβά-
λει η Περιφερειακή Ενότητα Αρ-
γολίδας στη Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. και 
στο παρελθόν, στις 11.12.2017, 
διότι κατά το χρόνο πραγματο-
ποίησης της αυτοψίας – ελέγχου 
στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυμάτων Άργους – Ναυπλίου, 
στη θέση Κιόσκια Δήμου Άργους 
– Μυκηνών, διαπιστώθηκε ότι 
πραγματοποιούνται:
α) πλημμελής παρακολούθηση 
των ποσοτικών και ποιοτικών 
χαρακτηριστικών των εισερχόμε-
νων υγρών αποβλήτων,
β) μη σύννομη διαχείριση στερε-
ών μη επικινδύνων αποβλήτων,

γ) πλημμελής παρακολούθηση ποι-
οτικών χαρακτηριστικών των επε-
ξεργασμένων υγρών αποβλήτων,
δ) πλημμελής παρακολούθηση 
υδάτινου αποδέκτη επεξεργασμέ-
νων υγρών αποβλήτων.

Δυσοσμία
Να σημειωθεί ότι κα αυτή την πε-
ρίοδο υπάρχουν έντονα προβλή-
ματα δυσοσμίας, που προφανώς 
προέρχονται από το βιολογικό 
καθαρισμό.

Χαρακτηριστικό είναι ρεπορτάζ του 
anagnostis.org που είχε δημοσιευ-
τεί στις 30 Ιανουαρίου 2020, σύμ-
φωνα με το οποίο μυρωδιές βόθρου 
και τουαλέτας έκαναν αφόρητη τη 
ζωή των κατοίκων στο Ναύπλιο, το 
Άργος και τα περίχωρα.
Μάλιστα την επόμενη μέρα του 
ρεπορτάζ, στην εκδήλωση της 
κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πί-
τας των υπαλλήλων του Δήμου 
Άργους-Μυκηνών, ο δήμαρχος 
Άργους – Μυκηνών Δημήτρης 
Καμπόσος είχε δηλώσει ότι ο πρό-
εδρος της ΔΕΥΑΡΜ Παναγιώτης 
Σκούφης θα υποβάλλει μήνυ-
ση στα χυμοποιεία της περιοχής 
λόγω επιβάρυνσης του βιολογι-
κού καθαρισμού.

θέμα

Πρόστιμα στη βρώμα του βιολογικού
Το Άργος πληρώνει τη …νύφη

Σε έκταση 6 
στρεμμάτων είχε  

γίνει εναπόθεση ιλύος 
προερχόμενη από 
τις Εγκαταστάσεις 

Επεξεργασίας 
Λυμάτων Άργους – 
Ναυπλίου, ανάμεσα 

σε σωρούς με 
καλάμια, κλαδέματα 
και απόβλητα κήπων

 Δημιουργία 
κινδύνου για 
ρύπανση και 

υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος και 

για την δημόσια 
υγεία

 Η υπόθεση 
παραπέμπεται στη 
Δικαιοσύνη, για την 

ενδεχόμενη επιβολή 
κυρώσεων
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Ιστορίες βγαλμένες από το διαδί-
κτυο με αποφυγή πολιτικών το-
ποθετήσεων, το μέλος του ΔΣ του 
Γηροκομείου Ναυπλίου Μάνος 
Περράκης συνεχίζει να καλύπτει 
τα κενά των αϋπνιών του με αναρ-
τήσεις κυρίως κατά του Δημάρχου 
Ναυπλιέων Δημήτρη Κωστούρου. 
Απ΄ την άλλη πλευρά ο Δήμαρχος 
Ναυπλιέων συμπαρασύρεται σε 
ένα ατέρμονο παιχνίδι που όταν 
κανείς δεν έχει δει όλες τις συνέ-
χειες και δεν έχει παρακολουθήσει 
την διαμάχη μεταξύ των δύο πλευ-
ρών δεν μπορεί να κατανοήσει.
Κατά τον προσφιλή του τρόπο με 
ανάρτηση στην σελίδα του στο Fb, 
ο κ. Περράκης καταφέρεται κατά 
της καθυστέρησης επικύρωσης 
της Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ Γηροκομείου και ΔΟΚΟΙ-
ΠΑΝ η οποία πρόσφατα εγκρίθηκε 
από την αρμόδια Διεύθυνση Κοι-
νωφελών Περιουσιών της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης στην Πάτρα.
«Κρίμα Δήμαρχε, ειλικρινά λυ-
πάμαι, τόση μικροψυχία; Ήδη θα 
έπρεπε να έχει κινηθεί η διαδι-
κασία σύγκλισης του ΔΣ του ΔΟ-
ΚΟΙΠΑΝ, για να επικυρώσει την 
Προγραμματική Σύμβαση και μετά 
το Δημοτικό Συμβούλιο ώστε σε 
μια βδομάδα, δέκα μέρες το πολύ 
να έχουν ολοκληρωθεί οι τροπο-
ποιήσεις και αποφάσεις και σε ένα 
μήνα, όπως από την αρχή είχαμε 
βάλει στόχο, στο τέλος του Μάρτη, 
η πρώτη φάση να είχε τελειώσει, 
το Γηροκομείο να λειτουργούσε 
πλέον χωρίς παθητικό και οι ερ-
γαζόμενες να έπαιρναν το πρώτο 
τους μηνιάτικο ολόκληρο, μετά 

από πάρα πολλά χρόνια...
Μήπως θα τα πάρεις πίσω ή θα 
κωλυσιεργήσεις σε αυτά που έχεις 
δεσμευτεί, τουλάχιστον τρεις φορές 
στο Δημοτικό Συμβούλιο; Πως να 
εκλάβουμε μια απλή αναφορά σου, 
σε υστερόγραφο μάλιστα για άλλο 
θέμα, αντί μιας ανακοίνωσης, όταν 
και για μια γούβα που κλείνεται σε 
έναν αγροτικό δρόμο, βομβαρδιζό-
μαστε από φωτογραφίες και δελτία 
Τύπου; Κοίτα τι έγραψες; "ΥΓ: Σε 
ότι αφορά το Ίδρυμα Μαρίας Ρά-
δου και την έγκριση της προγραμ-
ματικής από την επιτροπή κληρο-
δοτημάτων (δεν θα μπορούσε να 
κάνει διαφορετικά άλλωστε...) είναι 
μία θετική εξέλιξη και ως τέτοια θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί"! (…)»
Απαντώντας από το δικό του προ-
φίλ ο δήμαρχος Ναυπλιέων μετα-
ξύ άλλων τονίζει:
«Είναι τουλάχιστον περίεργο να 
ξυπνάς το πρωί και για πολλοστή 
φορά να σε ενημερώνουν ότι μέσα 
στη νύχτα έχει γραφτεί ένα ακόμη 
κείμενο από τον ίδιο άνθρωπο που 
σε κακοχαρακτηρίζει χωρίς ιδιαίτε-
ρο λόγο μόνο για να το κάνει. Αυτή 

έχει αποτέλεσμα τη φορά σε λέει 
μικρόψυχο!
Δικαιολογία ήταν ότι χθες ημέ-
ρα Τρίτη 25/2/2020 τα μόνα που 
έκανα ήταν να πω ότι η απόφαση 
έγκρισης της επιτροπής κληροδο-
τημάτων είναι μια θετική εξέλιξη 
και το δεύτερο ότι πρέπει να σταλεί 
στο ΔΟΚΟΙΠΑΝ το οποίο θα συνε-
δριάσει άμεσα με θετική εισήγηση 

για να εγκρίνει την προγραμματι-
κή. 
Με δεδομένη τη χθεσινή απουσία 
προέδρου και διευθύντριας για 
σοβαρούς προσωπικούς λόγους 
(γνωρίζουν τα μέλη ακριβώς τι 
συμβαίνει ) η ενέργεια της αποστο-
λής της απόφασης θα γίνει μέχρι 
την Παρασκευή. Μπορεί το διά-
στημα να ήταν μικρό μόνο λίγες 
ώρες έχει αναρτηθεί στο διαύγεια 
η απόφαση , η λαχτάρα του μέλους 
του Ιδρύματος να με χαρακτηρίσει 
ήταν μεγάλη γι’ αυτό και δεν μπό-
ρεσε να κρατηθεί να περιμένει μια 
δυο ημέρες ακόμη ρε αδελφέ. !
(…)
Τελειώνοντας: 
Είναι μικροψυχία η διαπαραταξια-
κή σύνθεση του συμβουλίου;
Είναι μικροψυχία οι ώρες ενημέ-
ρωσης στο συμβούλιο του ιδρύμα-
τος;
Είναι μικροψυχία οι τηλεφωνικές 
επικοινωνίες με την επιτροπή της 
Πάτρας;
Είναι μικροψυχία οι προσπάθειες 
να κρατήσουμε την αξιοπρέπεια 
του ιδρύματος από δυσφημιστές ( 

5€ να ζεσταθούν οι παππούδες και 
φέρτε μακαρόνια γιατί πεινάνε);
Είναι μικροψυχία η απόφαση της 
χρηματοδότησης του Ιδρύματος 
με τα ποσά της προγραμματικής 
η οποία ομόφωνα ψηφίστηκε πα-
ρουσία μου στο Δ. Σ. του γηροκο-
μείου;
Μικροψυχία είναι να μην έχεις το 
σθένος και τον ανδρισμό να ζητή-
σεις συγγνώμη ΕΣΥ «καθημερινέ 
υβριστή μου» από την κοινωνία δι-
ότι καιρό τώρα δημιούργησες (μαζί 
με δύο τρεις άλλους) την άποψη 
στον κόσμο ότι το χρέος του Ιδρύ-
ματος προέρχεται από κακοδιαχεί-
ριση διεφθαρμένων διοικήσεων. 
Αν δεν έχεις βρει στοιχεία που να 
το αποδεικνύουν μία συγγνώμη θα 
ήταν το ελάχιστο που θα έπρεπε να 
κάνεις. 
Το μοναδικό αποτέλεσμα που έχει 
το σημερινό κείμενο που έγραψε 
ο «καθημερινός υβριστής μου» εί-
ναι να δώσει τέλος σε οποιαδήποτε 
σχέση είχα αναπτύξει με το περι-
βάλλον του».
Δεν είναι μόνο το περιεχόμενο των 
απαντήσεων, αλλά και η επιλογή 
του μέσου ανταλλαγής απόψεων 
που θυμίζει, τις γειτόνισσες, τους 
γείτονες στην δεδομένη περίπτω-
ση να απαντά ο ένας στις αιτιάσεις 
του άλλου από το ανοιχτό παρά-
θυρο του σπιτιού του, να ακούει η 
γειτονιά την διαμάχη και να κατα-
λαβαίνει πως ναι μεν υπάρχει τσα-
κωμός, αλλά χωρίς να αντιλαμβά-
νεται το περιεχόμενο.

Ξημερώματα στο El Nafplio
Σε «τρίτο πρόσωπο» λύνουν τις διαφορές τους Περράκης- Κωστούρος

Θυμίζουν, τους γείτονες 
που λογοφέρνουν από 
το ανοιχτό παράθυρο 

του σπιτιού τους, με την 
γειτονιά να καταλαβαίνει 

πως ναι μεν υπάρχει 
τσακωμός, αλλά χωρίς 
να αντιλαμβάνεται το 

περιεχόμενο
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Κ
ανονισμό λειτουργίας της εμπορο-
πανήγυρης της 25ης Μαρτίου του 
2020 αποφάσισε ο δήμος Ναυπλιέων, 
καθορίζοντας τους κανόνες που πρέ-

πει να τηρήσουν οι 9ικροπωλητές, ώστε να 
διασφαλίζεται η κατά το δυνατόν μικρότερη 
ενόχληση των κατοίκων, αλλά και η διέλευση 
των πιστών.
Συγκεκριμένα καθορίζεται ο χώρος διενέρ-
γειας της αγοράς, η χρονική της διάρκεια, τα 
πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και το-
ποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα 
τέλη, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με 
την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της 
αγοράς.
Οι μικροπωλητές μπορούν να πουλάνε βιο-
μηχανικά προϊόντα, λευκά είδη - νεωτερι-
σμούς, βιβλία, ζαχαρώδη - ξηρούς καρπούς, 
λουλούδια, ψιλικά, είδη παντοπωλείου, έργα 
λαϊκής τέχνης και χειροτεχνημάτων.
Η εγκατάσταση των μικροπωλητών θα αρχί-
σει από το απόγευμα της Δευτέρας 23η Μαρ-
τίου 2020 στις 10:00 το πρωί. Το πανηγύρι θα 
διαρκέσει μέχρι και την Τετάρτη 25 Μαρτίου 
2020 τα μεσάνυχτα. Το πρωί της Πέμπτης 26 
Μαρτίου ο χώρος πρέπει να είναι καθαρός. 
Για την εγκατάσταση των μικροπωλητών 
απαιτείται η επίδειξη στα αρμόδια όργανα 
του Δήμου Ναυπλιέων της άδειας - έγκρισης 
συμμετοχής και του διπλότυπου είσπραξης 
της ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, στην 
οποία θα αναφέρεται ο αριθμός της θέσης.
Οι θέσεις των μικροπωλητών θα αναπτυ-
χθούν ως εξής:
- Στα πεζοδρόμια εκατέρωθεν της 25ης Μαρ-
τίου
- Στην οδό Αχιλλέα Παράσχου (μέχρι τη γω-
νία της παλιάς Αστυνομίας)
- Στην οδό Κύπρου (μόνο επί του πεζοδρομί-
ου από την πλευρά του πάρκου)
- Στην οδό Μιχαήλ Ιατρού (μέχρι τη συμβολή 
με τη Σπύρου Γιαννοπούλου)
- Η οδός της 25ης Μαρτίου από τη συμβολή 

της με τις οδούς Μιχαήλ Ιατρού και Παρά-
σχου
προς Καραθώνα θα παραμείνει εντελώς ελεύ-
θερη
-Όλοι οι κάθετοι δρόμοι της 25ης Μαρτίου θα 
παραμείνουν ελεύθεροι
-Τοποθέτηση αυτοκινήτων επί των πεζοδρο-
μίων, απαγορεύεται
-Οι θέσεις θα είναι όλες διαστάσεων 4μ.μήκος 
X 2μ. πλάτος, ήτοι 8 τ.μ. η καθεμία.
- Απαγορεύεται η τοποθέτηση αντικειμένων 

πίσω από τους πάγκους ,ώστε τα πεζοδρόμια 
να είναι ελεύθερα.
-Θα τοποθετηθούν 5 χημικές τουαλέτες για 
την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. (H τοπο-
θετησή τους θα γίνει πριν την εγκατάσταση 
των μικροπωλητών).

-Οι καντίνες (αυτοκινούμενες) θα τοποθε-
τηθούν ως εξής: Μία καντίνα στην συμβο-
λή των οδών 25ης Μαρτίου και Κυρηνείας 
(έμπροσθεν παιδικής χαράς) και μία καντίνα 
επί της Κύπρου από την πλευρά του πάρκου 
στο τέλος του πλακόστρωτου πεζοδρομίου 
(σκαλοπάτια), ώστε ο καπνός που εκπέμπουν 
κατά την παρασκευή των εδεσμάτων να επι-
βαρύνει όσο το δυνατόν λιγότερο τους κατοί-
κους.
-Δεν επιτρέπεται η έκθεση εμπορευμάτων 
χωρίς την ύπαρξη πάγκου, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διαστάσεις, ώστε να διαφυλα-
χθεί τόσο η καλαισθησία του χώρου όσο και 
η ασφάλεια των επισκεπτών κατά τις μετακι-
νήσεις τους.
-Το τρίγωνο έμπροσθεν του βενζινάδικου να 
μείνει ελεύθερο, ώστε να είναι εύκολη η πρό-
σβαση στο βενζινάδικο.

-Επιτρέπεται η τοποθέτηση μικρών πάγκων 
(τραπεζάκια - βαλιτσάκια) ενός μέτρου στη 
διασταύρωση του Εργατικού Κέντρου και σε 
κάθε άλλη περίπτωση όπου μένει κενό του 
ενός μέτρου.

Μ
πορεί ο πανικός να είναι 
ο χειρότερος σύμβουλος, 
όμως η επικαιρότητα με 
τον κίνδυνο εξάπλωσης 

του κορωνοϊού στην Ελλάδα έχει 
πανικοβάλει και πολλούς Αργολι-
δείς. Θα μπορούσε να ονομαστεί και 
«κορωνο-κραχ».
Η υστερία για τον κορωνοϊό φά-
νηκε τις προηγούμενες ημέρες στα 
φαρμακεία της περιοχής, με τους 
φαρμακοποιούς να δηλώνουν πλέ-
ον ότι δεν διαθέτουν μάσκες, γιατί 
ξεπούλησαν και δεν βρίσκουν άλ-
λες από τους προμηθευτές τους. Η 
είδηση ότι ο ιός εξαπλώνεται στην 
γειτονική Ιταλία, οδήγησε άμεσα 
στην έλλειψη μασκών προφύλαξης.
Ένα περιστατικό - που επιβεβαι-
ώθηκε από τη διοικήτρια του νο-
σοκομείου Μαρία Σαρίδη -, με μία 
γυναίκα που προσήλθε το πρωί της 
Τρίτης στο νοσοκομείο του Άργους 

και τέθηκε αρχικά σε καραντίνα, για 
να αποδειχθεί μετά από ώρες ότι 
δεν πάσχει από κορωνοϊό, μπορεί 
να απέδειξε ότι υπάρχει ετοιμότη-
τα στο νοσηλευτικό Ίδρυμα, αλλά 
πανικόβαλε τον κόσμο. Στην προ-
κειμένη περίπτωση οι γιατροί δεν 
θεώρησαν εκ πρώτης όψεως ανη-
συχητικό το περιστατικό, ωστόσο 
έλαβαν όλα τα απαιτούμενα μέτρα 
με βάση το πρωτόκολλο.

Μέχρι και ο δήμαρχος Άργους – 
Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος 
επιστρατεύτηκε για να καθησυχά-
σει όσους ρωτούσαν εναγωνίως τι 
έχει συμβεί: «Κανένα κρούσμα κο-
ρωνοϊού στο Άργος! Το δείγμα που 
εστάλη για εξέταση στο «Παστέρ» 
αρνητικό! Προσοχή, όχι πανικός», 
δήλωσε ο δήμαρχος.
Να σημειωθεί πως ήδη έχουν δια-
μορφωθεί ειδικοί θάλαμοι στα νο-

σοκομεία Άργους και Ναυπλίου, σε 
περίπτωση που παραστεί ανάγκη. 
Μάλιστα τις προηγούμενες ημέ-
ρες ο αναπληρωτής διοικητής του 
Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας 
και διοικητής της Νοσηλευτικής 

Μονάδας Ναυπλίου Θεόδωρος Βα-
σιλόπουλος επιθεώρησε τον χώρο 
ο οποίος θα φιλοξενήσει, αν χρει-
αστεί, ασθενείς του κορωνοϊού, και 
βεβαίωσε πως είναι όλα έτοιμα από 
πλευράς του νοσοκομείου να αντα-
ποκριθεί αν παραστεί ανάγκη.
Εντωμεταξύ, σε ισχύ είναι τα έκτα-
κτα μέτρα αποφυγής και διάδοσης 
του κορονοϊού, με Πράξη Νομοθε-
τικού Περιεχομένου που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως. Τα μέτρα, όπως δήλωσε 
και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
θα ενεργοποιηθούν όταν θα χρεια-
στεί. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν 
προληπτικούς ελέγχους σε σημεία 
εισόδου της χώρας, περιορισμό των 
μεταφορών, προσωρινή αναστο-
λή της λειτουργίας των σχολείων, 
αλλά και κλείσιμο κινηματογρά-
φων, θεάτρων, γηπέδων και γενικά 
χώρων που συναθροίζεται κόσμος.

Τί επιτρέπεται να πουλάνε και τί όχι 

Υστερία με τις μάσκες και ανησυχία με ύποπτο κρούσμα, που αποδείχθηκε ότι δεν πάσχει

Πού θα μπουν πάγκοι στο πανηγύρι Ευαγγελίστριας

«Κορωνο-κραχ» απειλεί και την Αργολίδα

Ο Κανονισμός 
λειτουργίας της φετινής 

εμποροπανήγυρης

Έχουν διαμορφωθεί 

ειδικοί θάλαμοι στα 

νοσοκομεία Άργους και 

Ναυπλίου, σε περίπτωση 

που παραστεί ανάγκη
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του Θέμου Γκουλιώνη*

μονολογώντας

Βαλτώνει η παραχώρηση;Βαλτώνει η παραχώρηση;
Οι αποφάσεις δεν παίρνονται στην Περιφέρεια ή τους Δήμους 
αλλά σε κεντρικό επίπεδο, δήλωσε ο περιφερειάρχης Νίκας ανα-
φερόμενος στα στρατόπεδα που αναμένεται να παραχωρηθούν.
Πριν από καιρό υπενθυμίζουμε, ο αρχηγός ΓΕΣ είχε διαβεβαι-
ώσει ότι προχωράει το θέμα. Όμως προχθές ο πρώην αντιπερι-
φερειάρχης Αρκαδίας Γιαννακούρας αναφερόμενος στο στρα-
τόπεδο της Τρίπολης επισήμανε ότι για να παραχωρηθεί είναι 
απαραίτητο να πάψει το στρατόπεδο να είναι ενεργό. 
Ανάλογη δέσμευση είχε γίνει από τον αρχηγό ΓΕΣ και για το 
ΚΕΜΧ Ναυπλίου, αλλά δεν φαίνεται ακόμα φως στον ορίζοντα.

Y.Z.

Απόκριες και κορω-
νοϊός στο Ναύπλιο

100% η πληρότητα των ξενοδοχείων του 
Ναυπλίου για το αποκριάτικο τριήμερο, μιας 
και απ΄ ότι φαίνεται η απειλή του κορωνοϊού 
δεν αγγίζει τους εκδρομείς, που θέλουν με 
κάθε τρόπο να φύγουν από το κλεινόν άστυ.
Μάλιστα κάποιοι ξενοδόχοι προκειμένου να 
εξυπηρετήσουν τον κόσμο, στέλνουν τους 
πελάτες που δεν χωράνε στα ξενοδοχεία 
τους σε γειτονικά του Τολού, της Κίου και 
του Άργους.
Βέβαια κάποιοι ξενοδόχοι φοβούνται το 
ενδεχόμενο ακυρώσεων λόγω κορωνοϊού, 
αλλά εκτιμούν ότι θα καλυφθεί από το μεγά-
λο ενδιαφέρον που υπάρχει.
Μετά από μια περίοδο τουριστικής ξηρασίας 
το Ναύπλιο, αναμένεται έστω και το τριήμε-
ρο να …ανασάνει.

Y.Z.

Τα δυσάρεστα  
μιας καλής πρόθεσης

Ας κοιτάξουμε τα πράγματα λίγο πιο προσεκτικά.
Στους - αναμφισβήτητα από αγαθή πρόθεση - διεθνοποιημέ-
νους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπάρχει επίσημα (!) μία πάγια προ-
τροπή: «πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά», εκφρασμένη με 
τρείς λατινικές λέξεις: citius, altius, fortius.
(Ακόμα δέν μπορώ να σκεφθώ τι σχέση μπορούν να έχουν οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες με τούς απολίτιστους Λατίνους… Μήπως 
κάποιος θα μπορούσε να με βοηθήσει;). 
Αυτό το σχιζοφρενικό ρητό, μόνο ανελλήνιστοι και μακράν κάθε 
αθλητικού δρώμενου, θα μπορούσαν να το σκεφθούν αλλά κυ-
ρίως και να το γράψουν και όχι μόνο να το γράψουν αλλά και 
να το κάνουν κεντρικό σύνθημα (δηλαδή έμβλημα) τών Ολυ-
μπιακών Αγώνων. Κορυφαίο αλλά και πρωταρχικό φρικτό γε-
γονός - που δέν προσπερνιέται με τίποτα - είναι ότι παγκοσμίως 
τούς λένε «Olympic Games» = Ολυμπιακά παιχνίδια (game = 
παιχνίδι), εάν είναι ποτέ δυνατόν!! 
Βλέπεις από μόνες τους οι προθέσεις, όσο καλές και αν είναι, 
όπως π.χ. τού θερμού φιλέλληνα Βαρώνου Πιέρ ντε Κουμπερ-
τέν (τού οποίου η καρδιά κατά παράκληση τού ιδίου, είναι θαμ-
μένη στην Αρχαία Ολυμπία), εάν λίγο – ελάχιστα δέν έχουν 
αντιληφθεί με  τι μεγαλείο έχουν καταπιασθεί, επιφέρουν τήν 
απόλυτη καταστροφή.  
Ας προσπαθήσουμε να αναλύσουμε αυτές τίς 3 λεξούλες (τίς 
οποίες και καθιέρωσε ο ίδιος ο Κουμπερτέν).
Και αρχίζουμε από τήν πρώτη λέξη που λέει «πιο γρήγορα»: 
Αυτός λοιπόν που τρέχει τα 100 μέτρα σε 9,7 δευτερόλεπτα και 
που τόν λένε «ο άνθρωπος – βολίδα» στην πραγματικότητα τρέ-
χει 37 χιλιόμετρα τήν ώρα και δέν μπορεί να πιάσει ούτε ένα 
πρόβατο. Πόσο λοιπόν να τρέξει ο άνθρωπος τα 100 μέτρα; Σε 
9 δευτερόλεπτα, σε 8, σε 7, σε 6, σε 5; Από ποιο σημείο και 
μετά οριστικοποιείται η γελοιοποίηση τής φράσης «όλο και πιο 
γρήγορα»; 
Στη δεύτερη λεξούλα «ψηλότερα», ακόμα πιο εύκολα διαπιστώ-
νουμε το γελοίον τού πράγματος: Ο μεγαλύτερος άλτης όλων 
τών εποχών, έχει πηδήξει μιά – δυό πιθαμές πάνω από το κε-
φάλι του. Έστω λοιπόν ότι βρέθηκε άνθρωπος που κατάφερε να 
πηδήξει 1 μέτρο πάνω από το κεφάλι του, ή και 2 μέτρα ή ακό-
μη και 2 φορές το μπόϊ του ή και 3. Ο ψύλλος όμως πηδάει 200 
φορές το μπόϊ του! Άς πούμε λοιπόν ότι κάποιος δέν ήπιε ένα 
φλιτζάνι από τη χημική ουσία, αλλά έπεσε μέσα στο καζάνι εκεί 
που τήν κατασκευάζανε! (σάς θυμίζω τόν Οβελίξ τών παιδικών 
μας χρόνων), και πήδηξε 201 φορές το μπόϊ του νικώντας τόν 
ψύλλο! Έδωσε λοιπόν μιά, και πέρασε πάνω από τόν πύργο τού 
Άιφελ!! Έ, λοιπόν αυτό το κατόρθωμα, για τόν Ελληνικό Πολιτι-
σμό θα ονομάζονταν «ψύλλου πήδημα»!
Τέλος, ερχόμαστε και στο fortius (ολοένα και πιο δυνατά): Σε 
όλες τίς ανασκαφές που έχουν γίνει στον Ελλαδικό Χώρο μέ-
χρι σήμερα, έχουν ανακαλυφθεί 20 αθλητικοί δίσκοι. Κανένας 
ιδίου μεγέθους με τον άλλο, αλλά και απολύτως διαφορετικού 
βάρους (από 2 έως 7 κιλά). 

συνέχεια στη σελ. 12
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Ρέματα και παραλίες
Δεν σταματά ο δήμος Ναυπλιέων με τον καθαρι-
σμό των παραλιών και των ρεμάτων ώστε να είναι 
έτοιμα ανά πάσα στιγμή να υποδεχτούν τους επι-
σκέπτες, αλλά και τα νερά της βροχής αντίστοιχα. 
Μετά τον καθαρισμό της Καραθώνας και την 
επίστρωση της παραλίας ώστε να είναι καθαρή 
και έτοιμη για την υποδοχή των επισκεπτών της 
Καθαράς Δευτέρας, συνεχίστηκε ο καθαρισμός 
στην περιοχή του Βιβαριού. Όμως οι δράσεις του 
Δήμου δεν σταματούν εκεί αλλά συνεχίζονται με 
τον καθαρισμό των ρεμάτων, αν και σε πολλές πε-
ριπτώσεις θα όφειλε η Περιφερειακή διοίκηση να 
μεριμνήσει. Μια πλημμύρα όμως δεν θα ρωτούσε 
ποιος είναι αρμόδιος καθαρισμού, αλλά θα έθετε 
σε κίνδυνο ζωές και θα κατέστρεφε περιουσίες.

ΑΝ.

Εγγυήσεις για 
δάνεια στους 

ΤΟΕΒ
Τα 200.000.000 ευρώ φτάνουν τα 
χρέη των ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ στη ΔΕΗ. Το 
τεράστιο ποσό αποκάλυψε ο Π. Νίκας 
στο προχθεσινό Περιφερειακό Συμ-
βούλιο, μετά τη σχετική ενημέρωση 
που είχε από τον υπουργό Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζη-
δάκη. Η κατεύθυνση της κυβέρνησης 
για να μην μείνουν χωρίς ρεύμα τα 
αντλιοστάσια είναι η σύναψη από 
τους εν λόγω οργανισμούς δανείων 
από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, με την εγγύηση των κατά 
τόπους Περιφερειών.

Υ.Ζ.

Ανέβηκε στους μπουλντόζες 
του στρατού ο Μαλτέζος 
Τα βουνά και τα ποτάμια πήρε …μπάλα ο Γιάννης Μαλτέζος και μά-
λιστα όχι μόνος του, αλλά με τις μπουλντόζες του στρατού! Ο αντιπε-
ριφερειάρχης «επιστράτευσε» τον Στρατό Ξηράς για να καθαρίσει τα 
ρέματα και τους χειμάρρους για αντιπλημμυρική θωράκιση, με θηρι-
ώδη μηχανήματα, που σπάνια συναντάμε. Εκστασιασμένος ακόμα και 
ο ίδιος δεν παρέλειψε να φωτογραφηθεί. Ήδη καθαρίστηκε ο Ίναχος, 
ένα μέρος του της Πάνιτσας από το ύψος της περιοχής Διπόταμου Ινά-
χου και τα μηχανήματα βρίσκονται πλέον στην περιοχή της Κίου. Μόνο 
τέτοια μηχανήματα άλλωστε θα μπορούσαν να μαζέψουν τόνους λά-
σπης, φερτά υλικά και απορρίμματα που είχαν σωρευτεί στις κοίτες.

Υ.Ζ.

Μήπως κανείς 
έχει την 
ευαισθησία να 
παραιτηθεί;
Εικόνες βγαλμένες από το Άργος του 
1980, όταν για χάρη του Παναργεια-
κού ξεσηκώθηκε όλη η πόλη, θυμί-
ζει η Χίος. Η αδικία στο ποδόσφαιρο 
τότε, πάλι επί ΝΔ, το πρόβλημα με 
την μετανάστευση και τις υποδο-
μές σήμερα. Τα αιτήματα διαφορε-
τικά, όμως η αστυνομική αγριότητα 
ίδια και απαράλλακτη. Τι Ράλλης τι 
Μητσοτάκης, όμως μέσα από την 
αγριότητα των ΜΑΤ σήμερα υπήρ-
χαν κι άλλα πράγματα που τότε δεν 
υπήρχαν. Ο ρατσισμός και μάλιστα 
απέναντι σε έλληνες πολίτες. Φρά-
σεις όπως «Γκασμάδες και Τουρκό-
σποροι» δίνουν την διαφοροποίηση 
ακόμα και στην άσκηση βίας από τα 
ίδια σώματα. Αίσχος κε Χρυσοχοΐδη.

ΑΝ.

Μαργαριτάρια
Αγνοώ ποιος έγραψε το κείμενο για τις απόκριες στο Ναύπλιο, αλλά καλά θα 
ήταν να υπάρχει και κανένας φιλόλογος να το τσεκάρει πριν μοιραστεί στον κό-
σμο. Δυστυχώς αυτά που είναι στο τέλος του κειμένου είναι κι αυτά που μένουν. 
Πως είναι δυνατόν σε μια και μόνη παράγραφο να υπάρχουν τόσες ασυνταξί-
ες! «Η καρναβαλική παρέλαση ξεκινά από την οδό Σιδηράς Μεραρχίας – Εθνι-
κή Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου παράρτημα Ναυπλίου…», 
μόνο πως ήταν η ταβέρνα του Νικόλα, αφού πρώτα φιλοξένησε την αστυνο-
μία και παλιότερα νοσοκομείο, κομαντατούρ κλπ δεν μας είπαν, για το σημείο 
της εκκίνησης. Αλλά το κορυφαίο ήταν στην συνέχεια «…με πορεία τις οδούς 
Συγγρού, λεωφόρο Αμαλίας, Κωλέττη, καταλήγοντας καρναβαλιστές και άρ-
ματα στο λιμάνι Ναυπλίου (θέση Π)».
Πρώτη φορά βλέπουμε οδούς να γίνονται Αντικείμενο του Υποκειμένου 
«πορεία». Θα έπρεπε να γράφει με «πορεία στις οδούς», αλλά αυτά είναι ψιλά 
γράμματα. Ακόμα, μιλάμε για γενική κτητική «λιμάνι Ναυπλίου» και εξειδίκευ-
ση, χωρίς επεξηγηματική πρόταση της Καρναβαλικής παρέλασης σε «καρνα-
βαλιστές και άρματα».

Μαργα.

Τελικά τι γένος ήταν;
Διαβάζουμε στο αστυνομικό δελτίο ότι «συνελήφθη, χθες (25.2.2020) το μεση-
μέρι, στο Ναύπλιο Αργολίδας, από αστυνομικούς   του Τμήματος   Ασφάλειας   
Ναυπλίου, 50χρονος αλλοδαπή,   γιατί   σε   έρευνα   που   έγινε   σε   όχημα, βρέ-
θηκαν   και   κατασχέθηκαν   -2-   τσιγαριλίκια κάνναβης». Όλα καλά, αλλά μας 
μπέρδεψε αυτό το «50χρονος αλλοδαπή»! Τελικά ήταν άντρας ή γυναίκα; Αν 
ήταν άντρας θα ήταν 50χρονος αλλοδαπός. Αν ήταν γυναίκα θα ήταν 50χρονη 
αλλοδαπή. Τώρα βέβαια, μπορεί ο συντάξας να είχε μαθητεύσει την εποχή της 
καθαρεύουσας, οπότε θα ήταν «ο,η 50χρονος» σύμφωνα με την γραμματική 
του Τριανταφυλλίδη, μόνο που αν ήταν έτσι θα έπρεπε σήμερα να ήταν συντα-
ξιούχος.

Μαργα.

Ορθή επανάληψη
Δεν ξέρω ποιος ποια έγραψε σε στιλ My Style Rocks στο 
anagnostis.org για τα ενδυματολογικά όλων υποδέχτη-
καν την Γιάννα Αγγελοπούλου στο Ναύπλιο, όμως πέρα 
αν ήταν σωστή η ανάπτυξη του θέματος ή όχι, δεν πρόσε-
ξαν πως δεν επρόκειτο για φόδρα άλλου χρώματος στο 
παλτό της προέδρου του ΔΟΠΠΑΤ  αλλά για την τσάντα 
της. Έτσι γιατί και οι κρίνοντες , κρίνονται. Την επόμενη 
φορά ας είναι πιο προσεχτική, γιατί που ξέρεις μπορεί 
να έρθει και η σειρά τους. Η ορθή επανάληψη κρίθηκε 
αναγκαία αφού ο δαίμων του τυπογραφείο έγραψε ΔΟ-
ΚΟΙΠΑΝ, αντί για ΔΟΠΠΑΤ, οπότε τα πράγματα άρχισαν 
να μπερδεύονται περισσότερο. Είναι να μην μπλέξει την 
ουρά του…γιατι μετά άντε να ξεμπερδέψεις μηνύματα. 

ΟΦ.
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Mail επικοινωνίας: lupus@espiv.net

ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ - κρατικές επιχειρήσεις εναντίον 
του αναρχικού κινήματος έχουν ως επί το πλείστον 
την ίδια ακριβώς κατάληξη . Σοβαρά τραυματισμέ-
νους - από τη συνήθως αναίτια χρήση βίας - αναρχι-
κούς , οι οποίοι αντί για το νοσοκομείο μεταφέρονται 
στο κρατητήριο. Πιο σπάνια οι επιχειρήσεις καταλή-
γουν με πολιτικούς κρατούμενους και δολοφονημέ-
νους από το κράτος αναρχικούς.
Η αντιμετώπιση των αγωνιστών αυτών ως τρομο-
κρατών από τα συστημικά μέσα είναι, αν μη τι άλλο, 
αναμενόμενη και προβληματική. Εξίσου όμως προ-
βληματική είναι και η θυματοποίηση τους από το 
αριστερό ή και το ίδιο το αναρχικό κίνημα.

ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ αναρχικοί - αυτοί δηλαδή που όχι 
μόνο ασπάζονται την ιδεολογία, αλλά προσπαθούν 
και να την εφαρμόσουν στην πράξη - μπορούν να 
χαρακτηριστούν κάθε άλλο παρά θύματα. Έχοντας 
κερδίσει την προσωπική τους μάχη έναντι της απά-
θειας, αγωνίζονται για ένα καλύτερο μέλλον, γνωρί-
ζοντας ότι πιθανόν να μην προλάβουν να το ζήσουν 
οι ίδιοι. Συνεπώς θυσιάζονται με την ελπίδα οι πρά-
ξεις τους να επιφέρουν το δίκαιο, σε μια κοινωνία 
που φημίζεται για την παθητικότητά της μπροστά σε 
κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση της αν-
θρώπινης ζωής.

ΒΕΒΑΙΩΣ αυτοί δεν είναι οι μόνοι λόγοι για τους 
οποίους η θυματοποίηση των αγωνιστών είναι λαν-
θασμένη. Αναφορά πρέπει να γίνει και στην ηθική. 
Η αρετή γενικώς έχει δύο υποκατηγορίες, τη διανο-
ητική και την ηθική αρετή. Η πρώτη εξαρτάται κατά 
βάση από τη διδασκαλία, ενώ η δεύτερη αποκτάται 
με τον εθισμό - πράγμα που γίνεται διακριτό και από 
την συγγενική σχέση των λέξεων ήθος - έθος - , ηθι-
κός δεν είναι αυτός ο οποίος για παράδειγμα έπραξε 
μια φορά δίκαια , αλλά εκείνος ο οποίος έχει εθιστεί 
στο να πράττει συνεχώς δίκαια. Καμμία από τις δύο 
αυτές αρετές δεν είναι έμφυτη, όμως η απόκτηση 
τους δεν έρχεται σε αντιδιαστολή με τη φύση του αν-
θρώπου. Για να επανέλθουμε όμως στο βασικό θέμα 
του κειμένου, τη διανοητική αρετή, πολλοί μπορούν 
να την αποκτήσουν μέσω της σωστής διαπαιδαγώ-
γησης και της συστηματικής μελέτης. 

ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ, όμως, αρετή, ελάχιστοι είναι αυτοί που 
μπορούν να την προσεγγίσουν και ακόμα λιγότεροι 
αυτοί που θα μπορέσουν να την κατακτήσουν. Οι 
αγωνιστές με τον διαρκή αγώνα τους υπέρ του δικαί-
ου και της ελευθερίας έχουν προσεγγίσει την ηθική 
αρετή και πολλοί εξ αυτών την έχουν κατακτήσει.

ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ μπορούμε να αποκαλούμε "θύματα" 
τους ανθρώπους οι οποίοι οδεύουν προς την εκπλή-
ρωση του σκοπού της ύπαρξής τους, στο ξεπέρασμα 
δηλαδή της βιολογικής φύσης τους και στην κατά-
κτηση τής -κατ' Αριστοτέλη- "ευδαιμονίας" ; Πώς 
μπορούμε να αποκαλούμε θύματα τους ανθρώπους 
των οποίων ο θάνατος παύει να έχει ισχύ και μετου-
σιώνεται σε ζωή τωρινή και μελλοντική;

Vita Civilis
Αρκετά με την θυματοποίηση 

των αγωνιστών
της Θέμιδας Αδράστειας

Το παλιό δημοτικό σχολείο θα ζωντανέψει από τη Μητρόπολη
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Ζόγκα

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας σχεδιάζει να δημιουρ-
γήσει η Μητρόπολη Αργολίδας, στη Ζόγκα, κοντά 
στο κτηριακό συγκρότημα του Ιερού Προσκυνή-
ματος «Άγ. Ιγνάτιος ο Θεοφόρος».
Το κτήριο που θα στεγαστεί το Μουσείο είναι το 
παλιό δημοτικό σχολείο, συναντά κανείς λίγο 
πριν φτάσει στο Προσκύνημα.
Το παλιό εγκαταλειμμένο σχολείο αποφάσισε το 
δημοτικό συμβούλιο Άργους - Μυκηνών να πα-
ραχωρήσει για 50 χρόνια, μετά από αίτημα του 
Μητροπολίτη Νεκτάριου. 
Η απόφαση ήταν πλειοψηφική (διαφώνησαν οι 
δημοτικοί σύμβουλοι Π. Καρούζος, Ι. Λυκοσκού-
φης, Ν. Κοντός και Γ. Θεοδοσίου). Μετά από τα 
50 χρόνια το κτήριο θα αποδοθεί άμεσα και πάλι 
στο Δήμο.
Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ιερός Προσκυ-
νηματικός Ναός Αγίου Ιγνάτιου του Θεοφόρου 
Ζόγκας Άργους», θα αναλάβει την επισκευή και 
συντήρηση του σχολείου με δικές του, αποκλει-
στικά, δαπάνες.
Το κτήριο αυτό είναι ετοιμόρροπο εάν δεν λη-
φθούν άμεσα μέτρα προς επισκευή του, λόγω ελ-
λείψεως εργασιών συντηρήσεως και επισκευής, 
ενώ ένα τμήμα της στέγης έχει ήδη καταπέσει. 
Όπως επισημάνθηκε υφίστανται επισκευάσιμες 
ρηγματώσεις στους περιμετρικούς τοίχους.
Όπως τονίστηκε στο δημοτικό συμβούλιο οι δα-
πάνες για την επισκευή και συντήρηση του πα-

λιού σχολείου υπερβαίνουν το ποσό 
των 50.000 ευρώ και τα οικονομικά 
του δήμου δεν επιτρέπουν την ανά-
ληψη της δαπάνης του πεπαλαιωμέ-
νου κτιρίου.
Το κτήριο αυτό κάποτε έσφυζε από 
ζωή. Πριν από 75 τουλάχιστον χρό-
νια, σύμφωνα με αναφορές στο σχο-
λείο τα πρωινά ήταν 46 παιδιά! 
Ο δάσκαλος με ένα μηχανάκι πή-
γαινε από το Άργος να τους μάθει 
γράμματα. Με τα χρόνια ο οικισμός 
ερήμωσε, οι περισσότεροι κατέβηκαν 
στην πόλη και το σχολείο έμεινε από 
τότε έρημο και εγκαταλειμμένο.

Μετά από 50 
χρόνια η χρήση του 
παλιού σχολείου θα 
επιστρέψει και πάλι 
στο δήμο Άργους – 

Μυκηνών

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δύο 
ανδριάντες του Καποδίστρια και του Σταιϊ-
κόπουλου μπήκαν και πάλι στο προσκήνιο 
μετά τη σύσκεψη στο γραφείο του Γενικού 
Γραμματέα κ.Διδασκάλου. Κλιμάκιο του 
Υπουργείου Πολιτισμού αποτελούμενο από 
συντηρητές, παρουσία της Προϊσταμένης 
Εφορείας Αρχαιοτήτων κας  Άλκηστις Πα-
παδημητρίου, επισκέφθηκαν τους αδριά-
ντες του Ιωάννη Καποδίστρια και Στάϊκου 
Σταϊκόπουλου, για να διαπιστώσουν από 
κοντά τι είδους εργασίες συντήρησης αλλά 
και αποκατάστασης χρειάζονται. 
Να θυμίσουμε ότι το πρόβλημα με τα δά-
κτυλα του δεξιού χεριού του Καποδίστρια, 
είχε διαπιστωθεί ως κατασκευαστική αδυ-
ναμία αμέσως μετά την τοποθέτηση του 
ανδριάντα και δεν είναι μόνο θέμα βανδα-
λισμών.
Δυστυχώς ο ανδριάντας του πρώτου κυ-
βερνήτη είχε αντιμετωπιστεί αρχής εξ αρ-
χής από τους Ναυπλιώτες και είχε υποστεί 
με χρώμα τους πρώτους βανδαλισμούς 
μετά την τοποθέτησή του.
Στις 26 Αυγούστου του 2018 άγνωστοι 
έσπασαν τέσσερα δάχτυλα από το δεξί χέρι 
του κυβερνήτη. Την Τρίτη (16/4/19), σύμ-
φωνα με το anagnostis.org, οι βάνδαλοι 

έσπασαν και έκλεψαν τα τέσσερα δάκτυλα 

που είχαν προσωρινά επανατοποθετηθεί, 

καθώς και τον αντίχειρα που είχε αποκα-

τασταθεί τον Σεπτέμβρη του 2017.

Ψάχνουν συνταγή να θεραπεύσουν  
τον  Ιωάννη Καποδίστρια 

και τον Στάϊκο Σταϊκόπουλο
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Θλίψη στο Ναύπλιο για 
τον «Κακόμοιρο»

Μια φυσιογνωμία του Ναυπλίου δεν εί-
ναι πια μαζί μας. Ο Δημήτρης Βασιλεί-
ου έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στην 
θλίψη συγγενείς και φίλους. Παλιός 
Ναυπλιώτης, ξυλουργός και ψαράς, 
γνωστός με το παρατσούκλι «Κακόμοι-
ρος» ή «Κακομοίρης». Ασυμβίβαστος 
χαρακτήρας, ο Μίμης υπήρξε μοναδι-
κός τεχνίτης του ξύλου, ενώ του άρε-
σαν πολύ οι παρέες στις ταβέρνες. Ήταν 
παντρεμένος με την ζωγράφο Κατερίνα 
Μπεκιάρη.

η εβδομάδα που πέρασε

9 μήνες ταλαιπωρείται η βιβλιοθήκη
Eννέα μήνες πέρασαν και το κτιριακό πρόβλημα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης 

Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης» παραμένει. Αυτό οδήγησε τον βουλευτή Αργολίδας του ΣΥ-

ΡΙΖΑ Γιάννη Γκιόλα να καταθέσει Ερώτηση στη βουλή. Από το υπέρθυρο της κεντρικής 

εισόδου είχαν πέσει σοβάδες και αυτό είχε ως αποτέλεσμα όχι, μόνον, να καταργηθεί η 

δυνατότητα εισόδου στο κτίριο, αλλά να ανασταλεί η ίδια η λειτουργία της Δημόσιας 

Κεντρικής Βιβλιοθήκης της πόλης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Έκλεβαν 
πορτοκάλια
Συνελήφθη σε χωριό του Άρ-
γους, από αστυνομικούς του 
Τμήματος Ασφάλειας Άργους 
– Μυκηνών, μια 37χρονη 
γυναίκα και ένας 41χρονος 
άντρας, που έκλεβαν πορτο-
κάλια από χωράφι. 

Προϋπολογισμός Δήμου Ναυπλιέων
Ψηφίστηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης και ο οι-

κονομικός προϋπολογισμός του Δήμου Ναυπλιέων για 

το 2020 στο δημοτικό συμβούλιο, με τον δήμαρχο Ναυ-

πλιέων Δημήτρη Κωστούρο στις δηλώσεις του να στέ-

κεται στην αρνητική στάση που εισέπραξε από τις υπό-

λοιπες δημοτικές παρατάξεις, η οποία -σύμφωνα με τον 

ίδιο- συνοδεύτηκε με την απόλυτη απουσία προτάσεων.

Καντρίλιες στο Άργος και στο Ναύπλιο

Ένα χορευτικό δρώμενο που γινόταν παλιά σε διαφόρους αποκριάτικους χορούς αναβίωσε στο 
Άργος και στο Ναύπλιο από την Ομάδα Κυριών Άργους. Οι καντρίλιες είναι ένας γαλλικός 
χορός που πρωτοήρθε στην πόλη του Άργους το 1938 από τον Παναγιώτη Κουτρούλη. Συνε-
χίστηκαν από τον Ιωάννη Κουτρούλη. Τώρα συνεχίζονται από την Ράνια Κουτρούλη (εγγονή).

Δασικοί χάρτες στην Αργολίδα
Μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο θα ξεκινήσει η 
ανάρτηση των δασικών χαρτών σε Αργολίδα 
και Κορινθία, καθώς και σε άλλες περιοχές της 
χώρας. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
παρουσίασε πρόσφατα ο υπουργός Περιβάλλο-
ντος Κωστής Χατζηδάκης, μόλις 10.000 αντιρ-
ρήσεις,  σε σύνολο 170.000, που έχουν υποβλη-
θεί επί των δασικών χαρτών έχουν εξεταστεί τα 
τελευταία δύο χρόνια.

1 εκ. δολάρια 
θα διαχειριστεί ο Τζανής
Δώρο εξ ουρανού έλαβε ο Ερμιονίτης διοικητής 
του Παναρκαδικού Νοσκομείου Τάσος Τζανής, 
καθώς ομογενής που ζούσε στo San Francisco 
και έφυγε από την ζωή πριν από κάποια χρό-
νια, είχε ως τελευταία επιθυμία να δωρηθεί μετά 
θάνατον η περιουσία του στο Παναρκαδικό νο-
σοκομείο και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.

Φορτιστές για ηλεκτρικά
αυτοκίνητα στο Ναύπλιο
Οι πρώτοι φορτιστές για ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα στο Ναύπλιο είναι γεγο-
νός. Αυτοί έχουν τοποθετηθεί έξω από 
τον πολυχώρο Φουγάρο. Πρόκειται 
για φορτιστές της Porsche που συνερ-
γάζεται με την ΑΒΒ και που δημιούρ-
γησαν φορτιστές υψηλής ισχύος. 

Πέθανε η μητέρα του Καμπόσου
Σε ηλικία 92 ετών πέθανε η μητέρα του δημάρχου Άργους Άργους - Μυκηνών Δημήτρη Κα-

μπόσου, Γεωργίας. Ο θάνατός της ανακοινώθηκε με μια λιτή δήλωση από τον ίδιο το δήμαρ-

χο, το απόγευμα του Σαββάτου: «Καλό ταξίδι μητέρα! Η αγάπη δεν τελειώνει ποτέ!» Η κηδεία 

έγινε την Κυριακή στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Άργους, παρουσία πλήθους κόσμου.

Παππούς για δεύτερη φορά  
ο δήμαρχος Ερμιονίδας
Παππούς για δεύτερη φορά έγινε ο δήμαρχος 

Ερμιονίδας Γιάννης Γεωργόπουλος. Ο γιος του, 

Γιώργος, δικηγόρος στο επάγγελμα του χάρισε 

μια όμορφη εγγονή!

Ακυρώθηκε εκδρομή του 1ου Λυκείου 
Ναυπλίου στην Ιταλία

Δυσαρέσκεια επικρατεί στις τάξεις των μαθητών της Β' Τάξης του 
1ου Λυκείου Ναυπλίου στο άκουσμα ότι ακυρώθηκε η εκπαιδευ-
τική εκδρομή με προορισμό τη Σικελία, η οποία θα ξεκινούσε σε 
λίγες μέρες, λόγω της εξάπλωσης του κορωνοιού.. Η ακύρωση της 
εκδρομής είναι σύμφωνη με τις επιταγές της υπουργού παιδείας 
Νίκης Κεραμέως, η οποία ανακοίνωσε χθες την αναστολή όλων 
των εκπαιδευτικών εκδρομών με προορισμό την Ιταλία.

Στέλνει τη Λημνιούδη 
στη Γαλλία ο δήμος Άργους
Στη Γαλλία θα βρεθεί η διευθύντρια του Ωδείου Άργους Γαρυφαλ-
λιά Λημνιούδη προκειμένου να συμμετάσχει σε έκθεση βιβλίου 
και γαλλοφωνίας στην αδελφοποιημένη πόλη Αμπεβίλ, ως πρω-
τοβουλία γνώσης για την ανάπτυξη μιας βιβλιοθήκης. Η Οικονο-
μική Επιτροπή του Δήμου Άργους – Μυκηνών ενέκρινε τα έξοδα 
μετακίνησης καθώς και την σχετική αποζημίωση.
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του Βασίλη  
Καπετάνιου Η απέναντι όχθη 

Ο κάτω, ο 
εντερικός επίσης 
ελικοειδής 
«εγκέφαλος» 
όταν ζορίζεται 
βρίσκει την 
λύση στην πίεση, 
κραυγάζοντας 
τον 
εγκλωβισμένο 
αέρα του ή με 
την αποκομιδή 
των προϊόντων 
του. 

Οικολογικό λίπασμα
Ο Θανάσης από μικρός παιδί ήθελε να γίνει γεωπόνος. Η 
οικογένεια του δεν είχε ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο γεωρ-
γικής γης. Αλλά στο χωριό των καλοκαιρινών διακοπών 
που πήγαινε με τους εκπαιδευτικούς στο επάγγελμα  γο-
νείς του, δυο μήνες το καλοκαίρι, αγάπησε την γη και τα 
καλά της. Ετυμολογικά η λέξη γεωπόνος προέρχεται από 
τις λέξεις γη και πόνος. Ο Θανάσης ολοκλήρωσε μετά πά-
θους σε πέντε χρόνια την επιστήμη της γης, αμέσως μετά 
ήρθε ο πόνος της ανεργίας. 
Οικονομικά δεν είχε την δυνατότητα να ανοίξει κατάστη-
μα γεωπονικού ενδιαφέροντος. Η οικογένεια του δεν είχε 
ούτε ένα στρέμμα γης για να ασκήσει την επιστήμη του. 
Η φροντίδα στις γλάστρες της αυλής ήταν αποκλειστική 
φροντίδα και δικαίωμα της μάνας του. 
Πάνω σε ένα δίτροχο «παπάκι» πέρασε δέκα χρόνια της 
ζωής του, με την διανομή τροφίμων έβγαζε το ψωμί του. 
Σκληρές συνθήκες είτε με κρύο, είτε με ζέστη. Δεν έσβησε 
όμως το πάθος του για την γεωπονία. 
Συμπληρώνοντας δέκα χρόνια μηχανοκίνητης διανομής 
έδωσε εξετάσεις και πέτυχε σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Δι-
ορίστηκε μετά από πέντε χρόνια σε γεωργική υπηρεσία 
επαρχίας. 
Η ζωή του άρχισε να του χαμογελά τώρα που πέρασε στην 
τέταρτη δεκαετία της ζωής του. Θα εργαζόταν σε μόνιμη 
δουλειά για την επιστήμη που αγάπησε, θα έφευγε οριστι-
κά από την πιεστική ζωή της μεγαλούπολης. 
-Θανάση, καλώς όρισες στην υπηρεσία μας.
-Ευχαριστώ πολύ, κύριε προϊστάμενε.
-Λοιπόν, αύριο αναλαμβάνεις την πρώτη σου αποστολή. 
Θα πας στο Καμποχώρι να κάνεις έλεγχο αν γίνεται σύμ-
φωνα με τις οδηγίες και τους κανονισμούς το λιπάρισμα 
των δέντρων. Εδώ είναι ο χάρτης με το τμήμα γεωτεμαχί-
ων που θα είναι υπό την εποπτεία σου. 
-Μάλιστα κύριε. 
-Να προσέχεις όμως, οι αγρότες του κάμπου είναι πα-
μπόνηροι. Πουλάνε άμμο στην Αφρική και πάγο στους 
Εσκιμώους. Θέλω να είσαι τυπικός και αυστηρός                                                                        
μαζί τους. Οι κανονισμοί είναι κανονισμοί. 
Όλο το βράδυ το πέρασε μελετώντας ο νεοδιόριστος γεω-
πόνος.  Μάλλον αγχώθηκε και το στρες κατηφόρισε στην 
κοιλιακή του χώρα. Λένε, ότι το έντερο είναι δεύτερος 
εγκέφαλος. Κατά άλλους είναι ο πρώτος και ο βασικότερος 
αφού ο πάνω είναι αυτός που τις περισσότερες φορές τα 
κάνει σκατά και δεν ξέρει από πού να τα βγάλει. Μπροστά 
σε αυτό το βρώμικο ασφυκτικό εγκεφαλικό αδιέξοδο προ-
κύπτουν παθολογικές, ψυχοσωματικές καταστάσεις και 
ασθένειες, πολλές φορές με βαριά σωματικά συμπτώματα. 
Ο κάτω, ο εντερικός επίσης ελικοειδής «εγκέφαλος» όταν 
ζορίζεται βρίσκει την λύση στην πίεση, κραυγάζοντας τον  
εγκλωβισμένο αέρα του ή με την αποκομιδή των προϊό-
ντων του. 
Μέχρι το πρωί μελετούσε ο Θανάσης. Πέντε φορές πήγε 
στον «θρόνο» της τουαλέτας να καταθέσει τις αγωνίες της 
πρώτης γεωπονικής του αποστολής. 
Ζήτημα αν κοιμήθηκε δυο ώρες. 
Έξι το πρωί ήπιε τον καφέ του, ετοίμασε το κολατσιό του, 
έβαλε στο σάκο του και ένα μπουκάλι νερό. Έβαλε το 
κλειδί στην πόρτα να φύγει αλλά ο κάτω εγκέφαλος του 
έστειλε ηχητικό μήνυμα ότι ήθελε άλλη μια καταθετήρια 
επίσκεψη στον «θρόνο». 
-Κι αν μου τύχει ενόχληση στο έντερο μέσα στα χωράφια, 
τί θα κάνω; (Μονολόγησε.)
Πανικοβλήθηκε. Αποχωρητήρια μέσα σε πορτοκαλεώνες 
μόνο σε σουρεαλιστική ταινία του Μπουνιουέλ μπορούσε 
να φανταστεί. Καλού κακού έβαλε και δυο χαρτιά υγεί-
ας μέσα στην τσάντα πλάτης. Λίγο πριν ψηλώσει ο ήλιος 
έφτασε στα πρώτα χωράφια που έπρεπε να ελέγξει. Ο ιδι-
οκτήτης αν και είχε ενημερωθεί δεν ήταν εκεί. Όμως η 
συρμάτινη πόρτα ήταν ανοιχτή.  Σκέφθηκε ότι κάπου μέσα 
θα ήταν ο άνθρωπος.
Άρχισε να κάνει την ελεγκτική δουλειά του από τα δέντρα 
της εισόδου. Πολύ μεγάλο το χωράφι και ο ιδιοκτήτης 
άφαντος.  Πορτοκαλιά την πορτοκαλιά κάνοντας την δου-

λειά του, έφτασε με μια ελαφρά ανηφορική πορεία ,στην 
άλλη άκρη της δενδρογραμμής του παραλληλόγραμμου 
χωραφιού. Μπορεί ο ιδιοκτήτης να μην έκανε την εμ-
φάνιση του ακόμα αλλά τον επισκέφθηκε ένας έντονος 
σπασμός του εντερικού σωλήνα. Ο δεύτερος σπασμός 
ήταν απειλητικός και απαιτούσε επιτακτική λύση. Κοίταξε 
μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά κανείς. Ο ντροπαλός και 
συνεσταλμένος Θανάσης κοίταξε την πυκνόφυλλη πορτο-
καλιά σα να της ζητούσε συγνώμη και ετοιμάστηκε για 
την πρώτη του εξοχική αφόδευση κάτω από τον ίσκιο της. 
-Ευτυχώς που πήρα μαζί μου και το χαρτί υγείας (είπε 
μέσα του).
Ο εντερικός του σωλήνας ανακουφίστηκε και τον ειδοποί-
ησε για την λήξη εργασιών με ένα δυνατό εξαερισμό λες 
και ήταν μηχανή που μάρσαρε. 
Εκείνη ακριβώς την στιγμή στην ανηφορική άκρη του χω-
ραφιού μαζί με την λήξη δραστηριότητας του διπλωμένου 
στα δύο γεωπόνου, έκανε την εμφάνιση του και η μού-

ρη ενός θηριώδους τρακτέρ. Ο οδηγός πατούσε με δεξι-
οτεχνία το γκάζι για να ξεπεράσει την λασπωμένη γωνία, 
ήταν και γεμάτη λιπάσματα η ρεμούλκα του.
Ο ιδιοκτήτης του χωραφιού ερχόταν στο κτήμα του. Ο γε-
ωπόνος πανικοβλήθηκε σε τέτοιο βαθμό που και το έντερο 
του σταμάτησε κάθε δραστηριότητα. Μεγάλη προσβολή, 
πρώτη επίσκεψη στο τόπο και να τον βρουν με τα βρακιά 
κατεβασμένα. 
Αστραπιαία φορά τα ρούχα του, ρίχνει το χαρτί στον σάκο 
και ξεκινά για την είσοδο του χωραφιού. Το θηριώδες 
όχημα μπήκε όλο στον παράπλευρο δρόμο. Ο Θανάσης με 
βήμα γοργό επέστρεφε στην είσοδο. Με το δεξί του μάτι 
αντιλαμβάνεται τον οδηγό, ένα μεγαλόσωμο γεροντοπα-
λίκαρο να του λέει κάτι και να του κουνά το χέρι αλλά 
δεν μπορούσε να καταλάβει τι του έλεγε γιατί ήταν πολύ 
έντονος ο θόρυβος της μηχανής.
Συναντήθηκαν στην ανοιχτή είσοδο. 
Ο οδηγός φαινόταν θυμωμένος , έστριψε το μουστάκι του, 
μία δεξιά μία αριστερά, δυο τσιγκέλια έτοιμα να κρεμά-
σουν τον γεωπόνο. 
-Καλημέρα κύριε.
-Που την είδες την καλή;
-Είμαι ο καινούργιος γεωπόνος. 
-Το κατάλαβα.
Με ένα πήδο βρέθηκε κάτω από το θηριώδες όχημα 
-Γιατί το έκανες αυτό; 

Ο Θανάσης κατάλαβε ότι τον είχε δει ο γεωργός και δεν 
είχε νόημα να ψάξει για άστοχες και άκομψες δικαιολο-
γίες. 
-Δεν γινόταν αλλιώς κύριε. 
-Γιατί δεν γινόταν αλλιώς; 
-Ήταν επιτακτική ανάγκη. 
-Δεν κατάλαβα πόλεμο έχουμε και θα μου κάνεις επίταξη 
στην γη μου; 
-Λυπάμαι πολύ. Ήταν ανάγκη, πέρα από τις δυνάμεις μου. 
-Ήταν ανάγκη να μου ασβεστώνεις το χωράφι πρωί –πρωί; 
Δεν κατάλαβα, τί  καινούργια συστήματα είναι αυτά; 
-Μα, τί λέτε κύριε; 
-Τι το πέρασες το χωράφι μου; Σκουπιδότοπο για να τον 
μαρκάρεις;
-Μα μόνο σε μια πορτοκαλιά, έγινε ότι έγινε. (Ο αγρότης 
κοιτούσε προς τα πίσω. Ο Θανάσης κατάλαβε ότι κοιτούσε 
προς την «λερωμένη» πορτοκαλιά. Του είχε κοπεί το αίμα, 
πάνιασε.) Αν σας ενοχλεί τόσο πολύ να πάω να καθαρίσω. 
(Ασυναίσθητα έπιασε την ανοιχτή τσάντα στην πλάτη του, 
ψηλάφησε το δεύτερο χαρτί υγείας.)
-Δεν είναι δυνατόν! (Είπε με βροντερή  φωνή ο γαιοκτή-
μονας. Έβγαλε από την αριστερή τσέπη του γιλέκου του 
και φόρεσε τα γυαλιά του. Κοιτούσε έκπληκτος στο πίσω 
μέρος του χωραφιού.) Τί σκατά έριξες και εξαπλώνονται 
έτσι στο χωράφι μου; 
-Νομίζω ότι υπερβάλετε κύριε.
-Γύρνα πίσω, γύρνα πίσω να δεις!
Τρέμοντας από ντροπή γύρισε πίσω. Μια τεράστια άσπρη 
γραμμή παλλόταν ανάμεσα στις πορτοκαλιές. Καθώς ντύ-
θηκε, αστραπιαία το λευκό χαρτί πιάστηκε στο εσώρουχο 
και το παντελόνι του. Τον ακολούθησε μέχρι να εξαντλη-
θεί λίγα μέτρα πριν την είσοδο. Ο μύωπας αγρότης το πέ-
ρασε για ελεγκτικό ασβέστωμα. Το ελαφρύ πρωινό αεράκι 
του έδωσε φαντασματικές δυνατότητες. Ο γιγαντόσωμος 
άντρας πήγε να δει τι ήταν αυτός «ο παλλόμενος ασβέ-
στης». Έπιασε το χάρτινο μίτο της Αριάδνης και βγήκε 
από το λαβύρινθο της απορίας του. Λύθηκε σε σπαραχτικά 
γέλια προκαλώντας μεγάλη αμηχανία στον Θάνο. Με δα-
κρυσμένα μάτια γύρισε στον Θάνο. 
-Α ρε γεωπόνε, χρόνια είχα να γελάσω έτσι. Τί είδες στα 
δεντρά μου. 
-Θέλουν λιπάρισμα. 
-Όχι όλα! 
-Δεν πρόλαβα να δω όλο το χωράφι. 
-Για αυτά που είδες σου λέω, δεν θέλουν όλα. 
Στο νου του Θανάση ήρθε η συμβουλή του προϊσταμένου 
του για τους πονηρούς αγρότες του κάμπου. Από την άλλη 
κοίταξε και την ρεμούλκα του τρακτέρ γεμάτη λιπάσματα. 
Ήταν αντιφατική η άρνηση του γεωργού. 
-Σε όλες πρέπει, κύριε. 
-Σου λέω μια δεν θέλει. 
-Κύριε ( στην φαντασία του μυαλού του ο προϊστάμενος να 
του λέει να είναι αυστηρό και τυπικός, είχε αποκτήσει την 
αυτοκυριαρχία του, ύψωσε τον τόνο της φωνής του) κύριε 
σας λέω, όλες θέλουν. 
-Γεωπόνε μία δεν θέλει. 
-Πως το ξέρετε; 
-Την λίπαρες εσύ με οι-κολο-γικό τρόπο. 
Είπε ο ιδιοκτήτης τονίζοντας κατάλληλα τις λέξεις. Ξέ-
σπασε πάλι σε ακατάσχετα γέλια παρασύροντας και τον 
Θανάση. Μια δυνατή σουβλιά στην κοιλιά τρόμαξε τον γε-
ωπόνο, σιγουρεύτηκε για άλλη μια φορά ότι είχε ακόμα το 
δεύτερο ρολό χαρτί στην τσάντα του! 
*Η ιστορία στηρίχθηκε σε πραγματικά αργολικά γε-
ωπονικά γεγονότα. Τα διηγήθηκε η Φώφη (ή αλ-
λιώς Λεμονιά ή Ζαχαρούλα)  στην Μάρω.
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Δίς - τυχη Πατρίδα;
Αν ήταν η εξουσία ν’ ασκείται χωρίς τις 

καταχρήσεις της, οι ενδιαφερόμενοι θα ήσαν 

λιγότεροι ακόμα κι απ’ τους ελάχιστους που 

την αρνούνται

Ν. Γ. Μουρτζούχος, Οδοιπορικό ιδεών
Η Ελλάδα είναι η χώρα των χαμένων ευκαιριών. Από 
τότε που κατάλαβα σε ποιό τόπο ζω, ακούω συνεχώς να 
μιλάνε γύρω μου[όχι πάντοτε οι ίδιοι] για ‘αστοχίες πολι-
τικής’[εσωτερικής κι εξωτερικής].Κομματικές επιλογές και 

κυβερνητικές αποφάσεις, συνήθως κατά παράβασιν κάθε ιδεο-λογικής γραμμής, 
σπαταλάνε το όποιο εθνικό κεφάλαιο σε ασκήσεις σκοπιμοτήτων, αντί να εξετά-
ζονται σε μαθήματα της Δημοκρατίας.
Διχασμός, εσωστρέφεια και λα’ι’κισμός δεν επιτρέπουν στην Πατρίδα να ωριμά-
σει, ν’ απαλλαγεί από τις παθογένειες του δημοσίου χώρου κι από τα φαντάσμα-
τα του παρελθόντος με αποτέλεσμα όχι μόνο να μετράμε τις αλλεπάλληλες ήττες 
αλλά να δίνουμε και την εντύπωση ότι ηδονιζόμαστε με ‘τις νίλες των άλλων’, 
πιστεύοντας αφελώς ότι δεν θα μας αγγίξουν.
Τοξίνες κατά της αστικής Δημοκρατίας, φοβία για την /από την αστική Αριστερά, 
βίαιη άρνηση του αισθήματος του συν-ανήκειν προκαλούν ένα τεράστιο πολιτι-
κο-κοινωνικό κενό.
Περιοδευτές μάγοι της οικονομίας έρχονται θριαμβευτικά και απέρχονται νύ-
χτα, δευτεροσκόποι,οι οποίοι έχοντας διπλή όραση(;) βλέπουν (ανύπαρκτες)
διεξόδους από την ανομική κρίση, μας μαγεύουν δι’ ολίγον πριν τους διώξουμε 
κλωτσηδόν, αόρατοι κυβερνήτες μας στέλνουν μηνύματα αισιοδοξίας κι όμως 
οι περισσότεροι νομίζουμε ότι ο κύκλος της ευημερίας έχει κλείσει. Όσο κι αν 
κάποιοι κοκορο-μαχούντες, μαζί με αετο-νύχηδες και γεφυρο-χτίστες, τάζουν 
καθεστωτική παλινόρθωση άπαντες πλέον γνωρίζουν ότι ακόμα και τα θαύματα 
χρειάζονται κάποια ηθική υπο-στήριξη.
Οι ανερυθρίαστες κωλοτούμπες, οι αθεμελίωτες πολιτικές προβλέψεις, οι αλλο-
πρόσαλες συμμαχίες, οι ατυχείς στρατηγικές κινήσεις, η ανάδειξη πολιτικάντη-
δων-φούσκα, η μη-ανάληψη προσωπικής και συλλογικής ευθύνης για τα λάθη, 
η αναμάσηση πεθαμένων τσιτάτων μπορεί να κινούνται στις γκρίζες ζώνες της 
[άτεχνης] προπαγάνδας αλλά δεν συνιστούν  γνωρίσματα του Νέου. Ο στομφώ-
δης ρητορισμός που δεν χρησιμοποιεί επιχειρήματα για να πείσει αλλά αναμο-
χλεύει άλογα στοιχεία ή πάθη για να πιέσει, εκφεύγει ακόμα κι από το πεδίο των 
κανόνων της Δημοκρατίας.
Η μη-έλλογη άρνηση του Λόγου, η ιστορική απομόνωση από το διεθνές γίγνε-
σθαι και η πολιτική απολυτοποίηση κάποιων εξαιρετικών γεγονότων, η υπο-
δούλωση πολιτικών, διανοουμένων και μέρος του λαού σε ξένα πρότυπα έχουν 
οδηγήσει σε σουρεαλιστικά αποτελέσματα. Κοινωνικός χυλός με πολιτικούς 
κακομαγειρευτές.
Ουδείς κόπτεται για τον τομέα των Ιδεών γιατί όλοι προτιμούν να εμφανίζονται 
ως καταστροφείς των παλαιών μύθων. Ουδείς τολμάει να παρέμβει διορθωτι-
κά[έστω και ουτοπικά] στα κακώς κείμενα καθώς οι παραμορφωτικοί καθρέ-
φτες της πραγματικότητας συμφέρουν κομματικά περισσότερο[αφού δίνουν 
την ευκαιρία  στους μεν  να χρεώσουν την ετεροτοπία ή τη δυστοπία στους δε] 
[και τούμπαλιν]. Επειδή κατά το Νοστράδαμο [βλ. εξαιρετικό βιβλίο καθηγητή 
Γ. Ανδρούτσου] ’’το να είσαι τσαρλατάνος δεν ήταν πολύ δύσκολο. Αρκούσε να 
είσαι άτιμος, να μπορείς να λες ψέματα διανθισμένα με όμορφες υποσχέσεις, να 
μπορείς να εξαπατάς τον κόσμο, να έχεις ευχάριστη φάτσα με γλυκά λόγια πά-
ντοτε’, δεν βλέπω πως θ’ αλλάξει αυτή η συμπαιγνία πολιτικού συστήματος-πο-
λιτών χωρίς να σπάσουν αυγά ή να κοπεί ο γόρδιος δεσμός του ένθεν/κακείθεν 
πελατειασμού.
ΥΓ. Δις = επανάληψη αποτυχούσας ενέργειας, συχνή υποτροπή, ίδιο βιολί, ίδιος 
χαβάς, λά’ι’τμοτίβ, παλιλλογία
Τύχη = σύμπτωση, συγκυρία, κορώνα - γράμματα....ή ....μοίρα, πεπρωμένο, γραμ-
μένο, αναπότρεπτο, Θεού θέλημα, ομφαλοσκοπία [Θ. Βοσταντζόγλου, Αντιλεξι-
κόν]
Διαλέγετε και παίρνετε...
ΥΓ2.’’Το να μάθεις είναι σημαντικό, αλλά το να καταλάβεις είναι το παν’’ [Ν. Γ. 
Μουρτζούχος]

Του Γιάννη Του Γιάννη 
Πανούση,Πανούση,  
καθηγητή καθηγητή 
Εγκληματολογίας Εγκληματολογίας 
στο Πανεπιστήμιο στο Πανεπιστήμιο 
ΑθηνώνΑθηνών

Αντιπολίτευση συμπολίτευση ανταλλάσσουν πυρά 
στο Δημοτικό συμβούλιο Άργους

Στα δικαστήρια για τα 
δικαιώματα των ζώων

Φαίνεται πως δεν την 
γλιτώνουν την δικαστική 
αίθουσα οι δημοτικοί σύμ-
βουλοι του Άργους για το 
θέμα των αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς. Με πρόσφατη 
ανάρτησή του ο δημοτικός 
σύμβουλος Άργους Πέτρος 
Θωμόπουλος, εκλεγμένος 
με την παράταξη του κι 
Χειβιδόπουλου, επιτέθηκε 
εκ νέου κατά της δημο-
τικής αρχής: «Στο προη-
γούμενο Δημοτικό Συμ-
βούλιο κατέθεσα έγγραφη 
ερώτηση σχετικά με την 
ύπαρξη ή μη καταφυγίου 
αδέσποτων ζώων, κατόπιν 
καταγγελιών που έφθασαν 
σε εμένα, από εθελοντές 
ζωόφιλους για τις άθλιες 
συνθήκες διαβίωσης 80 
αθώων ψυχών.
Στην ερώτηση που κατέ-
θεσα ζητώ να μου γνω-
στοποιηθεί αν υπάρχει 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ και αν 
πληρούνται οι διαδικασίες 
υγιεινής για την περίθαλ-
ψη των αδέσποτων ζώων.
Στην εβδομάδα που ακο-
λούθησε της ερώτησης, 
2 γνωστοί κύριοι της δη-
μοτικής αρχής που ασχο-
λούνται με τα αδέσποτα 
ΑΠΕΙΛΟΥΝ οτι θα ΑΠΕ-
ΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΝ τα αδέ-
σποτα γιατί δεν θέλουν 
να πάνε φυλακή για τις 
συνθήκες διαβίωσης των 
ζώων σε μη αδειοδοτημέ-
νο χώρο.

Θέλω να τους ενημερώσω 
οτι, αν δεν προβούν στις 
απαραίτητες ενέργειες για 
την διόρθωση της κατά-
στασης στο Δήμο που δι-
οικούν επι 10ετία...τότε ΘΑ 
ΠΑΝΕ ΦΥΛΑΚΗ.-
Υ.Γ.1: Δεν είναι απειλή εί-
ναι πραγματικότητα...
Υ.Γ.2:Μέχρι σήμερα δεν 
έχει απαντηθεί η ερώτηση 
μου...
Υ.Γ3:Επιπλέον αν ο υπεύ-
θυνος αντιδήμαρχος θε-

ωρεί πως δεν μπορεί να 
τα καταφέρει ας παραχω-
ρήσει και την τελευταία 
αρμοδιότητα που του έχει 
μείνει σε κάποιον άλλο 
που να μπορεί....
* *Οι φωτογραφίες είναι 
από παλαιότερες λήψεις 
του χώρου φύλαξης και από 
άλλη μια "τυχαία" εμφάνιση 
αγέλης αδέσποτων ζώων 
στο κέντρο της πόλης».
Η συμπολίτευση, σύμφωνα 
με πληροφορίες του «Ανα-

γνώστη» φέρεται διατιθε-
μένη να σηκώσει το γάντι 
τόσο κατά την συνεδρία-
ση του επόμενου δημοτι-
κού συμβουλίου, όσο και 
στις δικαστικές αίθουσες. 
Στο προηγούμενο φύλλο 
του «Αναγνώστη» είχαμε 
αναφερθεί στον κίνδυνο 
να αφεθούν ελεύθερα τα 
αδέσποτα, πλην αυτών 
που ασθενούν, αν κλείσει 
οριστικά το υπάρχον κατα-
φύγιο.

Δέν είχαν οι Έλληνες τρόπο να κατασκευάσουν ένα καλού-
πι; Βεβαίως και είχαν, αλλά με το να μήν κατασκευάζουν 
ίδιους δίσκους αλλά κάθε φορά και διαφορετικού βάρους 
και διαμέτρου αλλά και διαφορετικού κράματος μετάλλου, 
ώστε να μήν υπάρχει τρόπος να συγκριθούν μεταξύ τους 
οι ρίψεις τών αθλητών, απέφευγαν τήν επάρατη νόσο τού 
αθλητισμού που είναι η επίδοση, η οποία αναγκαστικά 
οδηγεί σ’ αυτό που διεθνώς ονομάζεται ρεκόρ, μια Αγγλι-
κή λέξη που δέν δέχθηκε η Ελληνική λαλιά να τήν εν-
στερνισθεί ούτε και να τήν εντάξει στο Ελληνικό κλητικό 
σύστημα, έτσι παρέμεινε αποδιοπομπαία και άκλητη.   
Το ρεκόρ σε αναγκάζει να πάρεις «ντόπα», με σκοπό να το 
σπάσεις. Ας αφήσουμε ότι σε υποχρεώνει να ανταγωνίζε-
σαι τόν προηγούμενο κάτοχο τού ρεκόρ (μπορεί να είσαι 
ο νικητής αλλά το ρεκόρ δέν το έχεις σπάσει, λένε τα πα-
παγαλάκια τής …ενημέρωσης), και αν κατά τύχη ο …προ-

ηγούμενος έχει πεθάνει, εσύ ανταγωνίζεσαι τόν πεθαμένο! 
ο οποίος στέκει στο βάθρο τού νικητή, πάνω από σένα, 
αλλά νεκρός!! Οπότε μετά μανίας παίρνεις κρυφά ντόπες 
με τόν σκοπό να διώξεις από πάνω από το κεφάλι σου τόν 
εκλιπόντα!! διακινδυνεύοντας τόσο τήν ίδια σου τήν ζωή, 
όσο και τήν προσωπική σου αλλά και τής οικογένειάς σου, 
και τής πατρίδας σου, τήν Τιμή και τήν Αξιοπρέπεια. 
Δυστυχώς όμως, ταυτόχρονα βλάπτοντας δίχως να το θέ-
λεις, και τήν υπόσταση, τόν πυρήνα αλλά και τήν αξιοπρέ-
πεια τού Αθλητικού Ιδεώδους!
Αυτά και πολλά άλλα -αλλοίμονο- τραγικά και εξωφρενι-
κά, γίνονται στις μέρες μας, με τούς διεθνοποιημένους και 
δεινά παραποιημένους αλλά και διαπομπευμένους Ελλη-
νικούς μας Αθλητικούς Αγώνες.

Ναύπλιον 20.2.20
Ο Θέμος Γκουλιώνης είναι Οφθαλμίατρος 

συνέχεια από τη σελ. 6
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Οι τιμές στο πορτοκάλι
Πετάει στην αγορά η ποικιλία Βαλέντσια 

Η προστασία του ελαιοκάρπου και του εισοδήματος εξαρτάται άμεσα από τη δακοκτονία

Ξ
επερνά τα 20 λεπτά το κιλό της ποι-
κιλίας Βαλέντσια στην Αργολίδα. Με 
τη βασική παραγωγή να αναμένεται 
τον Μάρτιο, σε ορισμένες περιοχές 

καλλιεργητές και διακινητές ξεκίνησαν 
ήδη τη συγκομιδή των πορτοκαλιών Βαλέ-
ντσια με τις πρώτες συμφωνίες να γίνονται 
ανάμεσα στα 20 με 25 λεπτά το κιλό, ενώ σε 
εξαιρετικές ποιοτικά περιπτώσεις, άγγιξαν 
και τα 30 λεπτά.

Πέρυσι οι πρώτες πράξεις ξεκίνησαν στα 17 
λεπτά στην Αιτωλοακαρνανία, με αρκετούς να 
αρχίζουν την εμπορική περίοδο με αξιώσεις 
για μια καλύτερη τιμή. Σε καλά κτήματα στην 
περιοχή του Μεσολογγίου σημειώθηκαν πέ-
ρυσι πράξεις ακόμη και στα 25 λεπτά το κιλό, 
με τα δεδομένα της φετινής χρονιάς να μην 
αποκλείουν το ενδεχόμενο αυτό να επαναλη-
φθεί.
Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του agronews, 
όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο γεγονός ότι 
η ζήτηση αναμένεται να διατηρηθεί φέτος 
σε υψηλά επίπεδα, ειδικά από την  Ευρώπη, 
ενώ γενικά το ελληνικό πορτοκάλι, σε όλες τις 
ποικιλίες του φάνηκε να σημειώνει μια αξι-
οσημείωτη εμπορική κίνηση από άποψη ζή-
τησης και τιμών τους τελευταίους μήνες τόσο 
στις εγχώριες όσο και στις ευρωπαϊκές αγορές. 
Στη Λακωνία τα κλαδιά λυγίζουν φέτος από 

το βάρος, με την όψιμη παραγωγή να αναμέ-
νεται πως θα είναι έτοιμη για συγκομιδή μέσα 
στον επόμενο μήνα, ωστόσο και εκεί οι πρώ-
τες πρώιμες κοπές αναμένεται  να πουληθούν 
στα 20 λεπτά. Όπως εξηγούν οι παραγωγοί, ο 
όγκος σε καμία περίπτωση δεν θα αγγίξει τα 
επίπεδα που επετεύχθησαν προ διετίας, ωστό-
σο θα είναι υψηλότερος από τον περσινό. Από 
άποψη ποιότητας, οι καιρικές συνθήκες μέχρι 
στιγμής ευνόησαν τις καλλιέργειες μην αφή-
νοντας περιθώρια για την υποβάθμιση του 
καρπού.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως στην αγορά 
εκφράζονται επιφυλάξεις αναφορικά με τη 
βιασύνη της συγκομιδής, με τα επιχειρήματα 
να περιστρέφονται γύρω από την περιεκτικό-
τητα σε σάκχαρα που έχει την περίοδο αυτήν 
ο καρπός. 
Στο επίκεντρο του εμπορικού ενδιαφέροντος 
για το πορτοκάλι βρίσκονται το διάστημα αυτό 
τα Μέρλιν, αφού για τις ναβαλίνες έχει σχεδόν 
τελειώσει η συγκομιδή, με την τιμή στο χωρά-
φι για τα τελευταία κομμάτια στα 35 λεπτά.
Στα Μερλιν η τιμή παραγωγού κέρδισε πε-

ρίπου 10 λεπτά το κιλό μέσα σε λίγες μέρες, 
με το εμπόριο να φαίνεται ότι προσπαθεί να 
αντιδράσει, αναζητώντας πράξεις και στην 
πιο όψιμη ποικιλία Lane Late, της οποίας η 
παραγωγή είναι μεγαλύτερη χρόνο με το χρό-
νο, αφού νέες καλλιέργειες γίνονται πλέον 
παραγωγικές σε περιοχές της Αιτωλοακαρνα-
νίας. Ειδικότερα, από τα 25 με 27 λεπτά που 
ήταν μέχρι πρόσφατα τα Μέρλιν, οι τελευταίες 
πράξεις έκλεισαν στα 35 λεπτά. Αντίστοιχα, τα 
Lane Late κυμαίνονται σε τιμές που ξεκινούν 
από τα 30 λεπτά και φτάνουν τα 35 λεπτά στο 
δέντρο.

Το όλο πλαίσιο που αφορά την δακοκτονία 
του 2020 στην Π.Ε. Αργολίδας εγκρίθηκε στη 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, χθες Δευτέρα 24 
Φεβρουαρίου.
Ειδικότερα, η Επιτροπή ενέκρινε:
α) τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δια-
γωνισμού, των όρων διακήρυξης και των επι-
τροπών διαγωνισμού για την παροχή υπηρε-
σιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με 
τη μέθοδο της παγιδοθεσίας
β) τη διενέργεια ηλεκτρονικού, μειοδοτικού 
διαγωνισμού, των όρων διακήρυξης και των 
επιτροπών για την ανάδειξη εργολάβων σχετι-
κά με τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 

ελαιοδέντρων σε 29 ελαιοκομικές περιοχές 
της Αργολίδας
γ) τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, των 
όρων διακήρυξης και των επιτροπών διαγω-
νισμού για την ανάδειξη εργολάβων που θα 
αναλάβουν τον από εδάφους δολωματικό ψε-
κασμό ελαιοδέντρων στις ελαιοκομικές περιο-
χές Κιβερίου, Μύλων και Ασκληπιείου.
Όπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Αργολί-
δας Γιάννης Μαλτέζος, “άμεσος στόχος είναι 
η έγκαιρη έναρξη και περάτωση όλων των 
διαδικασιών του προγράμματος δακοκτονί-
ας ώστε το σύνολο των ελαιοπαραγωγών να 
δουν την παραγωγή τους για μια ακόμα χρο-
νιά να αυξάνεται ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. 

Προς αυτή την κατεύθυνση γίνονται έντονες 
προσπάθειες από τις υπηρεσίες της Π.Ε. Αρ-
γολίδας και από τα συλλογικά όργανα της Πε-
ριφέρειας.
Αυτό βεβαίως διότι η προστασία του ελαιοκάρ-
που και κατά συνέπεια του εισοδήματος του 
παραγωγού εξαρτάται άμεσα από την αποτε-

λεσματικότητα του προγράμματος δακοκτο-
νίας. Η εγρήγορση και η συνέπεια εκ μέρους 
των υπηρεσιών θα συμβάλλουν αποτελεσμα-
τικά ώστε η επόμενη περίοδος δακοκτονίας να 
ξεκινήσει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέ-
σεις”.

Οι πρώτες συμφωνίες 
γίνονται μεταξύ 20 - 25 
λεπτά το κιλό, ενώ σε 
εξαιρετικές ποιοτικά 

περιπτώσεις, αγγίζουν 
και τα 30 λεπτά

Ο πόλεμος του δάκου στην Αργολίδα
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Πάρτι αλληλεγγύης σε πρόσφυγες και μετανάστες 
από πολίτες της Αργολίδας

Σε μια πρόσφατη επίσκεψή 
τους  στο ξενοδοχείο ‘Γαλα-
ξίας» όπου φιλοξενούνται 
450 πρόσφυγες, τα μέλη 
και οι Φίλοι του ελευθερι-
ακού χώρου Άργους «Δη-
μήτρης Μάτσαλης» διαπί-
στωσαν τις ελλείψεις που 
υπάρχουν σε ιατρική περί-
θαλψη, εκπαίδευση αλλά 
και σε έλλειψη βασικών 
τροφών για βρέφη και μι-
κρά παιδιά. Για την κάλυ-
ψη των βασικών αναγκών 
των παιδιών διοργανώνε-
ται πάρτι αλληλεγγύης στο 
Άργος:

«Σε μασκέ πάρτι καλούνται 
όλοι όσοι δεν έχουν χάσει 
την αίσθηση ανθρωπιάς 

και αλληλεγγύης προς τον 
συνάνθρωπό τους. Σκοπός 
μας πέρα από την διασκέ-
δαση είναι να συγκεντρώ-
σουμε γάλατα, κρέμες, πά-
νες και μωρομάντιλα για 
παιδάκια ηλικίας 1-4 ετών. 
Πρόκειται για 45 παιδία 
προσφύγων «στον Γαλα-
ξία» της Ερμιονίδας.

 Ο καθένας ας προσφέρει 
ότι μπορεί οικονομικά από 
τα προαναφερόμενα είδη. 

Γλεντάμε με τις δυσκολίες, 
παλεύουμε για την ζωή.

Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου, 
8μμ στο DR.FEELGOOD 
στην πλατεία του Άργους

Αλληλέγγυες – Αλληλέγ-
γυοι»

«Μαγικές» τελετουργίες για βροχή
με την κουνίστρα Κουσκουτέρα

Ο Σύλλογος Ποντίων Αργολίδας και 
Φίλων Ποντιακού Ελληνισμού ¨Η Πα-
ναγία Σουμελά¨, στο πλαίσιο του Αρ-
γείτικου Καρναβαλιού 2020 στο Δήμο 
Άργους Μυκηνών, που διοργανώνει η 
ΚΕΔΑΜ, θα παρουσιάσει την «Κουσκου-
βάρα», την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 
και ώρα 20:00 στην  κεντρική πλατεία 
στο ΑΡΓΟΣ. 
Με τον ερχομό της άνοιξης, τους κα-
τοίκους του Πόντου, ιδιαίτερα αυτούς 
που είχαν χωράφια, τους ταλαιπωρούσε 
η ξηρασία. Έτσι έκαναν μια δέηση για 
βροχή. Έφτιαχναν ένα είδος σκιάχτρου 
και το περιέφεραν από σπίτι σε σπίτι 
λέγοντας: «Η κουνίστρα Κουσκουτέρα 
ζητάει από τον Θεό βροχή. Δώσε Θεέ 
μου βροχή στου πλούσιου τον κήπο 
και στου φτωχού το χωράφι». Έβγαινε, 
τότε, η νοικοκυρά κι έριχνε νερό πάνω 
στην Κουσκουτέρα. Τα παιδιά τίναζαν 

το σκιάχτρο και έπεφταν οι σταγόνες 
στο έδαφος, όπως η βροχή. Όπως λοι-
πόν έβρεχαν την Κουσκουτέρα, έτσι να 
έβρεχε και ο Θεός και να πρασινίσει η 
γη. Πριν φύγουν η κάθε νοικοκυρά τους 
έδινε  κεράσματα ή χρήματα για το καλό 
και αυτοί τους εύχονταν «Καλή βροχή, 
να δώσει ο Θεός».
Αυτό το ιδιαίτερο Ποντιακό Έθιμο θα 
αναβιώσει ο Σύλλογος Ποντίων Αργο-
λίδας ως  ένα δρώμενο εν κινήσει με 
σκοπό να οι παλαιότεροι να μην ξεχνάνε 
την πολιτιστική τους κληρονομιά και τα 
παιδιά να μαθαίνουν γι΄ αυτή ώστε να  
περνάει από γενιά σε γενιά και να μη 
χάνεται ποτέ.
Με το τέλος της αναβίωσης του εθίμου, 
θα ακολουθήσει Παραδοσιακό Ποντιακό 
Γλέντι με πίπιζα, νταούλι, λύρα, τραγού-
δι και πολύ χορό.
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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.

Ηρεμία στην Καραθώνα

Κουζουλένονται στο Άργος 
με LOCOMONDO

-Σάββατο 29 Φεβρουαρίου, στο 
πλαίσιο της Αργείτικης Απο-
κριάς 2020 στο Δήμο Άργους 
Μυκηνών, που διοργανώνει η 
ΚΕΔΑΜ :
* στις 18:30, ¨ΠΟΔΑΡΑΤΗ¨ ΝΥ-
ΧΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΚΑΡΝΑ-
ΒΑΛΙΣΤΩΝ χωρίς άρματα! Γνω-
ρίστε τα φετινά ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΑ 
ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ. Χορέψτε στους 
ρυθμούς της Μπάντας Κρου-
στών Quilombo και … κρατήστε 
την ανάσας γιατί…;; το Fire Show 
θα σας… κόψει την ανάσα!
Τα γκρουπ με την μπάντα & τους 
καρναβαλιστές και ώρα 18:20, 
θα συγκεντρωθούν στην οδό Γεν. 
Κολοκοτρώνη (από του Κουρου-
νιώτη τα παπούτσια μέχρι του 
Ανδρή).
Η πορεία είναι: από τη Γεν Κο-
λοκοτρώνη που θα είναι συγκε-
ντρωμένοι, ξεκινούν αντίστροφα 
προς την Κορίνθου – στο ύψος 
της Βας. Κων/νου στρίβουν δε-
ξιά – στο ύψος του ¨εσώρουχα 
Τασσόπουλος¨ στρίβουν αρι-
στερά & διασχίζουν τον πεζό-
δρομο – στο ύψος της ¨ κάβα 
Βλογιάρη¨ στρίβουν αριστερά 
& διασχίζουν την Καποδιστρίου 
- στο ύψος του 1ου Δημοτικού 
σχολείου στρίβουν αριστερά & 
διασχίζζουν τον πεζόδρομο της 
Δαναού – ανεβαίνουν το γεφυ-
ράκι & καταλήγουν στην εξέδρα 
στο ποτάμι (απέναντι από την 
εθνική τράπεζα).
Επάνω στην εξέδρα θα γίνει η 
παρουσίαση των καρναβαλικών 
ομάδων & όταν τελειώσουν θα 
γίνει το show με τις φωτιές.
* στις 20:00, κεντρική πλατεία 
στο ΑΡΓΟΣ. MASCHERARIS! 
Κυρίες ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 
παγώνουν, παίζουν με το κοι-

νό, χορεύουν ταραντέλα! Κύριοι 
τραγουδούν καντσονέτες!!!
  
-Κυριακή 1 Μαρτίου 2020, ΑΡ-
ΓΟΣ.
ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗ ΠΑ-
ΡΕΛΑΣΗ ΜΕ ΑΡΜΑΤΑ!!!!
Παρουσιάζουν ο Ρένος Χαραλα-
μπίδης & η Νένα Χρονοπούλου.
* ώρα 16:00 - Η παρέλαση θα ξε-
κινήσει με τις ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΕΣ 
τη μασκότ του Αργείτικου Καρ-
ναβαλιού!
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑ-
ΛΙΟΥ η Γιουσέφ! Ξυλοπόδαροι 
με γιγαντιαία φορέματα! Το ζευ-
γάρι Μίκυ & Μίνι!
Η Καρναβαλική Παρέλαση θα 
ξεκινήσει από τη συμβολή των 
οδών Θεάτρου & Δαναού και θα 
συνεχίσει έως τη συμβολή των 
οδών Καποδιστρίου & Δαναού.
Στο ύψος του Καποδιστριακού 
Δημοτικού σχολείου οι ομά-
δες θα στρίψουν αριστερά με 
κατεύθυνση προς την Παιδική 
Βιβλιοθήκη που βρίσκεται στην 
Παιδική χαρά ¨Δ. Μπόνης¨ στη 
συμβολή των οδών Καποδιστρί-
ου & Φείδωνος όπου και θα λή-
ξει η Καρναβαλική Παρέλαση.
* ώρα 18:00 - Μετά το τέλος της 
Καρναβαλικής Παρέλασης, θα 
καεί ο Καρνάβαλος στην πλα-
τεία (μπροστά από την τράπεζα 
Πειραιώς) και το Fire Juggling 
Show θα σας εντυπωσιάσει!
* ώρα 19:00 - Θα ξεκινήσει η 
συναυλία με τους LOCOMONDO 
(στην εξέδρα μπροστά από το 
παλαιό Δημαρχείο).
  
-ΚΟΥΛΟΥΜΑ θα γίνουν σε όλα 
τα Δημοτικά Διαμερίσματα του 
Δήμου Άργους Μυκηνών. 

Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις του Αναπλιώτικου 
Καρναβαλιού 2020

Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020 
Πλατεία Συντάγματος, ώρα 11:00
Για 30η συνεχή χρονιά διεξάγεται το 
επιτυχημένο «Παιχνίδι του κρυμμένου 
θησαυρού».
Πλατεία Συντάγματος – Τριανόν, ώρα 
12:00 
Λειτουργεί εργαστήρι κατασκευής 
βενετσιάνικης μάσκας από γύψο, ζω-
γραφική και τεχνικές διακόσμησης 
με υφάσματα, πούπουλα, χάντρες και 
πολλά άλλα υλικά. 
Πυργιώτικα, ώρα 16:30 
Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλ-
λογος Πυργιωτίκων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ», στην πλατεία του χωριού 
θα φτιάξουν και θα φορέσουν τα πιο 
όμορφα μαρτάκια από κόκκινη και 
άσπρη κλωστή για να μην τους «κά-
ψει» ο ήλιος.
Άρια, ώρα 18:00
Αποκριάτικο παραδοσιακό γλέντι στην 
πλατεία του χωριού με μουσική, χορό, 
άφθονο κρασί και τσικνίσματα.
Παναρίτι, ώρα 18:30
Αποκριάτικο ξεφάντωμα με φωτιές, 
σουβλάκια, χορό και άφθονο κρασί στην 
πλατεία του χωριού. Ομάδα animateur 
θα διασκεδάσει τα μικρά παιδιά.
Πλατανίτι, ώρα 20:00 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατανιτίου 
διοργανώνει το καθιερωμένο του απο-
κριάτικο γλέντι στην πλατεία του χω-
ριού με μασκαράδες, φωτιές και χορό.
Και ήρθε η ώρα για το ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙ-
ΚΟ ΝΑΥΠΛΙΟ, ώρα 20:00
Το ΘΕΑΤΡΟ ΔΡΟΜΟΥ HELIX με δεκα-
μελή θίασο στην πλατεία Τριών Ναυ-
άρχων ( πλατεία Δημαρχείου) θα πα-

ρουσιάσει θέαμα Δρόμου « Κωμωδία 
Δρόμου με Πλάνες και Όνειρα». Είναι 
μια παράσταση για μικρούς και μεγά-
λους εμπνευσμένη από την Commedia 
Dell’Arte. Εντυπωσιακές φιγούρες σε 
ξυλοπόδαρα, αναγεννησιακή μουσική, 
ζογλερικά και κωμικές καταστάσεις, 
σκηνές με φωτιές και πυροτεχνήματα… 
Έπονται οι Encardia.
Κυριακή 1 Μαρτίου 2020
Ναύπλιο -Παλιά Πόλη, ώρα 11:00 
Ομάδα κυριών με ρούχα εποχής περ-
πατούν στα σοκάκια της πόλης και 
φωτογραφίζονται μαζί σας!
Πλατεία Συντάγματος, ώρα 12:00 
Η Φιλαρμονική του ΔΟΠΠΑΤ Ναυ-
πλίου παρουσιάζει αποκριάτικο ρε-
περτόριο με κομμάτια latin, jazz, ρυθ-
μούς και μελωδίες swing, tango, vals, 
rumba, samba, αλλά και ελληνικά 
παραδοσιακά τραγούδια της Αποκριάς!
Πλατεία Συντάγματος, ώρα 13:00 
Η Σχολή Χορού Τάτση, ο Επιμορφωτι-
κός Σύλλογος Αγίας Τριάδας και η Ομά-
δα Χορού του 4ου Δημοτικού Σχολείου 
Ναυπλίου θα παρουσιάσουν παραδοσι-
ακά αποκριάτικα χορευτικά δρώμενα.
ΤΟΛΙΑΝΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΧΩΡΑ, ώρα 
10.30
Ο Δήμος Ναυπλιέων, ο ΔΟΠΠΑΤ σε 
συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλο-
γο Τολού, τον Σύλλογο Γονέων & Κη-
δεμόνων Τολού και τον Σύλλογο Επαγ-
γελματιών Τολού, διοργανώνουν στο 
κέντρο του Τολού αποκριάτικο ξεφά-
ντωμα και γλέντι για παιδιά και όσους 
νιώθουν παιδιά! Μεγάλη καρναβαλική 
γιορτή, η οποία ξεκινά από την οδό Σέ-
κερη, με παρέλαση καρναβαλιστών, δι-

ασκεδαστές που επιφυλάσσουν πολλές 
εκπλήξεις, παιχνίδια για μικρούς και 
μεγάλους, face painting…και πολλά 
παραδοσιακά κεράσματα

ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑ-
ΣΗ στο Ναύπλιο, ώρα 17:00 παρουσιά-
ζει η Ματθίλντη Μαγγίρα
Η Καρναβαλική παρέλαση ξεκινά από 
την οδό Σιδηράς Μεραρχίας – Εθνική 
Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου 
Σούτσου Παράρτημα Ναυπλίου, με 
πορεία τις οδούς Συγγρού, Λεωφόρο 
Αμαλίας, Κωλέττη, οδηγώντας καρνα-
βαλιστές και άρματα στο λιμάνι Ναυ-
πλίου ( θέση Π).
Πρόκειται για ένα μεγάλο καρναβάλι 
δρόμου με γιγάντιες πολύχρωμες μα-
ριονέτες. Μια παρέλαση από φαντα-
στικές φιγούρες ανθρώπων και ζώων 
οι οποίες κινούνται με ρυθμό ανάμεσα 
στους καρναβαλιστές. 
H Καρναβαλική πορεία πλαισιώνεται 
από την ομάδα κρουστών του ΟΥ-
ΡΑΝΟΚΑΤΕΒΑΤΟ, τους BATUKA, οι 
οποίοι δίνουν το ρυθμό και οδηγούν το 
Βασιλιά Καρνάβαλο στην πυρά!
Οι χορευτές του Paso Latino θα μας 
περιμένουν στην πλατεία Φολελλήνων 
για να μας διασκεδάζουν σε ρυθμούς 
latin, salsa, bachata και animation! 
Στις 19.30 θα οδηγήσουμε τον Βασιλιά 
Καρνάβαλο στην πυρά και θα γίνει η 
λήξη του Αναπλιώτικου Καρναβαλιού 
με πολύχρωμα βεγγαλικά να φωτίζουν 
τον Αναπλιώτικο ουρανό.
Το γλέντι θα συνεχιστεί με συναυλία 
από τον MR BACHATTA και την παρέα 
του! 
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Νηστίσιμα και αλκοόλ εχθρός της οδήγησης
Αυξημένα μέτρα Τροχαίας κατά την περίοδο εορτασμού των Αποκριών και της Καθαράς Δευτέρας

Δυστυχώς τις ημέρες των εορτών και ιδίως 
αυτές που συνηθίζουμε να γιορτάζουμε στην 
ύπαιθρο, Πάσχα και Καθαρά Δευτέρα, ξεχνιό-
μαστε στην κατανάλωση αλκοόλ με αποτέλε-
σμα να είναι πιο εμφανής ο κίνδυνος τροχαί-
ων ατυχημάτων. Όμως και η ταχύτητα με την 
οποία μετακινούμαστε προς και από τον τόπο 
προορισμού για τον εορτασμό, μας κάνει ιδιαί-
τερα απρόσεκτους και επικίνδυνους.
Η Ελληνική Αστυνομία, λόγω της αυξημένης 
κίνησης των εκδρομέων, ενόψει του εορτασμού 
των εορτών των Αποκριών και της Καθαράς 
Δευτέρας, λαμβάνει αυξημένα μέτρα Τροχαίας, 
κατά το διάστημα από 28 Φεβρουαρίου έως 2 
Μαρτίου, σε όλο το οδικό δίκτυο της Χώρας, με 
σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών 
και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. 
Ο σχεδιασμός των μέτρων περιλαμβάνει: 
-ανάπτυξη μέτρων και ειδικών δράσεων εντός 
των πόλεων, καθ' όλη την εορταστική περίοδο, 
για την εξασφάλιση απρόσκοπτης και ασφα-
λούς κίνησης οχημάτων και πολιτών και ιδιαί-
τερα των ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων,
-αυξημένη αστυνομική παρουσία και ενισχυ-
μένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού 
δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρό-
κλησης τροχαίων ατυχημάτων,
-αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους-εξό-
δους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατη-
ρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων, 
-συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών 
τροχονομικών ελέγχων (ιδιαίτερα για τη βε-
βαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που βάσει 
στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρό-
κληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, όπως 
υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επή-
ρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, χρή-
ση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση), 
-αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου πα-
ρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αερο-
δρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.), 
-κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τόπους που θα 
πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις, 

-έγκαιρη εξασφάλιση συνεργασίας και συντο-
νισμού με όλους τους συναρμόδιους Φορείς 
– Υπηρεσίες, για την άμεση αντιμετώπιση και 
επίλυση προβλημάτων που τυχόν θα ανακύ-
ψουν και
-ενημέρωση των πολιτών μέσω των Υπηρεσι-
ών Επικοινωνίας του Σώματος, σε κάθε περί-
πτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πλη-
ροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν 
κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων. 
Επισημαίνεται ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρ-
μογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη 
επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό 
όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυ-
ρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης. 
Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτο-
σικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλο-
γο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελε-
σματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της 
χώρας.
Επιπρόσθετα, κατά την περίοδο των εορτών 
των Αποκριών και της Καθαράς Δευτέρας θα 
ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών 

ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οδηγώ με Ασφάλεια 
σημαίνει: 
-Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. 
-Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευ-
ματώδη ποτά 
-Σέβομαι τα όρια ταχύτητας 
-Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα 
-Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη 
-Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα 
-Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτο-
μα με αναπηρία 
-Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τρο-
χονόμων 
-Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας 
-Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυ-
τοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας 
-Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης 
σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος 
-Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα 
που θα οδηγήσω.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών ωφέλι-

μου φορτίου άνω του 1,5 τόνου κατά την περίο-
δο των εορτών των Αποκριών και της Καθαράς 
Δευτέρας στην περιοχή μας:
1. Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020, από 
ώρα 16:00 έως 21:00 και το Σάββατο 29 Φε-
βρουαρίου 2020, από ώρα 08:00 έως 13:00, για 
το ρεύμα εξόδου:
-Στον αυτοκινητόδρομο Α8 (Αθήνα – Πάτρα) 
από τα Διόδια Ελευσίνας (Χ.Θ. 26+500) μέχρι 
τα Διόδια Ρίου (Χ.Θ. 199+660). 
 -Στον αυτοκινητόδρομο Α7 (Κεντρικής Πελο-
ποννήσου), στο ρεύμα προς Καλαμάτα, από τον 
Α/Κ Κορίνθου (Χ.Θ. 85+300) έως τον Ισόπεδο 
Κυκλικό Κόμβο Σπάρτης  (Χ.Θ. 240+800) (Πε-
ριμετρική Καλαμάτας). 
-Στον Αυτοκινητόδρομο Α71 (Λεύκτρο – Σπάρ-
τη) από τον Α/Κ Λεύκτρου (0+000) έως τον Α/Κ 
Σπάρτης (Χ.Θ. 45+000).

2. Τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2020, από ώρα 15:00 
έως 21:00, για το ρεύμα εισόδου:
-Στον αυτοκινητόδρομο Α8 (Αθήνα - Πάτρα), 
στο  ρεύμα προς Αθήνα, από τα Διόδια Ρίου 
(Χ.Θ. 199+660) μέχρι τα Διόδια Ελευσίνας (Χ.Θ. 
26+500). 
 -Στον αυτοκινητόδρομο Α7 (Κεντρικής Πε-
λοποννήσου), στο ρεύμα προς Αθήνα, από 
τον Ισόπεδο Κυκλικό Κόμβο Σπάρτης (Χ.Θ. 
240+800) (Περιμετρική Καλαμάτας) έως τον 
Α/Κ Κορίνθου (Χ.Θ. 85+300). 
-Στον Αυτοκινητόδρομο Α71 (Λεύκτρο – Σπάρ-
τη), στο ρεύμα προς Λεύκτρο, από Α/Κ Σπάρτης 
(Χ.Θ. 45+000) έως τον Α/Κ Λεύκτρου (0+000).

3. Εξαιρούνται της απαγόρευσης κυκλοφορίας:
Τα οχήματα που προσφέρουν οδική βοήθεια, 
τα φορτηγά αυτοκίνητα των ΕΛΤΑ, τα φορτηγά 
αυτοκίνητα των εταιρειών διανομής τύπου, τα 
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας (Φ.Δ.Χ.) και ιδι-
ωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) που μεταφέρουν ζώντα 
ζώα, ευπαθή τρόφιμα όπως αυτά αναφέρονται 
στη διεθνή συμφωνία καθώς και κάποιες ιδικές 
κατηγορίες ακόμα. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την με αριθμό 3/29.01.2020 
Διάταξη του Ειρηνοδικείου Ναυ-
πλίου αναγνωρίστηκε η ίδρυση 
του Σωματείου μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα με την επωνυμία 
«Ιπποσθένης» που εδρεύει το 
Ναύπλιο και εγκρίθηκε το από 
16/01/2002 καταστατικό του που 
αποτελείται από δεκαεννέα (19) 
άρθρα και με σκοπό τη χρησι-
μοποίηση της Γυμναστικής, της 
Αγωνιστικής των Ανατολικών 
Πολεμικών Τεχνών και της άσκη-
σης γενικά σε συνδυασμό με την 
εφαρμογή μορφωτικού προ-
γράμματος επί των συμμετεχό-
ντων η ενίσχυση του μαχητικού 
πνεύματος και της ικανότητας 
του μάχεσθαι, όπως αυτός ανα-
φέρεται αναλυτικά στο άρθρο 2 
του Καταστατικού.

Ναύπλιο, 04/02/2020
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Κωνσταντίνος 
Σταθογιαννόπουλος

Σιδηράς Μεραχίας 15 Ναύπλιο 
21 100

Μπορεί να γίνει τώρα Εσπερινό Λύκειο στο Κρανίδι;
Διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας

Διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινω-
νίας της Ερμιονίδας, το οποίο απασχο-
λεί πάρα πολλούς δημότες οι οποίοι δεν 
έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, είναι να τους δοθεί μία μεγά-
λη δεύτερη ευκαιρία να ενταχθούν στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και να παρακο-
λουθήσουν ένα Εσπερινό Επαγγελματικό 
Λύκειο.
Το θέμα φέρνει στην επικαιρότητα με 
ανοιχτή επιστολή του στο δήμαρχο Γιάν-
νη Γεωργόπουλο, ο δημοτικός Σύμβουλος 
και καθηγητής Κοινωνικής Εκπαίδευσης 
Τάσος Λάμπρου, ζητώντας να συζητηθεί 
στο δημοτικό συμβούλιο, προκειμένου να 
ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήμα-
τος και να γίνουν όλες οι απαιτούμενες 
ενέργειες για την υλοποίησή του, τονίζο-
ντας ότι στην εποχή της δια βίου μάθησης 
απαιτείται να μην υπάρχουν εκπαιδευτι-

κοί αποκλεισμοί και καθώς οι χιλιομετρι-
κές αποστάσεις είναι αποτρεπτικές, είναι 
επιτακτική ανάγκη να ενταχθούν οι ενδι-
αφερόμενοι σε άλλες εκπαιδευτικές δομές 
Εσπερινής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Ερμιονίδας 

είχε υποβάλλει και στο παρελθόν με ανά-
λογες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβου-
λίου ανάλογο αίτημα χωρίς όμως θετικό 
αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα τη δημοτική 
περίοδο 2010-2014 με απόφαση ΔΣ του 
Δήμου Ερμιονίδας και τη δημοτική περί-

οδο 2014-2019, με ανάλογη απόφαση. 
Μάλιστα την περίοδο 2014-2019 το αί-
τημα είχε υποβληθεί συνοδευόμενο από 
100 αιτήσεις - εκδηλώσεις ενδιαφέρο-
ντος για την εγγραφή τους στο σχολείο. 
Τότε η οικονομική κατάσταση - κρίση 
πάγωσε το αίτημα. 
Σύμφωνα με τον κο Λάμπρου, τώρα απαι-
τείται η επικαιροποίησή του, η άμεση 
ενεργοποίηση όλων για να διεκδικηθεί η 
ίδρυση και λειτουργία Εσπερινού Επαγ-
γελματικού Λυκείου στο Κρανίδι.
Στην ανοιχτή επιστολή του επικαλεί-
ται το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας που 
λειτουργεί στο Κρανίδι τα 13 τελευταία 
χρόνια και έχουν ολοκληρώσει την υπο-
χρεωτική εκπαίδευση 180 άτομα. Πολλοί 
από τους εκπαιδευόμενους επιθυμούν να 
ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
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Στην Μνήμη Θάνου 
Μικρούτσικου 
Των παιδικών σου χρόνων η πατρίδα

στέκει αγέρωχη, σιωπηλή

εκεί άκουσες φοβισμένος

αυτού του κόσμου την πληγή

Από τότε με μια βάρκα 

ψάχνεις ένα άγνωστο νησί

που έχει πάντα ήλιο

και μια λιτή ζωή

Δεν θα σου πω ποτέ καλό ταξίδι

πάντα θα είσαι εδώ

να τραγουδάς του Αλκαίου τα τραγούδια

με ένα παράπονο πικρό

Κ΄ αν οι καιροί χειροτερέψουν 

κρυφά στη βάρκα σου θα μπω

στα πανιά θα γράψω λίγους στίχους

και ένα μεγάλο ευχαριστώ

Γιώργος Μώρος

Διάλογος…

Να σε ξεκουράζεις...

Εσύ που μπορείς,

Και να αναλώνεσαι,

Σε όσα δεν μπορούν,

Να αναπνέουν

Χωρίς εσένα.

Όπως εγώ..

Με Εσένα.

Είπε η καρδιά

Στο μυαλό,

Σε ένα κόσμο,

Καταδικασμένη,

Να δουλεύει συνέχεια…

Για Σένα !!

- Σπύρος Δ Κατσίγιαννης- (2017)

Λαβύρινθος 

Στο βαθύ γαλάζιο των ματιών σου 

χάθηκα μες στο λαβύρινθό σου

χάθηκα διέξοδο δεν βρίσκω

μένω εδώ να πάρουμε το ρίσκο 

Στων ματιών σου εκεί τη γλαυκή 
λάμψη 

αυτή που χίλια αστέρια έχουν βάψει

χάθηκα δεν έχω που να πάω

μένω εδώ στα μάτια που αγαπάω 

Στων ματιών σου αυτήν εδώ τη δίνη 

ευκαιρία η αγάπη δεν μου δίνει

στον βωμό σου απόψε θα χορέψω 

μια φορά κι εγώ να σε πλανέψω

Νανά Μπροδήμα,

ποιητική συλλογή «Στη δίνη του έρωτα» 

Φεβρουάριος 2014

Χθες το απόγευμα, όπως είχαμε προγραμ-
ματίσει, ξανασυναντήθηκα με τον εκτε-
λωνιστή και δημοτικό σύμβουλο Γιώργο 
Σπυρόπουλο, ο οποίος τηλεφωνικά είχε 
αναφέρει πως ήταν μάρτυρας έντονης λο-
γομαχίας στο διάλειμμα της παράστασης 
στο Παλαμήδι, μεταξύ του Έτορε Μαντσίνι 
και ενός αγνώστου σε αυτόν ατόμου. Είχε 
δε την εντύπωση πως ο διάλογος γινόταν 
στα Ιταλικά.
Παράλληλα, την ίδια ώρα περίπου, ο κο-
μπιουτεράς, για την ακρίβεια ο εξειδικευ-
μένος γραφίστας, ο οποίος είχε κληθεί να 
βοηθήσει ώστε να μπορέσουμε να έχουμε 
μια όσο το δυνατόν καθαρότερη εικόνα της 
εκδήλωσης, είχε κάνει τις πρώτες εκτυπώ-
σεις. 
Έτσι, με το που ήρθε στο γραφείο μου ο 
Σπυρόπουλος και καθώς επαναλάμβανε 
δια ζώσης αυτά που είχε πει τηλεφωνικώς, 
ο υποδιοικητής έφερνε τις φωτογραφίες, 
όπου υπήρχε εντυπωσιακή ευκρίνεια για 
τα δεδομένα της νυκτερινής εκδήλωσης. 
Σε κάθε περίπτωση ήταν υπερεπαρκείς 
για τις ανάγκες της περίπτωσης που διε-
ρευνούσαμε. Το άτομο με το οποίο λογομα-
χούσε το θύμα, καθόταν στην έβδομη σειρά 
των θεατών!
Ο Διευθυντής, εντυπωσιασμένος, έκανε 
την αναμενόμενη ερώτηση:
-Η ταυτότητά του μας είναι γνωστή;
-Μπορώ να το υποστηρίξω πέραν πάσης 
αμφιβολίας με δυο τρόπους. Με την προ-
σωπική μου μαρτυρία - το αναγνώρισα το 
άτομο, καθότι πρόσφατα είχα μιλήσει μαζί 
του – αλλά και με την ηλεκτρονική εφαρ-
μογή ταυτοποίησης προσώπων, που έχου-
με στην Υπηρεσία. Όλα αυτά, όμως, είναι 
εκ του περισσού, καθότι ο καλύτερος τρό-
πος είναι η απευθείας επιβεβαίωση. Ρωτή-
στε γι’ αυτήν τον κύριο Μποναβεντούρα, 
που έχουμε στην παρέα μας…
Η όψη του Ιταλού εμπορικού ακολούθου 
ήταν όψη ανανήψαντος μετά από βαρύ 
χειρουργείο. Ο Αστυνομικός Διευθυντής, 
με μια έκφραση απορίας, προσπαθώντας 
να αντιμετωπίσει την εξέλιξη, τον ρώτησε:
-Τι γνωρίζετε εσείς κύριε Μποναβεντούρα;

Κάτωχρος, ο Ιταλός, δοκίμασε πρώτα να 
δροσίσει με μια γουλιά το στεγνό του στόμα 
και προσπάθησε να βρει την ξαφνικά χα-
μένη του αυτοπεποίθηση. Προσπάθεια που 
φάνηκε στο επιθετικό ύφος της απάντησής 
του, που ήρθε με τη μορφή των απανωτών 
ερωτήσεων:
-Τι με ρωτάτε να σας πω; Αν ήμουνα στην 
παράσταση; Ή αν λογομάχησα στο διάλειμ-
μα με τον μακαρίτη τον Έτορε; Και γιατί θα 
έπρεπε να δώσω αναφορά; Μήπως ερωτή-
θηκα; Και αν λογομάχησα, τι έχει να κάνει 
με το έγκλημα; Οι φίλοι δεν τσακώνονται 
μεταξύ τους; Ή μήπως στην Ελλάδα δεν 
συμβαίνει αυτό;
Ο Διοικητής Ασφαλείας, μη χάνοντας την 
ψυχραιμία του μπροστά σε αυτή την θρα-
σεία φραστική επίθεση, με κοφτό, υπηρεσι-
ακό τόνο, από όπου έλειπε κάθε ίχνος συ-
ναισθηματισμού, απάντησε με φωνή, όπου 
οι λέξεις ηχούσαν μία – μία σαν χτύπημα 
σφυριού σε πρόκα:
-Επειδή ούτε εσείς ούτε εγώ, μιά και είμα-
στε ενεργοί στην Υπηρεσία μας και μάλιστα 
σε υπεύθυνες θέσεις, δεν έχουμε ενδείξεις 
για προϊούσα άνοια, θα ήθελα να σας θυμί-
σω πως γνωριστήκαμε και μιλήσαμε πριν 
δυο ημέρες. Τότε, μου είπατε πως είχατε 
βρεθεί με τον Έτορε Μαντσίνι τις προάλ-
λες στο GB Corner, στη Μεγάλη Βρετάνια 
και είχατε μια φιλική όσο και εμπιστευτική 
συζήτηση μαζί του. Δεν αναφερθήκατε κα-
θόλου στην παρουσία σας στην εκδήλωση 
του Παλαμηδιού ούτε, φυσικά, στον έντονο 
διάλογο που είχατε με το θύμα. Μήπως θα 
μπορούσατε τώρα, μιας και την ανοίξαμε 
αυτή την κουβέντα, να μας διαφωτίσετε;.

(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

21ο  – Όλα δείχνουν τον βασικό ύποπτο
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(Μέρος Ά`)

Η
ορεινή ποδηλασία είναι το 
άθλημα στο οποίο ο αθλη-
τής - αναβάτης οδηγεί ένα 
ποδήλατο σε εκτός δρόμου 

διαδρομές, συχνά πάνω σε ανώ-
μαλο έδαφος, χρησιμοποιώντας 
ειδικά σχεδιασμένα ποδήλατα βου-
νού (Mountain Bike). Τα ποδήλατα 
βουνού έχουν αρκετές ομοιότητες 
με άλλα ποδήλατα αλλά ενσωμα-
τώνουν χαρακτηριστικά που προο-
ρίζονται για να ενισχύσουν την αν-
θεκτικότητα και την απόδοση του σε 
ανώμαλο έδαφος. 
Η ορεινή ποδηλασία μπορεί γενικά 
να χωριστεί σε πολλαπλές κατηγο-
ρίες με κυριότερες τις Διαδρομές 
αντοχής (Cross country), Κατάβα-
ση (Downhill), Μαραθώνιο και Τε-
τραπλό 4Χ. 
Αυτό το ατομικό άθλημα απαι-
τεί αντοχή, σωματική δύναμη και 
ισορροπία, δεξιότητες χειρισμού 
του ποδηλάτου και ικανότητα του 
αναβάτη να είναι αυτοδύναμος. 
Η ορεινή ποδηλασία μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σχεδόν οπουδή-
ποτε, από μια πίσω αυλή σε ένα 
χωματόδρομο, αλλά η πλειοψηφία 
των ποδηλατών βουνού επιλέγουν 
εκτός δρόμου διαδρομές, επαρχια-
κούς δρόμους, ή στενά μονοπάτια 
που περνάν μέσα από δάση, βου-
νά, ερήμους ή χωράφια. Υπάρχουν 
πτυχές της ορεινής ποδηλασίας 
που είναι πιο παρόμοιες με αυτές 
του ορεινού τρεξίματος παρά με 
την κοινή ποδηλασία. Επειδή οι 
αναβάτες απομακρύνονται συχνά 
από τον πολιτισμό, κυριαρχεί μια 
ισχυρή ηθική αυτοδυναμίας στο 
άθλημα. Οι αναβάτες μαθαίνουν να 
επισκευάζουν μόνοι τους τα ποδή-
λατα σε περίπτωση βλάβης καθώς 
βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις 
από βοήθεια. Πολλοί αναβάτες φέ-
ρουν σακίδια πλάτης, τα οποία πε-
ριλαμβάνουν μπουκάλια με νερό, 
και όλα τα απαραίτητα εργαλεία 
και εξοπλισμό για τις επισκευές 
στα προβλήματα που μπορεί να 
προκύψουν κατά την διάρκεια της 
ανάβασης. Πολλοί αναβάτες φέ-
ρουν, επίσης, προμήθειες έκτακτης 
ανάγκης σε περίπτωση τραυμα-
τισμού μακριά από οποιαδήποτε 
βοήθεια. Βόλτες σε ομάδες και άλ-
λες μορφές ομαδικών αναβάσεων 
είναι κοινές, ειδικά σε μεγαλύτερες 
διαδρομές. 

Ιστορία
1800
Ένα από τα πρώτα δείγματα πο-
δηλάτου βουνού, τροποποιημένο 
ειδικά για διαδρομές εκτός δρό-
μου, χρησιμοποιήθηκε σε απο-
στολή των Buffalo Soldier (μέλη 
του 10ου Συντάγματος Ιππικού 
του Στρατού των Ηνωμένων Πο-
λιτειών) από την Μιζούλα προς 
το Εθνικό Πάρκο Γιέλοουστοουν 
και πίσω, κατά τον Αύγουστο του 
1896. 

1900–1960

Άλλο ένα πρώιμο παράδειγμα χρή-
σης ποδηλάτων εκτός δρόμου είναι 
όταν ποδηλάτες αγώνων δρόμου 
χρησιμοποίησαν το Cyclo-cross 
(ποδηλατικοί αγώνες στο χώμα) ως 
μέσο διατήρησης της φόρμας κατά 
τις θερινές περιόδους. Το Cyclo-
cross σταδιακά διαχωρίστηκε από 
την αγωνιστική ποδηλασία και 
θεωρήθηκε ξεχωριστό αγώνισμα 
κατά το 1940, με το πρώτο παγκό-
σμιο πρωτάθλημα Cyclo-cross να 
πραγματοποιείται το 1950. Επίσης, 
η γαλλική ποδηλατική ομάδα Velo 
Cross Club Parisien (VCCP) περι-
ελάμβανε 21 νεαρούς ποδηλάτες 
από τα περίχωρα του Παρισιού, οι 
οποίοι, μεταξύ του 1951 και 1956, 
ανέπτυξαν ένα άθλημα που ήταν 
αξιοσημείωτα παρόμοιο με τη ση-
μερινή ορεινή ποδηλασία. 
Το 1955 δημιουργήθηκε από 
ποδηλάτες εκτός δρόμου του 
Ηνωμένου Βασιλείου ένας οργα-
νισμός αφιερωμένος στην ποδη-
λασία εκτός δρόμου εν ονόματι 
Roughstuff Fellowship. Το 1966 
ο D. Gwynn κατασκεύασε ένα πο-
δήλατο, ειδικά σχεδιασμένο για 
διαδρομές με ανώμαλο έδαφος. Το 
ονόμασε "Mountain Bicycle" (Πο-
δήλατο βουνού) λόγω της προο-
ριζόμενης χρήσης του. Αυτή ίσως 

και να είναι η πρώτη χρήση αυτής 
της ονομασίας. 

Στην Αγγλία, το 1968, ο Γκέοφ Απς, 
ένας αναβάτης μοτοσικλέτας, άρχι-
σε να πειραματίζεται με τον σχεδι-
ασμό ποδηλάτων εκτός διαδρομής. 
Κατά το 1979, κατόπιν παραγγελί-
ας, κατάφερε να αναπτύξει ένα πο-
δήλατο ελαφρού βάρους το οποίο 
ήταν κατάλληλο για τις υγρές και 
λασπώδεις εκτός δρόμου διαδρο-
μές της νοτιοανατολικής Αγγλίας. 
1970–1980
Υπήρξαν αρκετές ομάδες από πο-
δηλάτες σε διάφορες περιοχές των 
Η.Π.Α. που κάνουν έγκυρους τους 
ισχυρισμούς ότι έπαιξαν σημαντικό 
ρόλο στην γέννηση του αθλήμα-
τος. Ποδηλάτες από το Κολοράντο 
και την Καλιφόρνια επιδιόρθωναν 
τα ποδήλατα τους και τα προσάρ-
μοζαν στις σκληρές συνθήκες των 
εκτός δρόμων διαδρομών. 
Τροποποιημένα ποδήλατα τύπου 
Cruiser (παλιά ποδήλατα δρόμου 
που χρονολογούνται γύρω στο 
1930-1940) εφοδιασμένα με κα-
λύτερα φρένα και χοντρότερα λά-
στιχα, γνωστά και ως ποδήλατα 
Schwinn, χρησιμοποιήθηκαν για 
καταβάσεις βουνοπλαγιών στην 
Καλιφόρνια, στα μέσα του 1970. 

Εκείνη την εποχή, δεν υπήρχαν 
ποδήλατα βουνού. Οι πιο πρώιμοι 
πρόγονοι των μοντέρνων ποδη-
λάτων βουνού βασίστηκαν στα 
ποδήλατα τύπου Cruiser, όπως 
αυτά που κατασκευάστηκαν από 
την Scwinn. Το μοντέλο Schwinn 
Excelsior ήταν το καλύτερο της 
κατηγορίας του λόγω της γεωμε-
τρίας του. 
Κατά το τέλος του 1970 και στις αρ-
χές του 1980, εταιρίες ποδηλάτων 
δρόμου άρχισαν να κατασκευάζουν 
ποδήλατα βουνού χρησιμοποιώ-
ντας υψηλής τεχνολογίας υλικά 
λιγοστού βάρους. Ο Τζο Μπρηζ 
είναι αποδεκτός στους περισσότε-
ρους ως ο άνθρωπος που εισήγαγε 
στον ποδηλατικό κόσμο το πρώτο 
ποδήλατο βουνού, κατασκευασμέ-
νο ειδικά για αυτόν τον σκοπό, το 
1978. Ο Τομ Ρίτσεϊ, ένας μεταλο-
κολλητής με δεξιότητες στην κα-
τασκευή ποδηλάτων, προχώρησε 
αργότερα στην κατασκευή σκελε-
τών ποδηλάτων για μία εταιρία 
επονομαζόμενη MountainBikes η 
οποία αργότερα μετονομάστηκε σε 
Fisher Mountain Bikes. Τα πρώ-
τα ποδήλατα βουνού ήταν στην 
ουσία απλά ποδήλατα δρόμου (με 
διαφορετική σωλήνωση και γεω-
μετρία) με ευρύτερο σκελετό και 

διακλαδώσεις για να επιτρέπουν 
την ύπαρξη χοντρότερων ελαστι-
κών. Τα τιμόνια ήταν επίσης δι-
αφορετικά καθώς ήταν ίσια και 
εγκαρσίως τοποθετημένα σε αντί-
θεση με τα χαμηλωμένα και κυρτά 
τιμόνια που χρησιμοποιούνταν στα 
ποδήλατα δρόμου. Επίσης διάφορα 
κομμάτια, κατά την πρώιμη κατα-
σκευή ποδηλάτων βουνού, πάρθη-
καν από τα ποδήλατα BMX. Άλλοι 
συνεισφέροντες ήταν οι Ότις Γκάι 
και Κιθ Μπόντρατζερ. 
O Τομ Ρίτσεϊ κατασκεύασε το πρώ-
το τακτικά διαθέσιμο ποδήλατο 
βουνού, το οποίο εξοπλίστηκε αρ-
γότερα από τους Γκάρι Φίσερ και 
Τσάρλι Κέλι και πουλήθηκε από 
την εταιρία τους, ονομαζόμενη 
MountainBikes (αργότερα επο-
νομάστηκε σε Fisher Mountain 
Bikes). Τα δύο πρώτα ποδήλα-
τα βουνού τα οποία είχαν μαζι-
κή παραγωγή πουλήθηκαν στις 
αρχές του 1980• το Specialized 
STumpjumper και το Univega 
Alpina Pro. Το 2007 δημοσιεύθηκε 
το ντοκιμαντέρ “Klunkerz: A Film 
About Mountain Bikes”, μέσα στο 
οποίο περιγράφεται το θέμα της 
ιστορίας της ορεινής ποδηλασίας 
κατά τη διάρκεια αυτής της καθο-
ριστικής περιόδου στη Βόρεια Κα-
λιφόρνια. 
Εκείνη την εποχή, η βιομηχανία 
ποδηλάτων δεν είχε ενθουσιαστεί 
με την ιδέα των ποδηλάτων βου-
νού, τα οποία πολλοί θεωρούσαν 
ως μια βραχυπρόθεσμη μόδα. Συ-
γκεκριμένα, μεγάλοι κατασκευα-
στές όπως η Schwinn και η Fuji 
απέτυχαν να δουν την σημασία 
ενός ποδηλάτου ικανού να χρη-
σιμοποιείται σε όλων των ειδών 
τις διαδρομές και την επερχόμενη 
έκρηξη στα “σπορ περιπέτειας”. 
Αντίθετα, η πρώτη μαζική παρα-
γωγή ποδηλάτων βουνού ήταν 
πρωτοπορία νέων εταιριών όπως 
οι MountainBikes (έπειτα, Fisher 
Mountain Bikes), Ritchey, και 
Specialized. 

1990–2000
Κατά το 1990 και την πρώτη δεκα-
ετία του εικοστού πρώτου αιώνα, 
η ορεινή ποδηλασία αναπτύχθηκε 
από ένα ελάχιστα γνωστό άθλημα 
σε μία κύρια δραστηριότητα. Πο-
δήλατα βουνού και ο εξοπλισμός 
αυτών, τα οποία ήταν κάποτε δια-
θέσιμα μόνο σε εξειδικευμένα κα-
ταστήματα ή κατόπιν ταχυδρομι-
κής παραγγελίας έγιναν διαθέσιμα 
σε απλά ποδηλατικά καταστήματα. 
Κατά τα μέσα της πρώτης δεκαε-
τίας του εικοστού πρώτου αιώνα, 
ακόμα και πολυκαταστήματα όπως 
το Wal-Mart άρχισαν να πουλούν 
φτηνά ποδήλατα βουνού με ολο-
κληρωμένη ανάρτηση και δισκό-
φρενα. Κατά την πρώτη δεκαετία 
του 2000, η μόδα στα ποδήλα-
τα βουνού περιλαμβάνει το "all 
mountain bike", το 29άρι και το 
Singlespeed.

Ορεινή ποδηλασία
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Της Δήμητρας
Τούντα,

Διαιτολόγος,
Διατροφολόγος,
www.tountadiet.gr

Του Άγγελου

Τράκα, 

Επιστημονικός Συνεργάτης 

του Κέντρου Ειδικών Θεραπειών Βασίλης Ν. 

Καπετάνιος 

και Συνεργάτες

Σε όλες σχεδόν τις αναπτυγμένες και ανα-
πτυσσόμενες χώρες, το μέσο σωματικό βά-
ρος και η συχνότητα της παχυσαρκίας ση-
μειώνουν ραγδαία αύξηση. Λαμβάνοντας 
υπόψη το γεγονός αυτό, ο Παγκόσμιος Ορ-
γανισμός Υγείας πρόσφατα αναγνώρισε ότι 
υπάρχει έκρηξη μιας "παγκόσμιας επιδημί-
ας", της παχυσαρκίας και για το λόγο αυτό 
προέβη στην έκδοση ενός ειδικού τόμου 
οδηγιών στον οποίο παραθέτει την έκταση, 
την σοβαρότητα και τις επιπτώσεις από την 
επιδημία αυτή.
Έχει αποδειχθεί ότι η παχυσαρκία έχει μια 
ισχυρή γενετική προδιάθεση. Αυτή η πλη-
ροφορία που είναι καταγεγραμμένη στα 
γονίδια, αν και έχει σημειωθεί σημαντική 
πρόοδος στην επιστημονική έρευνα, δεν 
έχει μέχρι σήμερα επαρκώς καθοριστεί 
και διαλευκανθεί. Όμως η εμφάνιση της 
επιδημίας, προφανώς προέρχεται από αλ-
λαγές σε κάποιους περιβαλλοντολογικούς 
παράγοντες.
H επικρατούσα σήμερα επιστημονική άπο-
ψη είναι ότι ο κύριος και σημαντικός πε-
ριβαλλοντολογικός παράγοντας που επέ-
δρασε στην εμφάνιση της επιδημίας της 
παχυσαρκίας, είναι ο "μοντέρνος" τρόπος 
ζωής.

Γιατί πρέπει να χάσεις βάρος άμεσα;
• Έχεις καλύτερη διάθεση: Η απώλεια βά-

ρους μπορεί να βελτιώσει την αυτοεκτί-
μησή σου. Όταν χάνεις κιλά βελτιώνεις 
την εμφάνιση, την ποιότητα της ζωής 
σου και αποκτάς παράλληλα αίσθημα 
ικανοποίησης και επιτυχίας. Έρευνες 
δείχνουν ότι άτομα που χάνουν ακόμα 
και λίγο βάρος έχουν λιγότερα συμπτώ-
ματα κατάθλιψης.

• Προστατεύεσαι από καρδιαγγειακές πα-

θήσεις: Τα παχύσαρκα και υπέρβαρα 
άτομα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες 
να παρουσιάσουν: 

1. Υψηλότερη πίεση (παράγοντας κινδύνου 
για έμφραγμα).

2. Υψηλά επίπεδα χοληστερόλης και τρι-
γλυκεριδίων.

3. Ξαφνικό θάνατο από έμφραγμα ή εγκε-
φαλικό.

Μειώνοντας το βάρος σου κατά 5%-10% 
μπορείς να μειώσεις τις πιθανότητες να 
εμφανίσεις καρδιαγγειακή πάθηση. Αυτό 
σημαίνει ότι ένας άντρας 80 κιλών αρκεί 
να χάσει μόνο 4-8 κιλά από το βάρος του.
• Αποφεύγεις το διαβήτη: Αν είσαι υπέρ-

βαρος, έχεις τις διπλάσιες πιθανότητες 
να παρουσιάσεις διαβήτη τύπου II. Αν 
χάσεις βάρος κι έχεις ήδη παρουσιάσει 
αυτήν την ασθένεια, τότε μπορείς να 
ελέγξεις καλύτερα τα επίπεδα σακχάρου 
στο αίμα και ίσως μειώσεις την ποσότητα 
των φαρμάκων.

• Έχεις λιγότερες πιθανότητες να εμφανί-
σεις καρκίνο: κάποιες μορφές καρκίνου 
σχετίζονται με επιπλέον κιλά. Οι υπέρβα-
ροι άντρες έχουν περισσότερες πιθανό-
τητες να εμφανίσουν καρκίνο του προ-
στάτη και του εντέρου.

• Κοιμάσαι καλύτερα: Η άπνοια ύπνου εί-
ναι πάθηση, η οποία προκαλεί διακοπή 
της αναπνοής για μικρά χρονικά δια-
στήματα και ροχαλητό στη διάρκεια του 
ύπνου. Η άπνοια ύπνου μπορεί να σε κά-
νει να αισθάνεσαι κουρασμένος κατά τη 
διάρκεια της ημέρας αλλά και να προκα-
λέσει καρδιακή ανεπάρκεια. Χάσε βάρος 
κι εξαφάνισε το πρόβλημα.

• Βοηθάς τις αρθρώσεις σου: Όταν είσαι 
υπέρβαρος ή παχύσαρκος, το επιπλέ-
ον βάρος επιβαρύνει τις αρθρώσεις στα 
γόνατα, στο ισχίο και τη μέση. Η οστε-
οαρθρίτιδα είναι αποτέλεσμα αυτής της 
πίεσης σε αυτά τα σημεία του σώματος. 
Χάνοντας βάρος μειώνεις τα συμπτώμα-
τα κατά μεγάλο βαθμό.

Παχυσαρκία: μια παγκόσμια επιδημία Επιπτώσεις των διαταραχών του 
λόγου

Πολλά από τα προβλήματα που παρουσι-

άζονται στην παιδική ηλικία θα μπορού-

σαν να είχαν προληφθεί ή να είχε περιο-

ριστεί σημαντικά η εξέλιξή τους. Έτσι θα 

είχαν περιοριστεί οι ψυχολογικές και οι 

μαθησιακές επιπτώσεις που πολλές φο-

ρές προκαλούν οι διαταραχές ομιλίας-

λόγου και φωνής. Δεν είναι σπάνιο το 

φαινόμενο παιδιών που οι κοροϊδίες των 

συμμαθητών του, επειδή δεν έλεγε σω-

στά π.χ. το «ρ» τον έκαναν να μη σηκώνει 

το χέρι στη τάξη, να έχει γίνει νευρικός 

και να αποφεύγει να χρησιμοποιεί λέξεις 

που περιέχουν αυτό το γράμμα όταν μι-

λάει. Πολλοί γονείς, έχουν την εντύπω-

ση ότι είναι ένα μικρό πρόβλημα, σχεδόν 

αμελητέο, το οποίο το παιδί θα ξεπεράσει 

μεγαλώνοντας, πράγμα που τις περισ-

σότερες φορές δεν αληθεύει. Αυτοί που 

συμβουλεύουν τους γονείς με φράσεις 

όπως «άστο το παιδί νωρίς είναι ακόμα», 

θα έπρεπε να μπορούν να προσδιορίσουν 

και το πότε είναι αργά.

Το μεγαλύτερο δώρο που μπορείτε να κά-

νετε σ’ένα παιδί είναι να το βοηθήσετε να 

επικοινωνεί με τον κόσμο γύρω του.

Οι λειτουργικές διαταραχές της άρθρω-

σης αποτελούν την πιο συχνή διαταραχή 

της ομιλίας, ιδίως στην παιδική ηλικία. 

Ονομάζονται λειτουργικές επειδή δεν 

υπάρχουν εμφανή γενεσιουργικά αίτια 

και νευρολογικά αίτια. Οι συνηθέστερες 

αιτίες που ενοχοποιούνται είναι οι προ-

σβολές από μέση ωτίτιδα, οι περιβαλλο-

ντικοί παράγοντες, η σύγκλιση των δο-

ντιών και ο χαλινός της γλώσσας.

Αποκλείοντας λοιπόν τα γενεσιουργικά 

και νευρολογικά αίτια εστιάζουμε στην 

αποκατάσταση της λειτουργικότητας 

του περιφερικού συστήματος με πολλές 

ασκήσεις όλων των φθογγοπλαστικών 

οργάνων για να επιτύχουμε την αποκα-

τάσταση της άρθρωσης.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι ένα παι-

δί που αντιμετωπίζει ήπιες ή σοβαρές 

φωνολογικές διαταραχές, ενδέχεται να 

βγάλει μαθησιακές δυσκολίες τύπου δυ-

σλεξίας και η έγκυρη αποκατάσταση των 

δυσκολιών αυτών θα ελαχιστοποιήσει τις 

επιπτώσεις αυτές. 
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Φτιαγμένο να ενώνει δύο κόσμους. Έναν άνυδρο και ένα καταπράσινο 
από βλάστηση

Η γέφυρα του Διαβόλου 
Ελάχιστοι πλην των ντόπιων γνωρίζουν πως στην Ελλάδα, στην Τροιζήνα υπάρχει αντί-
στοιχο σημάδι του Διαβόλου, όπως αυτό που άφησε ο Διάολος του Φάουστ στο δωμάτιο 
(σήμερα πανσιόν «στο Λιοντάρι») του Αλχημιστή στο Στάουφεν, σε ένα χωριουδάκι κο-
ντά στα σύνορα Γερμανίας με την Ελβετία και την Γαλλία.
Η Γέφυρα του διαβόλου είναι μια πολύ παλιά τοξοειδής γέφυρα που συνδέει τις πλευ-
ρές μιας αρκετά απόκρημνης και βαθιάς χαράδρας στη περιοχή της Τροιζήνας, από την 
οποία γέφυρα διέρχεται ο δρόμος από Γαλατά προς Ναύπλιο.
Κάτω ακριβώς από τη γέφυρα του διαβόλου, περνούν τα ορμητικά νερά του Κρεμαστού 
σήμερα, στην αρχαιότητα Υλικού ποταμού, σχηματίζοντας τον τελευταίο καταρράκτη 
του. Παλαιά κάτω από τη γέφυρα υπήρχαν νερόμυλοι.
Σύμφωνα με τον θρύλο ο πασάς της περιοχής να διέταξε τον κορυφαίο πρωτομάστορα 
να κατασκευάσει γιοφύρι, στον Χρυσορρόα, διαφορετικά θα τον αποκεφάλιζε. Καθώς οι 

δυο πρώτες προσπάθειες ήταν αποτυχημένες, στην τρίτη και τελευταία του προσπάθεια, 
προκειμένου να μην χάσει το κεφάλι του, έκανε συμφωνία με το Διάβολο να τον βοη-
θήσει, προσφέροντας την ψυχή του. Εκείνος δέχτηκε και μέσα σε μια νύχτα κατασκευά-
στηκε η γέφυρα. Το ίδιο βράδυ ο διάβολος δώρισε στον πρωτομάστορα ένα πιθάρι χρυσά 
φλουριά. Ο γεφυροποιός έγινε πάμπλουτος, αλλά δεν πρόλαβε να χαρεί τα πλούτη του 
πέρα από έξι χρόνια. Μια μέρα ενώ διέσχιζε τη γέφυρα, για να επισκεφθεί το σημείο που 
είχε κρυμμένο το θησαυρό του, σηκώθηκε άγριος άνεμος, τον πήρε και τον εξαφάνισε 
ενώ την ίδια στιγμή κεραυνός έκαψε το σπίτι και την οικογένεια του.
Σήμερα μπορεί να περάσει κανείς από το μικρό γεφυράκι που ενώνει δύο βουνά. Το ένα 
χωρίς βλάστηση και το άλλο καταπράσινο. Η οργιώδης βλάστηση και η εναλλαγή του 
τοπίου σίγουρα θα σας μαγεύσουν.

Περιβάλλον
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
Καθαρά Δευτέρα

Μ
ε την Καθαρά Δευτέρα ξεκινά 
η Σαρακοστή για την Ορθό-
δοξη Εκκλησία, ενώ ταυτό-
χρονα σημαίνει το τέλος των 
Αποκριών. Η Καθαρά Δευτέ-

ρα ονομάστηκε έτσι γιατί οι Χριστιανοί 
«καθαρίζονται» πνευματικά και σωμα-
τικά. Είναι μέρα νηστείας αλλά και μέρα 
αργίας για τους Χριστιανούς. Η νηστεία 
διαρκεί για 40 μέρες, όσες ήταν και οι 
μέρες νηστείας του Χριστού στην έρημο. 
Εορτάζεται 48 ημέρες πριν την Κυριακή 
της Ανάστασης του Χριστού, το χριστια-
νικό Πάσχα. 

Έθιμα ανά την Ελλάδα
Η ημέρα της Καθαράς Δευτέρας, γιορτά-
ζεται έντονα σε όλη την Ελλάδα, με διά-
φορα έθιμα και αποτελεί επίσημη αργία. 
Συνηθίζεται πανελλαδικά να τρώγεται 
λαγάνα, δηλαδή άζυμο ψωμί που παρα-
σκευάζεται μόνο εκείνη τη μέρα, ταρα-
μάς, χαλβάς, θαλασσινά, λαχανικά, ελιές 
και φασολάδα χωρίς λάδι. Κύρια έθιμα 
σε όλη την Ελλάδα είναι το πέταγμα του 
χαρταετού, αλλά και το λεγόμενο Γαϊτα-
νάκι, έθιμο που έφεραν από τη Μικρά 
Ασία οι πρόσφυγες. Στα Μεστά και στους 
Ολύμπους της Χίου, αναβιώνει το Έθιμο 
του Αγά με τις ρίζες του στην Τουρκο-
κρατία, όπου σε ένα θεατρικό ο Αγάς ως 
δικαστής, καταδικάζει με χιούμορ τους 
θεατές. Άλλο έθιμο με ρίζες στην Τουρ-
κοκρατία είναι εκείνο της μεταμφίεσης 
κάποιου κατοίκου της Αλεξανδρούπο-
λης σε Μπέη και της περιφοράς του στην 
πόλη μοιράζοντας ευχές. Οι κάτοικοι του 
Πόρου καθαρίζουν τα μαγειρικά σκευ-
άσματά τους από τα λίπη των κρεάτων 
που καταναλώθηκαν τις Απόκριες σε 
ένα έθιμο που αποκαλείται ξάρτυσμα. Σε 
ορισμένα χωριά της Κέρκυρας λαμβάνει 
μέρος ο Χορός των Παπάδων όπου οι ιε-
ρείς στήνουν χορό που ακολουθείται από 
τους γέροντες. Στην Κάρπαθο οδηγούνται 
στο Λαϊκό Δικαστήριο Ανήθικων Πρά-
ξεων από τους Τζαφιέδες, δηλαδή τους 
χωροφύλακες, οι κάτοικοι που αντάλλα-
ξαν απρεπείς χειρονομίες ώστε να απο-
δοθεί δικαιοσύνη από τους σεβάσμιους 
της πόλης. Το αλευρομουτζούρωμα στο 
Γαλαξίδι, όπου οι καρναβαλιστές πασα-
λείφονται με αλεύρι και χορεύουν κυκλι-
κά. Στη Μεθώνη Μεσσηνίας γίνεται του 
Κουτρούλη ο γάμος, αναπαράσταση ενός 
πραγματικού γάμου του 14ου αιώνα, ενώ 
στη Νέδουσα οι αγρότες προσκαλούν την 
ευημερία με το αγροτικό καρναβάλι τους. 

Στη Βόνιτσα ένας αχυρένιος ψαράς δεμέ-
νος σε γάιδαρο γυρνώντας μέσα από το 
χωριό καταλήγει σε μια φλεγόμενη βάρ-
κα στο έθιμο του Αχυρένιου-Γληγοράκη, 
ενώ στη Θήβα λαμβάνει μέρος ο βλάχικος 
γάμος όπου ξυρίζεται ο γαμπρός για να 
παντρευτεί κάποιον άντρα συγχωριανό 
του μεταμφιεσμένο σε νύφη. Τέλος, οι 
Μουτζούρηδες στο Πολύσιτο Βιστωνίδας, 
μουτζουρώνουν με κάπνα τους επισκέ-
πτες του χωριού. 

Τα Κούλουμα
Με την ονομασία Κούλουμα χαρακτηρί-
ζεται ο υπαίθριος πανηγυρισμός της Κα-

θαράς Δευτέρας. 
Δεν έχει εξακριβωθεί η αρχαία προέλευση 
της εορτής αυτής, που αποτελεί θρησκευ-
τική εορτή κατά την οποία εορτάζεται η 
αμέσως μετά την Αποκριά έναρξη της 
Τεσσαρακοστής. Οι εορτάζοντες τα Κού-
λουμα τρώνε άζυμο άρτο (λαγάνα), ενώ 
καταναλώνουν κυρίως νηστίσιμα φαγη-
τά, τα λεγόμενα σαρακοστιανά όπως π.χ. 
ταραμά, ταραμοσαλάτα, θαλασσινά, ελιές, 
κρεμμύδια, διάφορα λαχανικά, χαλβά κ.ά. 

Γενικά
Η γιορτή αυτή είναι πανελλήνια και κατ' 
άλλους έχει αθηναϊκή καταγωγή, ενώ 
κατ' άλλους βυζαντινή. Στην Κωνσταντι-
νούπολη εορταζόταν έντονα από πλήθος 
κόσμου που συνέρρεε σε έναν από τους 
επτά λόφους της πόλης και συγκεκριμέ-
να σ' εκείνον του ελληνικότατου οικισμού 
των «Ταταούλων». 
Στην Αθήνα, από πολλές δεκαετίες προ 
του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τα Κούλου-
μα εορτάζονταν στις πλαγιές του λόφου 
του Φιλοπάππου, όπου οι Αθηναίοι τρω-
γόπιναν καθισμένοι στους βράχους από 
το μεσημέρι μέχρι τη δύση του ήλιου. Οι 
περισσότεροι χόρευαν υπό τους ήχους 
πλανόδιων μουσικών, κατά παρέες, είτε 
δημοτικούς είτε λαϊκούς χορούς υπό τους 
ήχους λατέρνας. 
Το σούρουπο όλοι οι Ρουμελιώτες γαλα-
τάδες της Αθήνας έστηναν λαμπρό χορό 
- κυρίως τσάμικο - γύρω από τους στύ-
λους του Ολυμπίου Διός παρουσία των 
Βασιλέων και πλήθους κόσμου. 

Σήμερα, τα Κούλουμα εορτάζονται σχεδόν 
σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας μαζί με το 
κύριο της ημέρας έθιμο του πετάγματος 
του χαρταετού. Ειδικότερα στην Αθήνα, 
με την ιστορική συνέχεια της παρουσίας 
του ανώτατου άρχοντα, τονίζεται ιδιαίτε-
ρα η λαογραφική αξία του εθίμου αυτού 
στο Λόφο του Φιλοπάππου. 

Ετυμολογία
Για την ετυμολογία του ονόματος που πα-
ραμένει άγνωστη, όπως και η αρχή του 
εορτασμού, υπάρχουν πολλές απόψεις. 
Κατά μερικούς προήλθε από τον αναγραμ-
ματισμό της λατινικής λέξης cumulus 
που σημαίνει σωρός, αφθονία ή επίλογος, 
υποδηλώνοντας έτσι το πολύ φαγοπότι 
με πολύ χορό, ή το τέλος της εορταστικής 
περιόδου της αποκριάς. Ειδικότερα όμως 
ο Α. Καμπούρογλου σημειώνει ότι ο όρος 
είναι καθαρά αθηναϊκός και προέρχεται 
από τις κολώνες του ναού του Ολυμπίου 
Διός που τις αποκαλούσαν στη νεότερη 
ιστορία οι Αθηναίοι columna, κόλουμνα, 
κούλoυμνα, κούλουμα, χωρίς όμως αυτό 
και να προσδιορίζει την αρχή της εορτής 
που πιθανολογείται κατά την περίοδο της 
τουρκοκρατίας. Ο ίδιος όμως προσθέτει 
στις σημειώσεις του ότι ο λόφος επί του 
οποίου βρίσκεται το Θησείο ονομαζόταν 
στην αρχή της εποχής του Όθωνα «τριά-
ντα δυο κολώνες».
Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι στα 
τουρκικά η γιορτή ονομάζεται Μπάκλα 
Χοράνι, από τη λέξη «μπακλά» που ση-
μαίνει κουκιά.

Σήμερα, τα Κούλουμα 
εορτάζονται σχεδόν 

σε όλες τις πόλεις της 
Ελλάδας μαζί με το 

κύριο της ημέρας έθιμο 
του πετάγματος του 

χαρταετού 



Σε ισχύ είναι το νέο όριο του 30% για τις 
δαπάνες εισοδημάτων με ηλεκτρονικές απο-
δείξεις και τσουχτερά θα είναι τα πρόστιμα 
σε όσους δεν καταφέρουν να καλύψουν το 
ποσοστό αυτό
Από την 1η Ιανουαρίου του 2020 τέθηκε σε 
ισχύ το νέο όριο δαπάνης εισοδημάτων με 
ηλεκτρονικές αποδείξεις του 30%. Οι φορο-
λογούμενοι φέτος θα πρέπει να εξοφλούν με 
κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρω-
μής δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής 
υπηρεσιών συνολικής αξίας έως 30%.
Ενώ έως 31/12/2019 οι μισθωτοί, οι συντα-
ξιούχοι και οι αγρότες ήταν οι ομάδες που 
«έχτιζαν» αφορολόγητο, αρκεί να είχαν κατα-
ναλώσει με ηλεκτρονικές συναλλαγές συγκε-
κριμένο ποσοστό επί του εισοδήματός τους 
πλέον από 01/01/2020 υπόχρεοι στην συλ-
λογή ηλεκτρονικών αποδείξεων είναι όλοι οι 
φορολογούμενοι και στο συνολικό πραγματι-

κό τους, και όχι στο τεκμαρτό, εισόδημα.
Από το 1ο ευρώ εισοδήματος θα εφαρμόζεται 
ενιαίος και μοναδικός συντελεστής 30%.
Εξαίρεση αποτελούν οι φορολογούμενοι που 
δαπανούν σε πληρωμές ενοικίου, ΕΝΦΙΑ και 
δόση δανείου το 60% του εισοδήματός τους, 
για τους οποίους ο συντελεστής μειώνεται 
από 30% σε 20%, ενώ ανώτερο ποσό συλλο-
γής αποδείξεων είναι αυτό των 20.000 ευρώ 
που αντιστοιχεί σε εισόδημα 66.700 ευρώ.
Στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος δεν 
θα καλύψει το ποσοστό που προβλέπει ο νο-
μοθέτης δηλ. το 30% ή 20% του εισοδήματός 
του, τότε θα κληθεί να καταβάλει ποινή 22% 
για την διαφορά που υπολείπεται.
Υπολογίζονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές 
για κάθε μας δραστηριότητα που έχει να κά-
νει με την καθημερινότητά μας, εκτός από τις 
δαπάνες για:
Ενοίκια, Τέλη κυκλοφορίας, Αγορά αεροσκα-

φών – Σκαφών – Οχημάτων (Εξαιρούνται 
τα ποδήλατα), Αγορά ακινήτων, Πληρωμές 
φόρων, Δόσεις δανείου, Αγορά επενδυτικών 
προϊόντων (Μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία),
Εξαιρούνται από την διαδικασία συλλογής 
ηλεκτρονικών αποδείξεων συγκεκριμένες 
κατηγορίες πολιτών:
Άνω των 70 ετών, Με αναπηρία 80% και 
πάνω, Σε δικαστική συμπαράσταση, Φορολο-
γικοί κάτοικοι Ε.Ε., Δημόσιοι υπάλληλοι που 
υπηρετούν στο εξωτερικό, Ανήλικοι που φο-
ρολογούνται με την κλίμακα μισθωτών συ-
νταξιούχων, Κάτοικοι χωριών με πληθυσμό 
έως 500 άτομα και νησιών έως 3.100 (εκτός 
τουριστικών περιοχών), Έχουν εισόδημα έως 
6.000 ευρώ ή τεκμαρτό έως 9.500 ευρώ, 
Δικαιούχοι ΚΕΑ, Στρατιώτες, Μακροχρόνια 
ασθενείς, Στρατιωτικοί που υπηρετούν στην 
αλλοδαπή, Φυλακισμένοι, Σε οίκο ευγηρίας, 
Σε ψυχιατρικό κατάστημα.

Πληρωμή με κάρτα ή έξτρα φόρος 22%

Πρόστιμα για χύμα τσίπουρο σε εστιατόρια και καφενεία
 85 έλεγχοι σε καταστήματα μαζικής εστίασης

Τα πρώτα πρόστιμα για την 
πώληση χύμα τσίπουρου επέ-
βαλαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί 
του υπουργείου Ανάπτυξης
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα 
στοιχεία του υπουργείου Ανά-
πτυξης που έδωσε στην δημο-
σιότητα πραγματοποιήθηκαν 
85 έλεγχοι σε καταστήματα 
μαζικής εστίασης, κατά τους 
οποίους βεβαιώθηκαν 7 πα-
ραβάσεις και επιβλήθηκαν 
πρόστιμα, συνολικού ύψους 
6.500 ευρώ, που αφορούσαν 
σε παραπλανητική ένδειξη επί 
τιμοκαταλόγων για το προϊόν 
τσίπουρο και το προϊόν από-
σταξης μικρών αποσταγματο-
ποιών (διημέρων).
Σύμφωνα με το υπουργείο ο 
μικρός αριθμός παραβάσεων 
αποδεικνύει τη συμμόρφωση 
των καταστηματαρχών με τα 
οριζόμενα στην κείμενη νομο-

θεσία περί διάθεσης τσίπουρου 
σε καταστήματα μαζικής εστία-
σης.
Να υπενθυμίσουμε ότι πλέον 
το τσίπουρο και η τσικουδιά θα 
πρέπει να διατίθενται από κα-
ταστήματα εστίασης και κάβες 
αποκλειστικά εμφιαλωμένα.
Επίσης το Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης & Επενδύσεων και η Γε-
νική Γραμματεία Εμπορίου & 

Προστασίας Καταναλωτή ανα-
κοίνωσαν την εβδομαδιαία επι-
χειρησιακή δραστηριότητα των 
μηχανισμών ελέγχου για την 
αντιμετώπιση του παρεμπορί-
ου στο σύνολο της επικράτειας:
Κατά το χρονικό διάστημα από 
03.02.2020 έως 09.02.2020 
πραγματοποιήθηκαν συνολικά 
296 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 
συνολικά 40 παραβάσεις.

Σε συνεργασία με την Ελληνική 
Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυ-
νομία, το Λιμενικό Σώμα και 
την συνδρομή των τοπικών, 
δημοτικών και περιφερειακών, 
αρχών οι επιχειρήσεις ελέγχου 
για την αντιμετώπιση του πα-
ρεμπορίου έλαβαν χώρα σε Ατ-
τική, Θεσσαλονίκη και Κοζάνη.
Ελέγχθηκαν, κατασχέθηκαν και 
καταστράφηκαν δεκάδες είδη 
παρεμπορίου (περισσότερα από 
1.120 τεμάχια), κυρίως απομι-
μητικά, τα οποία θα διακινού-
νταν παράνομα στην αγορά.
Επιβλήθηκαν πρόστιμα σύμ-
φωνα με τις κείμενες διατάξεις 
για έλλειψη παραστατικών 
εμπορίας και παράνομης διακί-
νησης, έλλειψη αδείας, κ.α. συ-
νολικού ύψους 18.000 ευρώ.

«Πυρετός» για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις«Πυρετός» για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις
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• ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΙΑΣ, ΤΥΡΙΑ 
ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΜΟΥΣ

Στη μη συμπερίληψη σημαντικών ελληνικών αγροτι-
κών προϊόντων, από τον νέο κύκλο δασμών μεταξύ ΕΕ 
και ΗΠΑ, αναφέρθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων Μάκης Βορίδης, στο πλαίσιο ενη-
μέρωσης των κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπα-
ϊκών Υποθέσεων και Παραγωγής & Εμπορίου για την 
αναθεώρηση της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 
2021-2027.
Σύμφωνα με τον κ. Βορίδη, παρά την πρόσθετη επιβο-
λή δασμών, η Ελλάδα πέτυχε να μη συμπεριληφθούν 
σημαντικά ελληνικά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, οι 
βρώσιμες ελιές και το κρασί.

• ΚΑΘΕ ΛΕΠΤΟ ΟΙ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΣΤΟ TAXIS
Ακόμη και ανά λεπτό της ώρας θα μπορούν να συνδέ-
ονται από τον Ιούνιο οι ταμειακές μηχανές με το Taxis 
για να αποστέλλουν σε αυτό όλα τα δεδομένα των απο-
δείξεων που θα έχουν εκδοθεί. Με απόφαση της ΑΑΔΕ 
καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν 
οι ταμειακές μηχανές και οι αντίστοιχοι φορολογικοί 
μηχανισμοί, προκειμένου να συνδεθούν με το taxis 
το αργότερο έως τις 6 Ιουνίου 2020. Επίσης, σ΄αυτήν 
προβλέπεται ότι κάθε εκδιδόμενη απόδειξη θα φέρει 
μοναδικό κωδικό απεικόνισης τύπου QR, που θα εξα-
σφαλίζει την εγκυρότητα, τη μοναδικότητα αλλά και 
την προέλευση της.

• ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Αλλάζουν τα όρια των παρεχόμενων ενισχύσεων 
μέσω του αναπτυξιακού νόμου, με σημείο αναφοράς 
τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής, σύμφω-
να με όσα προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε από 
το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη Βουλή. 
Η τροπολογία με τις νέες αλλαγές στον αναπτυξιακό 
νόμο του 2016, κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για την 
κύρωση της από 24.12.2019 πράξης νομοθετικού πε-
ριεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την 
αύξηση του ποσού του κοινωνικού μερίσματος για το 
έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού 
μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της 
προθεσμίας κατάργησης υποθηκοφυλακείων και κτη-
ματολογικών γραφείων» (Α΄ 212).

• ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Αντίστροφα έχει αρχίσει να μετράει ο χρόνος για την 
υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Στο 
τέλος Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική 
πύλη του TAXISnet που θα υποδεχθεί σχεδόν 6,5 εκα-
τομμύρια φορολογικές δηλώσεις. Ήδη για τα ζευγάρια 
που θέλουν να κάνουν ξεχωριστή φορολογική δήλω-
ση η προθεσμία τρέχει καθώς μπορούν υποβάλλουν 
σχετική αίτηση έως 28 Φεβρουαρίου σε ειδική εφαρ-
μογή της ΑΑΔΕ.

• ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ 
ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Πρόστιμα αθροιστικού ύψους 24.500 ευρώ επιβλήθη-
καν κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας επιχειρησια-
κής δραστηριότητας για την πάταξη του παρεμπορί-
ου, εκ μέρους της γενικής γραμματείας Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή, ενώ φαίνεται ότι η αγορά 
προσαρμόζεται στις διατάξεις για την πώληση χύμα 
τσίπουρου καθώς σε 85 ελέγχους σε καταστήματα μα-
ζικής εστίασης βεβαιώθηκαν συνολικά 7 παραβάσεις.

• ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Καταργείται η υποχρέωση αποστολής βεβαιώσεων 
αποδοχών εργαζομένων από τις επιχειρήσεις προς την 
εφορία. Αυτό προβλέπει απόφαση του διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πι-
τσιλή που αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ.
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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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι 60τ.μ. ,2ου, 15ετιας, κλι-
ματιστικά, πάρκινγκ, τέντες ,σίτες, διπλά τζά-
μια, αυτόνομη θέρμανση, μεγάλη βεράντα με 
θέα, ήσυχη περιοχή, οδός Προφήτη Ηλία. Τηλ. 
697 667 4611 ΚΩΔ. 1214

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Κρανίδι οικισμός Γαλήνη, οικόπεδο 1000 τ.μ 
δίπλα στην θάλασσα. Πωλείται - τιμή συζη-
τήσιμη. Τηλ. 693 881 8353 ΚΩΔ. 1213

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 

ΕΡΓΑΣΙΑ

Κοινωνιολόγος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε μαθητές/τριες της τρίτης λυκείου, στην πε-
ριοχή του Ναυπλίου. Πληρ. στο τηλέφωνο 694 
065 5505. ΚΩΔ. 1212

Μαθήματα Ρουμάνικης γλώσσας από πτυχι-
ούχο Ρουμανικής φιλολογίας και όποια άλλη 
εργασία απαιτεί αυτά τα προσόντα. Τηλ. 698 
122 7898 ΚΩΔ. 1208

Ζητείται γραμματέας για εργασία σε ιατρείο 
στο Ναύπλιο, απόφοιτος Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι, με πολύ 
καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Αποστολή 
βιογραφικού με φωτογραφία. Στο e-mail: 
nafpliomd@hotmail.com ΚΩΔ. 1209

Από τεχνικό-μεσιτικό γραφείο ζητείται υπάλ-
ληλος γραφείου πλήρους απασχόλησης (ωρά-
ριο καταστημάτων). Καθήκοντα: υποδοχή, 
γραμματεία, σχεδίαση. Προσόντα: εμπειρία 
1-2 ετών, H/Y, καλά αγγλικά, CAD, αποτελε-
σματικότητα. Κάρτα ανεργίας επιθυμητή. 
Προσφέρονται: δυναμικό περιβάλλον, δυ-
νατότητα εξέλιξης, μπόνους. CV στο remax.
nafplio@gmail.com ΚΩΔ. 1210

Εταιρία στο χώρο των πετρελαιοειδών ζητεί 
συνεργάτη για την στελέχωση πρατηρίου 
καυσίμων στην περιοχή του νομού Αργο-
λίδας. Απαιτούμενα: προϋπηρεσία ,γνώση 
Η/Υ, υπευθυνότητα. Προαιρετικά: δίπλω-
μα Γ’ κατηγορίας & ADR. Βιογραφικά στο 
ergazomenoskafsima@gmail.com ΚΩΔ. 1211

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

ΔΙΑΦΟΡΑ

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 Πωλεί-
ται 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 

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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ΑΚΑΤΑΛΗΛΟ για κάτω των 16 

Λόγω της αποκριάς και της αθυροστομίας που 

την συνοδεύει σήμερα ξεφεύγουμε από τον 

καθωσπρεπισμό και αριστοφανίζουμε. Εξ άλλου 

το πρόστυχο είναι στο μυαλό των ανθρώπων κι 

όχι στις λέξεις.  

Κάποιος ήθελε να 

πηδήξει μια γκόμενα, 

που δούλευε στο ίδιο 

γραφείο με αυτόν και 

του άρεσε πάρα πολύ, 

αλλά αυτή είχε γκόμενο 

και δεν δεχόταν.

Μια μέρα, ο τύπος 

παίρνει την απόφαση 

και της προτείνει να της 

δώσει 100 Ευρώ, αν 

καθόταν να την πηδήξει.

Αυτή αρνήθηκε.

Τότε της λέει ότι αν τον άφηνε να την πηδήξει 

θα ήταν πάρα πολύ σύντομος. Θα πέταγε τα 

χρήματα στο πάτωμα, αυτή θα έσκυβε και μέχρι 

να τα πιάσει αυτός θα είχε τελειώσει.

Η γκόμενα το σκέφτηκε για λίγο και του είπε ότι 

θα ήθελε να ρωτήσει τον γκόμενο της.

Έτσι τηλεφώνησε στον γκόμενο της και του 

εξήγησε την περίπτωση.

Εκείνος της λέει:

– ΟΚ ζήτησε 200 Ευρώ και πιάσε πολύ γρήγορα 

τα λεφτά από το 

πάτωμα, ώστε ο τύπος 

να μην προλάβει να 

κατεβάσει ούτε τα 

παντελόνια του.

Η γκόμενα λοιπόν λέει 

στον τύπο ότι δέχεται 

την πρόταση για 200 

Ευρώ και ο τύπος 

συμφωνεί.

Μετά από μισή ώρα ο 

γκόμενος της κοπέλας 

περιμένει ακόμη 

τηλέφωνο της, για να δει τι έγινε.

Τελικά μετά από 45 λεπτά της τηλεφωνεί και 

ρωτάει τι έγινε… … και αυτή λαχανιασμένη του 

απαντάει:

-«Τον πούσ**, πέταξε στο πάτωμα κέρματα».

Αισθάνομαι τα δαιμόνια μέσα μου να ζωηρεύουν  

Οι κότες
Είναι ο Τοτός στο χωριό για τις μέρες των δια-
κοπών και ότι καινούριο βλέπει του κάνει με-
γάλη εντύπωση. Τρέχει λοιπόν στη μάνα του 
και της λέει…
«Μαμά, μαμά είδα τον κόκορα 10 φορές πάνω 
στη κότα σήμερα!!!»
«Αυτό πήγαινε και πες το στον πατέρα σου» 
λέει η μάνα του…
«Μπαμπά, μπαμπά η μαμά, μου είπε να σου 
πω ότι είδα τον κόκορα 10 φορές πάνω στην 
κότα σήμερα»
«Δε μου λες Τοτέ… με την ίδια κότα τον εί-
δες;»
«Όχι, κάθε φορά με άλλη» απαντάει ο Τοτός…
«Ε, τραβά πες το στη μάνα σου!!!»

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα


