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Έρευνα του Αντώνη ΞυπολιάΈρευνα του Αντώνη Ξυπολιά

Παρά τα προβλήματα με τον κορωνοϊό η ζωή 
στην πόλη του Άργους συνεχίζεται με έργα 
ανάπλασης στους παλαιούς πεζοδρόμους. 
Επωφελούμενοι του ότι τα καταστήματα θα 
είναι κλειστά και επομένως δεν θα επηρεα-
στούν από τα έργα, ξεκίνησαν οι εργολάβοι 
τη διαμόρφωση των πεζοδρόμων.

Σελ 8

Σελ 16

Αναπλάθονται 
πεζόδρομοι  
του Άργους

Το σοφό μήνυμα 
του Νεκτάριου

Η επιδημία της πανώλης στην Αργολίδα το 1828Η επιδημία της πανώλης στην Αργολίδα το 1828

  Σελ. 3Σελ. 3

ΌΛΑ ΤΡΙΓΎΡΩΌΛΑ ΤΡΙΓΎΡΩ
ΑΛΛΑΖΌΎΝΕ…ΑΛΛΑΖΌΎΝΕ…

ΑΔΕΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΌΙ ΠΌΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΓΌΛΙΔΑΣΑΔΕΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΌΙ ΠΌΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΓΌΛΙΔΑΣ

  Σελ.15Σελ.15

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΣ 
ΜΕΧΡΙ ΜΕΧΡΙ 

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ

Σελ. 16Σελ. 16

Μπανιέρες: Η …«έκπληξη» Μπανιέρες: Η …«έκπληξη» ΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ 
ΤΟΥ Δ. ΣΦΥΡΗΤΟΥ Δ. ΣΦΥΡΗ

Ο κόσμος μένει σπίτι για να προ-
στατευτεί. Αλλά και για να προ-
στατέψει όσους αγαπάει. Τίποτα 
δεν είναι σαν εχθές. Οι πόλεις 
άδειασαν, αλλά είναι ζωντανές. 
Ρεπορτάζ και χρηστικές πληροφο-
ρίες στις σελίδες του ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

Ο κυματοθραύστης, οι αντιδράσεις, οι δηλώσεις και η ανησυχία Ο κυματοθραύστης, οι αντιδράσεις, οι δηλώσεις και η ανησυχία 

 �� ΧΡΗΣΤΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΈΣ ΚΑΙ ΡΈΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΑ ΝΈΑ ΔΈΔΟΜΈΝΑ ΠΟΥ 
ΦΈΡΝΈΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΈΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ
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Εκδότης – Δ/ντής:
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Σχεδιασμός: ΕΝΘΕSIS
Εκτύπωση: 

«ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ» ΚΙΑΤΟ
Διανομή: ΕΛΤΑ, 
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ΕΔΡΑ: ΝAYΠΛΙΟ, Βελλίνη 5 
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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

Είδε και αποείδε κι έστειλε τον Κορωνοϊό του να τιμωρήσει τους φτωχούςΕίδε και αποείδε κι έστειλε τον Κορωνοϊό του να τιμωρήσει τους φτωχούς
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Μ
ε αμείωτους ρυθμούς κοντεύει να ολοκληρωθεί το έργο της κατασκευ-
ής κυματοθραύστη μπροστά από τις Μπανιέρες, έχοντας δημιουργήσει 
αντιδράσεις σε μεγάλη μερίδα πολιτών του Ναυπλίου.
Το έργο επιχειρήθηκε να ξεκινήσει στις 10 Μαρτίου, όμως η φορτηγίδα 
που μεταφέρει τις πέτρες που χρησιμοποιούνται για τον κυματοθραύ-

στη, κόλλησε στα αβαθή, μπροστά στη μικρή παραλία «Γλώσσα».

Λίγες μέρες αργότερα και με ταχύτατους 
ρυθμούς - που δεν έχουμε συνηθίσει στα δη-
μόσια έργα – ο κυματοθραύστης συνεχίζει να 
κατασκευάζεται.
Οι αντιδράσεις εμφανίστηκαν από την πρώ-
τη μέρα, με κόσμο να παρακολουθεί την εξέ-
λιξη των εργασιών από τη στεριά. 
Οι παρεμβάσεις – αντιδράσεις σε θεσμικό 
επίπεδο έγιναν κυρίως από τον τοπικό σύμ-
βουλο Κώστα Καράπαυλο και το βουλευτή 
Γιάννη Γκιόλα.
Ο κος Γκιόλας από την πρώτη στιγμή δήλω-
σε: 
«Σε σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες στο 
θαλάσσιο χώρο μπροστά στις «Μπανιέρες», 
έξω από το λιμάνι του Ναυπλίου και με 
αφορμή αιτήματα και ενστάσεις συνδημο-
τών μου, καθώς και έντονου διαδικτυακού 
διαλόγου που διεξάγεται, επιθυμώ να εκ-
φράσω και την προσωπική μου άποψη.
Θέλω να πιστεύω ότι ως έργο εκτελούμενο 
από δημόσιο φορέα έχει λάβει την απαιτού-
μενη αδειοδότηση. Θεματοφύλακας άλλω-
στε των νομικών διαδικασιών είναι ο κύριος  
του έργου δηλαδή ο Δήμος Ναυπλιέων και 
τα αρμόδια όργανά του, καθώς και οι συναρ-
μόδιες Υπηρεσίες. Στα όργανα του Δήμου, 
αρμόδιο για την έγκριση των αναγκαίων με-
λετών και των πιστώσεων για την εκτέλεση 
του όποιου έργου, πρωτεύουσα τυπική και 
ουσιαστική αρμοδιότητα έχει το Δημοτικό 
Συμβούλιο.
Η παρέμβασή μου ως βουλευτή, συνεπώς 
δεν υπεισέρχεται στον οποιοδήποτε τυπικό 
έλεγχο.
Ως δημότης όμως του Ναυπλίου και ως δέ-
κτης παραπόνων και ενστάσεων από μερίδα 

συμπολιτών μου θα επιθυμούσα και θα κα-
λούσα την Δημοτική αρχή, εάν δεν το έχει 
ήδη πραγματοποιήσει, να δημοσιοποιήσει 
και να ενημερώσει με κάθε πρόσφορο μέσο, 
τους συνδημότες και κάθε ενδιαφερόμενο 
περί της σκοπιμότητας του έργου, του τρόπου 
κατασκευής  και τις τυχόν περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις αυτού. Εκτιμώ ότι μια καθαρή και 
ανοικτή τοποθέτηση μέσα από έναν ειλικρινή 
και καλοπροαίρετο διάλογο είναι επιβεβλημέ-
νη λόγω της σημασίας και του χώρου εκτέλε-
σης του συγκεκριμένου έργου.
Το σημείο αυτό, ως γνωστόν βρίσκεται στην 
«Παραλία» του Ναυπλίου, προ των Ενετικών 
τειχών του λιμανιού και κάτω από τον ίσκιο 
της Ακροναυπλίας, δηλαδή σε σπουδαίο Αρ-
χαιολογικό χώρο. Επίσης σε θαλάσσια περι-
οχή που επηρεάζεται από την κυκλοφορία 
των ρευμάτων και ως τεχνικό έργο αναμένε-
ται να προκαλέσει τις όποιες συνέπειες στην 
εγγύς παραλιακή ζώνη.
Ο καλοπροαίρετος, ανοικτός και δημοκρατι-
κός διάλογος, όπως προανέφερα, πρέπει να 
αποτελεί επιδίωξη για την γνήσια ενημέρω-
ση όλων των συνδημοτών».
Αντίστοιχα ο κος Καράπαυλος μέσω κοινω-
νικών δικτύων έχει μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Έληξε η προθεσμία πα-
ράδοσης και τα έργα συνεχίζονται. Το Λιμε-
ναρχείο δεν τα σταμάτησε. Έκανα καταγγε-
λία στην Αρχαιολογία. Μου απάντησαν με 
τις άδειες του προηγούμενου έργου. Οι ψυ-
χές των Αναπλιωτων τραυματιστηκαν ανε-
πανόρθωτα. Δεν θα το αφήσω».
Παρόλα αυτά από την πλευρά του δήμου 
Ναυπλιέων και από το Λιμενικό Ταμείο δεν 

έχουν δοθεί όλες αυτές τις μέρες περισσότε-
ρες διευκρινήσεις.
Ο δήμαρχος Δημήτρης  Κωστούρος είχε 
προαναγγείλει την ολοκλήρωση του έργου 
με αναφορά στις Μπανιέρες στις 4 Μαρτίου 
2020, ως εξής:
«Το έργο “ολοκλήρωση εκβάθυνσης λιμένα 
Ναυπλίου και υποστήριξη κρηπιδωμάτων” 
ολοκληρώνεται!
Το έργο περιλαμβάνει:
• Την εκβάθυνσης του διαύλου με τελικό βά-
θος εκσκαφής (-9,90 Μ.) – μετρούμενο από 
κατώτατη ρηχία και της λιμενολεκάνης με 
τελικό βάθος εκσκαφής (-8,50 Μ.) – μετρού-
μενο από κατώτατη ρηχία
• Αποκατάσταση και υποστήριξη των υπαρ-
χόντων κρηπιδωμάτων από το πι ως το τέ-
λος του κρηπιδώματος στο νέο λιμάνι
• Την υποστήριξη των έργων με Φ.Ο. (φυσι-
κούς ογκόλιθους)στην περιοχή “Μπανιέρες”
Αναλυτικά: Η εργασία της εκβάθυνσης πέρα 
από τα βάθη εκσκαφής υλοποιήθηκε σε ότι 
αφορά το δίαυλο διεύρυνση του κατά 50 μέ-
τρα πλάτος και σε ότι αφορά την λιμενολε-

κάνη διεύρυνση του κύκλου ελιγμών ώστε 
να εξυπηρετούνται με ασφάλεια τα πλοία 
σχεδιασμού και να τεθούν νέες συνθή-
κες ναυσιπλοίας για την εξυπηρέτηση των 
Κρουαζιερόπλοιων.
Η αποκατάσταση των κρηπιδωμάτων έγινε 
στα νότια κρηπιδώματα με την χρήση σακ-
κόλιθων, εργασία η οποία πραγματοποιή-
θηκε και ολοκληρώθηκε από εξειδικευμένο 
καταδυτικό συνεργείο.
Η περιοχή “ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ” θα προστατευθεί 
από Φ.Ο., προέλευσης λατομείου.
Ο κυματοθραύστης θα έχει μήκος περίπου 
50 μέτρα, η στέψη του κυματοθραύστη θα 
είναι στο +1,50 Μ. Και το πλάτος της στέψης 
θα είναι 2,50 μέτρα.
Λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών τον 
Φεβρουάριο, η προστασία στις Μπανιέρες θα 
ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες.
Προβλέπεται η παραλαβή της εκσκαφής του 
έργου, να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 
Μαρτίου 2020, από την Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου Ναυπλιέων».
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου έχει 
υποβάλλει αίτημα στην Υδρογραφική Υπη-
ρεσία Στρατού για να γίνει η βυθομέτρηση 
από εξειδικευμένο συνεργείο τους, ωστόσο 
δεν έχει μέχρι σήμερα οριστικοποίηθεί η 
ημερομηνία έλευσης του συνεργείου τους 
στο Ναύπλιο».
Διαφορετική ήταν η προαναγγελία του έρ-
γου από τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου 
Τάσο Ζαφείρη, ο οποίος υποστήριζε: «πρό-
κειται να μεταφερθούν έξω από το λιμάνι, 
ανοιχτά, μεταξύ του φάρου και του Ναυτι-
κού Ομίλου και θα τοποθετηθούν στο βυθό, 
προκειμένου να προστατεύσουν το έργο της 
εκβάθυνσης από τη διάβρωση και τον κυμα-
τισμό», συμπληρώνοντας: «Οι πέτρες θα το-
ποθετηθούν στο βυθό της θάλασσας και δεν 
θα είναι ορατές. Η τοποθέτησή τους περιλαμ-
βάνεται στην εργολαβία της εκβάθυνσης του 
λιμένος Ναυπλίου». 

θέμα

Μπανιέρες: Μια …«έκπληξη» 
για τους Ναυπλιώτες

Ο κυματοθραύστης, οι αντιδράσεις, οι δηλώσεις και η ανησυχία των ντόπιων

Οι αντιδράσεις εμφανίστηκαν από την πρώτη μέρα, με κόσμο να παρακολουθεί  
την εξέλιξη των εργασιών από τη στεριά
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Η αδελφή πόλη Όττομπρουν
Μια μικρή πόλη της Γερμανίας με Ελληνική καρδιά

Α
ν μιλάγαμε σήμερα για φιλελ-
ληνισμό ίσως με την λέξη Ότ-
τομπρουν να ήμασταν πιο κο-
ντά στην έννοιά του. Έδώ και 

δεκαετίες η αδελφοποιημένη με το 
Ναύπλιο και με την Αργολίδα, η πόλη 
που πήρε το όνομά της από την βρύ-
ση του Όθωνα (Όττο) στο σημείο που 
αποχαιρέτισε την οικογένειά του για 
το ταξίδι του στην Έλλάδα, από χτες 
ανανέωσε την εμπιστοσύνη της στον 
δήμαρχο Τόμας Λόντερερ, αλλά και 
στην δημοτική σύμβουλο και υπεύ-
θυνη των αδελφοποιήσεων Αντρέα 
Ζέεμπαικ. 

Ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος, ο οποίος συν-
δέεται άμεσα από τα παιδικά του χρόνια 
με την Αργολίδα και ειδικά με τον Δήμο 
Ναυπλιέων- το πρώτο μπάνιο στην ζωή 
του σε Θάλασσα το έκανε ηλικίας 15 ετών 
Απρίλη μήνα στο Τολό- Δήλωσε μετά την 
επανεκλογή του: 59,8% με ποσοστό συμ-
μετοχής 54,1%
«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 5.224 ψη-
φοφόρους που έχουν εμπιστοσύνη σε 
μένα και με επανεξέλεξαν ως δήμαρχο! 
Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι και για την 
εμπιστοσύνη των 3.512 συμπολιτών που 
δεν με ψήφισαν.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ανταγωνί-
στριές μου την Tania Campbell και την 
Sabine Athens για την ετοιμότητά τους 
να θέσουν υποψηφιότητα και να δώσουν 
στους ψηφοφόρους την δυνατότητα μιας 
πραγματικής επιλογής. 
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους 
όσους συμμετείχαν στις εκλογές για το το-
πικό συμβούλιο έχουν εκλεγεί στο τοπικό 

συμβούλιο! Συγχαρητήρια σε όλους τους 
εκλεγμένους! Σας ευχαριστώ όλους τους 
εθελοντές και εθελόντριες και τους συνερ-
γάτες μου στο δημαρχείο για τις μεγάλες 
προσπάθειές τους κάτω από δύσκολες 
συνθήκες!
Με μια λιτή και χαρούμενη δήλωση η 
Αντρέα Ζέεμπαικ τόνισε: «Για τα επόμενα 
6 χρόνια θα είμαι και πάλι με τον δήμαρ-
χο μας τον Thomas Loderer και όλους 
τους άλλους συναδέλφους του δημοτικού 
συμβουλίου του Ottobrunn! Θα είναι μια 
πολύ απαιτητική περίοδος. Πολλές ευ-
χαριστίες σε όλους όσους με ενθάρρυναν 
τόσο πολύ!»
Όττομπρουν στην καρδιά της Ευρώπης. 

Με τα μάτια στραμμένα τις αδελφοποιή-
σεις και κρατώντας ζωντανή την ιστορία» 
ήταν το προεκλογικό σύνθημα της Αντρέα. 
Πέρα από τις πολιτικές προτιμήσεις το 
Ναύπλιο θα πρέπει να χαίρεται που έχει 
τέτοιους φανατικούς υποστηριχτές στο 
εξωτερικό.
Αν και παραταξιακά ανήκουν στον πυρή-
να της CSU οι απόψεις τους όσον αφορά 
την κοινωνία αγγίζουν τις απόψεις του 
ΣΥΡΙΖΑ για τα δικά μας δεδομένα.
Τα συγχαρητήριά του τόσο στον επανεκλε-
γέντα Δήμαρχο Τόμας Λόντερερ, όσο και 
στην επανεκλεγείσα δημοτική Σύμβουλο 
Αντρέα Ζέεμπαικ, έστειλε μεταξύ πρώτων 
ο Άκης Ντάνος, με τους οποίους διατη-
ρεί φιλικούς δεσμούς συμμετέχοντας σε 
συζητήσεις της αδελφοποίησης του Ναυ-
πλίου με το Όττομπρουν. Ο Δήμαρχος του 
Όττομπρουν μάλιστα ανταπάντησε με ένα 
ευχαριστώ σε γκρίκλις (efharisto). Αναφε-
ρόμενος ο Άκης Ντάνος στην επανεκλο-

γή του κ. Λόντερερ, τόνισε πως «είναι μια 
μεγάλη ευκαιρία για το Ναύπλιο και την 
ευρύτερη περιοχή, τόσο για την προβολή 
του Ναυπλίου στην περιοχή του Μονά-
χου, όσο και για τις ανταλλαγές μαθητών 
και συλλόγων. Όταν η ιστορία με τον κο-
ρωνοϊό θα είναι παρελθόν, η πόρτα του 
Όττομπρουν στην ιστορία του θα λέγεται 
ξανά Ναύπλιο και η πόρτα του Ναυπλίου 
στην Γερμανία Όττομπρουν».
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της Φωτεινής 
Αργείτου – 
Τζαμαλούκα*

«Ανάπλαση» σημαίνει απόλυτη 
μεταβολή της μορφής. Το ζυμά-
ρι «αναπλάθεται» για να γίνει το 
ψωμί. Έχουν κοινή προέλευση, 
αλλά η μορφή του ψωμιού δεν 
θυμίζει σε τίποτα το ζυμάρι. Έχει 
γίνει αγνώριστο. Μέχρις εξαφα-
νίσεως. Ό,τι μεθοδεύεται για το 
πάρκο μας. Για μια τέτοια εξαφά-
νιση γράφει ο Μιλτιάδης Μαλα-
κάσης.
 Το δάσος που λαχτάριζες
 σαν πριν να το περάσεις,
 Πρέπει να το ξεχάσεις,
 διαβάτη αποσπερνέ,
 
 Ήρθανε και το κούρσεψαν
 ανίδρωτοι λοτόμοι
 Και τώρα εκεί είναι δρόμοι,
 διαβάτη αποσπερνέ….
Ο ποιητής κλαίει για ένα δάσος. 
Εμείς ανησυχούμε για το μοναδι-
κό μας ιστορικό πάρκο.
Ό,τι έχει αναγνωρισμένη αξία, εί-
ναι κλασσικό, δεν το «αναπλάθου-
με». Δεν βάζουμε χέρι επάνω του. 
Με σεβασμό το συντηρούμε μόνο.
Τα αρχιτεκτονήματα τού Τσίλλερ 
αποτελούν πολιτιστική κληρονο-
μιά. Γιατί δεν τα αναπλάθουμε; 
Γιατί δεν αλλάζουμε τις προσό-
ψεις των σπιτιών του Ναυπλίου 
χαρακτηρίζοντάς τα παραδοσιακά 
και διατηρητέα; Γιατί πρέπει να 
αλλάξει το πάρκο; 
Διάβασα τις απόψεις ενός δημο-
τικού συμβούλου. Ενθουσιώδης, 
προεξοφλεί την ευγνωμοσύνη 
μας για την καταστροφή που θα 
επιτελεσθεί. Ρωτάω: είναι ειδικός 

στην Αρχιτεκτονική Τοπίων; Εί-
ναι ανώτερος από τον Πικιώνη, 
τον Παρθένη και τον Τόμπρο; Δι-
εθνούς φήμης αρχιτέκτονες  και 
καλλιτέχνες τοπίων  που διεμόρ-
φωσαν το τετράγωνο: Πλατεία Κα-
ποδιστρία, Πάρκο Κολοκοτρώνη, 
Σιδηροδρομικός Σταθμός, Πλα-
τεία Δικαστηρίου, σε ένα σύνολο 
θαυμαστό κάτω από την σκιά του 
Παλαμηδίου;
Τι λέει ο άνθρωπος; ! Είναι Ύβρις. 
Και είναι και ντόπιος. 
Η πόλη μας έχει πέσει στα χέρια 
ξένων δημοτικών αρχόντων που 
έχουν ιδεί το τουριστικό Ναύπλιο 
σαν εφαλτήριο πλουτισμού για 
τους ψηφοφόρους τους. Άφησαν 
το Πάρκο επί δεκαετίες να ρημά-
ζει, τού αφαιρέθηκαν παγκάκια, 
που επειδή ήταν έργα τέχνης, δεν 

μπορεί να καταστράφηκαν, μάλ-
λον κάπου απήχθησαν. 
Όλες οι «αναπλάσεις» ήταν κα-
ταστροφές. Ο Αρκάς δήμαρχος, 
όντας πολιτικός μηχανικός ο 
ίδιος, μηχανεύθηκε μια πλατεία, 
την Τριών Ναυάρχων, σαν κλίνη 
φακίρη και δεν λογοδότησε που-
θενά! Επί των ημερών του στή-
θηκε στην Πλατεία Καποδιστρίου 
σε πρώτο πλάνο ένας πορτοκαλής 
κάδος απορριμμάτων με φόντο 
τον ανδριάντα του Καποδίστρια. 
Παίρνω την φωτογραφική μου 
μηχανή και πάω την φωτογραφία 
στο Δημαρχείο. Την άλλη μέρα 
είχαν ξηλώσει τον κάδο. Άρα δεν 
ήταν σωστός.  Ήταν το μόνο λάθος 
που διορθώθηκε! 
Αργότερα επίσης «περιποιήθη-
καν» τον Καποδίστρια κάνοντας 

την πλατεία του «κυρτή». Είχαμε 
ήδη μια «κοίλη», την πλατεία συ-
ντάγματος, που διαθέτει στο κέ-
ντρο της και μια μικρογραφία της 
Καάμπα.
Χάλασαν το βάθρο του Καποδί-
στρια και φύτεψαν στην έκταση  
τής πλατείας επιπολαιόρριζα δε-
ντράκια που σπάνε τις πλάκες. 
Δεν ρωτήθηκε κανένας γεωπόνος, 
δασολόγος; Δυστυχώς ο δήμαρχος 
ντόπιος! Τι να ειπείς;!
Κατέστρεψαν επίσης την Λεω-
φόρο Αμαλίας. Αναφέρω μόνον 
αυτά που φαίνονται στην είσοδο 
τής πόλεως με μια ματιά. Γιατί και 
στίς άλλες γειτονιές υπάρχουν 
θησαυροί κακοτεχνίας. Το Ναύ-
πλιο κατάντησε μια πολύ άσχημη 
πόλη. Όπου το κυττάξεις σε πλη-
γώνει.

Μιά ελπίδα υπάρχει: να αναστή-
σουμε το Πάρκο μας, ακριβώς 
όπως μας το είχαν χαρίσει Πικι-
ώνης, Παρθένης και Τόμπρος επί 
δημαρχίας Κοκκίνου. 
Τα πάρκα δεν τα πειράζουν. Κα-
νείς δεν επενέβη π.χ. στους Κή-
πους του Κεραμεικού στο Παρίσι. 
Και πουθενά αλλού. Η φροντίδα 
τών γενεών που ακολουθούν εί-
ναι τα πάρκα να έχουν πάντα 
ευωδιαστά λουλούδια, χάρμα 
οφθαλμών, ώστε να είναι χώροι 
αναψυχής. Να γεμίσουν τα παρ-
τέρια ξανά λεβάντες, πανσέδες, 
γιασεμιά, τριανταφυλλιές, να εί-
ναι τόπος αναψυχής για μικρούς 
και μεγάλους. Να χαίρεται και ο 
Κολοκοτρώνης που η προπέρσι-
νη πολυδιαφημισμένη επέμβαση 
έκανε τον Γέρο του Μωριά και το 
άλογό του να «ξεβάψουν». Και δεν 
λογοδότησε κανείς!
Ακόμα και αν ο «κορωνοϊός» μας 
σκοτώσει όλους, το ιστορικό μας 
Πάρκο έχει δικαίωμα να συνέλθη 
μόνο του όπως η Φύση θα ορίση, 
χωρίς βέβηλες  «αναπλάσεις».  Κι’ 
επειδή φοβάμαι αυτή την λέξη 
«αναπλάσεις», επειδή γίνονται με 
γνώμονα μόνο την κερδοφορία 
και τον πλουτισμό, κάτι γίνεται 
στις «Μπανιέρες». Ρώτησα, αλλά 
κανείς δεν ξέρει. Είναι «έκπληξη» 
φαίνεται και πρέπει να «εμπι-
στευόμαστε» τους «αναπλάστες», 
μάς λένε! 
Παρακολουθώντας όμως το μη-
χάνημα να τοποθετεί με προσοχή, 
με τρυφερότητα θα έλεγα την μία 
πέτρα πάνω στην άλλη, υποψιά-
ζομαι ότι φτιάχνουν θεμέλια για 
να πέσει επάνω τσιμέντο, που θα 
στρωθεί με πλάκες για να γίνουν 
κι άλλες καφετέριες, αφού οι επι-
σκέπτες του Σαββατοκύριακου 
«σουλατσάρουν» στην προκυμαία 
και δεν έχουν πού να κάτσουν.  
Τα υπάρχοντα τραπεζοκαθίσμα-
τα δεν επαρκούν και χάνονται 
λεφτά. Ούτε ο ιός δεν μπορεί να 
τους συνετίσει; Αυτό είναι κατα-
στροφή φυσικού τοπίου. Πού θα 
φθάσουν; Μέχρι Παναγίτσα; 
Είμαι καχύποτη; Όχι,  απλώς δεν 
περιμένω τίποτα καλό.
Επί τέλους κάποιος πρέπει να 
τούς σταματήσει. Υπάρχουν και οι 
νόμοι. Πως λειτουργούν αλήθεια 
οι Ο.Τ.Α;
Οι χουντικοί πού βασάνισαν την 
Ελλάδα επί επτά χρόνια τιμωρή-
θηκαν. Ένας Έλληνας πολίτης, δεν 
χρειάστηκαν πολλοί, έκανε μήνυ-
ση και τους κάθισε στο σκαμνί. 
Και κινήθηκε ο Νόμος.
Την ΥΒΡΙΝ ακολουθεί η ΝΕΜΕ-
ΣΙΣ. 

*Η Φωτεινή Αργείτου – 
Τζαμαλούκα είναι συνταξιούχος 

εκπαιδευτικός

Την ΥΒΡΙΝ ακολουθεί η ΝΕΜΕΣΙΣ

Αναπλάσεις
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του Θέμου Γκουλιώνη*

μονολογώντας

Τα σκάφη που δεν θα έρθουν…Τα σκάφη που δεν θα έρθουν…
Το Mediterranean Yacht Show στο Ναύπλιο, όπως και όλες οι εκ-
δηλώσεις, όπου συνωστίζεται κόσμος δεν θα γίνει.
Οι ταξιδιωτικές οδηγίες και απαγορεύσεις πτήσεων οι οποίες βρί-
σκονται σε ισχύ το τρέχον διάστημα από πολλές χώρες καθιστούν 
αδύνατη τη διεξαγωγή του show όσον αφορά στις μεταφορές.
Ο δήμος με ανακοίνωσή του εκφράζει τη λύπη του για την τροπή 
των γεγονότων και ελπίζει ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστη-
μα οι εξελίξεις να είναι θετικές για την ανάκαμψη του κλάδου και 
τη διοργάνωση του Mediterranean Yacht Show 2021.

Υ.Ζ.

Οργασμός 
στον κόμβο

Ξεκίνησαν με εντατικούς ρυθμούς τα 
έργα κατασκευής του κόμβου στο λι-
μάνι του Ναυπλίου, με την πανδημία 
να μην φρενάρει την εξέλιξή του. Η 
μειωμένη κίνηση των αυτοκινήτων δι-
ευκολύνει τ6α συνεργεία να προσχω-
ρήσουν με γρηγορότερους ρυθμούς.
Η κατασκευή του κόμβου σε συνδυα-
σμό με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
αναμένεται να λύσει αρκετά κυκλο-
φοριακά προβλήματα, βελτιώνοντας 
και το αισθητικό κομμάτι στο συγκε-
κριμένο σημείο. Το ύψος του προ-
ϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό 
των 491.225,62 €, με ΦΠΑ. Μετά την 
ολοκλήρωση ο Δήμος θα παραδώσει 
στο Λιμενικό Ταμείο τα τμήματα του 
έργου που βρίσκονται εντός χερσαίας 
ζώνης λιμένα.                                     Y.Z.

«Η ισχύς τής ρητορικής τέχνης, 
είναι σχεδόν τυραννική»

Αριστοτέλους: «Ρητορική εις Αλέξανδρον» 
εκδόσεις ¨Ζήτρος¨ 2012.

Τι είναι πάλι κι αυτή η Αριστοτελική φράση: σχεδόν τυραννική! Δηλα-
δή δέν είναι ακριβώς τυραννία η «ρητορική τέχνη»; Τι είναι επί τέλους; 
Και τι θα πεί «σχεδόν»; 
Οι Εγγλέζοι όμως, επάνω στη λέξη «σχεδόν», έχτισαν ένα σατανικά 
ολοκληρωμένο σύστημα διακυβέρνησης που σήμερα έχει εξαπλωθεί σ’ 
ολόκληρο τόν Κόσμο!
Παρενθετικά θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο δάσκαλος τού Αριστοτέ-
λη, ο Πλάτων, στην περίφημη 7η επιστολή του έγραψε: Η εξυπνάδα εάν 
δέν συνοδεύεται από αρετή, καθίσταται καταστροφική.
Οι πανέξυπνοι λοιπόν Εγγλέζοι σκέφτηκαν: Με τί τρόπο θα αλλάξουμε 
τη λέξη «τυραννία» για να μήν ενοχλεί το πόπολο; (Μην ταράζεστε, το 
ίδιο συνέβη και με τη λέξη «δούλος» που εξαφανίσθηκε, αντικαταστα-
θείσα από τήν συνώνυμη αλλά ακίνδυνη λέξη «υπήκοος»). Πώς θα σερ-
βίρουμε λοιπόν τήν δικτατορία κατά τρόπο ώστε να μήν φαίνεται; Μή-
πως τεμαχίζοντας το σώμα τού λαού σε πολλά κομμάτια τα οποία θα τα 
ονομάσουμε κόμματα; Και πώς θα τούς κάνουμε να σκοτώνονται μεταξύ 
τους, τήν ώρα που εμείς θα το γλεντάμε; (Κόμμα είναι αυτό που απομένει 
όταν κόβεις κάτι. Μερικές φορές το λέμε και απόκομμα). Και, τέλος, πώς 
θα βαφτίσουμε το κατασκεύασμά μας ώστε να τούς τρελάνουμε όλους; 
Σκέφτηκαν σκέφτηκαν και τελικά έδωσαν το όνομα κοινοβουλευτική 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δυό λέξεις ασύμβατες μεταξύ τους, απολύτως αντίθε-
τες, εχθρικές και αλληλογρονθοκοπούμενες. Ένα αμάλγαμα ανόμοιων 
πραγμάτων. 
Το αστείο είναι (διότι υπάρχει δυστυχώς και η αστεία πλευρά) ότι μάς 
έχουν πείσει ότι όσο περισσότερα είναι τα κομμάτια (δηλαδή τα κόμματα), 
τόσο και η …δημοκρατία είναι τελειότερη! Βέβαια ο Αριστοτέλης το είχε 
προβλέψει κι αυτό: «Στις ολιγαρχίες καταλήγουν τα κόμματα να είναι δύο, 
και το ένα επιτίθεται εναντίον τού άλλου, συνεχώς»! (1302 a 10). 
Σήμερα κοντεύουν να εξαφανισθούν όσοι έχουν καταλάβει τήν πανουρ-
γία αυτή, και σχεδόν οι πάντες έχουν τήν πεποίθηση ότι έχουμε πολί-
τευμα δημοκρατικό.
Πρόσφατα έμαθα ότι ο Ουίνστον Τσόρτσιλ είχε πεί: Κοινοβουλευτισμός 
είναι η μέθοδος να διαλέγεις για τα επόμενα 4 χρόνια τόν δικτάτορα που 
θα σε κυβερνά!!   
Και πώς θα τόν διαλέγεις; Θα τόν διαλέγεις συνειδητά! αβίαστα! εθελο-
ντικά! αφού πρώτα θα έχεις πεισθεί στα παραπλανητικά λόγια του και 
στα (αίολα) επιχειρήματά του.   
Ο μέγας δάσκαλος τής παρακμής, ο Σοφιστής Γοργίας είχε δώσει, ανα-
τρέποντας όλους τούς κανόνες τής ανθρώπινης λογικής, τόν εξής ορι-
σμό τής αρετής: «Αρετή είναι η ικανότητα να διοικείς τούς ανθρώπους»! 
(Πλάτωνος : ¨Μένων¨ 73 d). Μια πανωλεθρία τής ανθρώπινης σκέψης.
Βάσει αυτού τού ορισμού, εναπόκειται στην πανουργία, και ασφαλώς 
στην ικανότητα τού ρήτορα (διάβαζε: τού δημαγωγού), να πείσει αυτούς 
που τόν ακούν, για οτιδήποτε θελήσει.   
Θλιβερό γεγονός πάντως είναι, ότι ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, έζησαν 
και δίδαξαν μέσα σε ένα όργιο Σοφιστικής: Αλλοπαρμένα τα νεαρά βλα-
στάρια τών Αθηναίων κατά χιλιάδες, ακολουθούσαν τούς Σοφιστές, αυ-
τούς τούς Άγγελους τής παρακμής, που είχαν τήν δύναμη με τούς επαμ-
φοτερίζοντες λόγους τους, να μαγεύουν τούς πάντες. Και μεγαλώνοντας, 
εντάσσονταν δικαιωματικά στην χορεία τών πολιτών στην Πνύκα.
Είχε φτάσει το τέλος τής Αθηναϊκής Δημοκρατίας, το οποίο περιέγραψε 
ο Αριστοτέλης με τα παρακάτω λόγια: «Η εξουσία τού λαού εκφυλίστηκε 
σε εξουσία τών δημαγωγών» (¨Πολιτικά¨ 1292 a 4 κ.ε.).
Από τότε, σαν να μην έχει περάσει ούτε μια μέρα!

     Ναύπλιον 15.3.20
*Ο Θέμος Γκουλιώνης είναι Οφθαλμίατρος 
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Δεν κρατούνται 
οι αποστάσεις 

Μπορεί να μειώθηκαν οι πάγκοι, λόγω 
αποκλεισμού των ρούχων και των βιο-
μηχανικών αντικειμένων, όμως ο κίνδυ-
νος μετάδοσης του κορωνοϊού συνεχίζει 
να υπάρχει. Η απόσταση μεταξύ των κα-
ταναλωτών, τουλάχιστον 1,5 μέτρα, δεν 
κρατείται σε καμιά περίπτωση, όπως 
ακριβώς συμβαίνει και με τα σούπερ 
μάρκετ. Μέχρι να μάθουμε να κρατά-
με αποστάσεις ο ένας από τον άλλο θα 
έχουμε κολλήσει όλοι. Μην αρχίσετε 
τώρα τα «ζυγισθείτε δεξιά κι αριστερά», 
γιατί και με την αφή μεταδίδεται, όπως 
και με τα σταγονίδια.

OΦ.

Αποκλεισμός 
των Τσιγγάνων

Τα μέτρα για τον κορωνοϊό στις 
λαϊκές αγορές πλήττουν πρώτα 
απ` όλα τους τσιγγάνους μικρο-
πωλητές, αφού η πλειοψηφία τους 
είχε στραφεί στο εμπόριο ρούχων. 
Δεν είναι βέβαια η μοναδική κοι-
νωνική ομάδα που πλήττεται από 
τα μέτρα, όμως η συνοχή τους και 
οι ταύτισή τους σε κλαν οδηγεί σε 
«ρατσιστικές» σκέψεις, που μπο-
ρεί να μην ήταν ηθελημένες αλλά 
θα πρέπει να βρεθεί μια λύση πριν 
προκύψει νέο κοινωνικό πρόβλη-
μα εκ του κορωνοϊού αυτή την 
φορά. Αν δεν προσέξουμε τότε θα 
κυλίσουν όλοι στον μονόδρομο 
της εμπορίας ναρκωτικών.

ΟΦ.

Τραγουδάνε τον κορω-
νοϊό σε Άργος και Τολό
Τραγούδια για τον κορωνοϊό σκαρφίστηκαν 
Αργείτες και Τολιανοί. Ένας διαφορετικός 
τρόπος προσέγγισης του προβλήματος, για 
να καταπολεμήσει κάποιος την πανδημία και 
να ανεβάσει την ψυχολογία του κόσμου, …
διασκεδάζοντας κάπως τις τραγικές επιπτώ-
σεις του φονικού ιού.
Έτσι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα 
ανέβηκαν στο διαδίκτυο βίντεο με τραγού-
δια για τον κορωνοϊό.

Υ.Ζ.

Προσπαθούν 
οι Δήμοι αλλά…
Κάνουν ότι μπορούν για να περιορίσουν 
τον κορωνοϊό. Άλλοι περισσότερο κι άλ-
λοι λιγότερο. Το πόσο πετυχένει ο κάθε 
δήμαρχος θα γίνει στο τέλος μια σούμα 
και θα κριθεί. Κάποιοι δια της βίας πιά-
νουν την βάση, άλλοι είναι ψηλότερα, 
όμως το πρόβλημα δεν λύνεται με την 
ετοιμότητα των Δημάρχων να αντιμετω-
πίσουν μια πανδημία, αλλά με την δια-
χείριση του προσωπικού τους. Δεν είναι 
σκλάβοι τους οι υπάλληλοι, ούτε εργαζό-
μενοι στις επιχειρήσεις τους, αλλά αυτό 
κάποιοι δεν το αντιλαμβάνονται και κιν-
δυνεύουν να θεωρηθούν μέσα στην κοι-
νωνική κρίση κάτι περισσότερο από γρα-
φικοί, που την δική τους αδυναμία την 
φορτώνουν στους υφιστάμενούς τους.  
Δύσκολες στιγμές, δύσκολες αποφάσεις, 
ας μην διαλύσουμε και τον υπάρχοντα 
μηχανισμό, ακόμα κι αν χωλαίνει.

ΟΝ.

Γράψαν τον κορωνοϊό 
στα τεφτέρια τους
Συνολικά από την  Πέμπτη 12 Μαρτίου έχουν βεβαιωθεί (145) 
παραβάσεις και έχουν συλληφθεί (150) άτομα σε όλη την επι-
κράτεια. Συνεχίζονται οι έλεγχοι των Υπηρεσιών της Ελληνι-
κής Αστυνομίας για τη διαπίστωση παραβίασης των μέτρων 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.
Συνολικά από την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 έχουν βεβαιωθεί 
σε όλη την επικράτεια (145) παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 
(150) άτομα ως ακολούθως:
• (54) στην Αττική,
• (27) στη Δυτική Ελλάδα,
• (11) στη Θεσσαλία,
• (8) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
• (8) στην Κεντρική Μακεδονία,
• (7) στο Νότιο Αιγαίο, 
• (7) στη Θεσσαλονίκη,
• (6) στην Κρήτη,
• (6) στη Δυτική Μακεδονία, 
• (6) στην Πελοπόννησο, 
• (4) στη Στερεά Ελλάδα,
• (3) στο Βόρειο Αιγαίο, 
• (2) στην Ήπειρο και
• (1) στα Ιόνια Νησιά
Οι συλληφθέντες λειτουργούσαν χώρους (κομμωτήρια, κα-
φετέριες, καφενεία, εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, αρ-
τοποιεία, ζαχαροπλαστεία κ.λπ.) για τους οποίους ισχύει το 
μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας.
Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση με σκοπό τη δια-
σφάλιση της δημόσιας υγείας. Είναι η ξεροκεφαλιά μας ή οι 
ανάγκες μας που δεν βάζουμε μυαλό; 

ΟΦ

Ζώντας με τον Κορωνοϊό
Θυμίζει σε πολλές περιπτώσεις επιστημονική 
φαντασία, με εξωγήινους ιούς που ψάχνουν να 
βρουν ξενιστές προκειμένου να επικρατήσουν 
στην γη. Κάπως έτσι είναι και ο κορωνοϊός, 
άσχετα αν δεν ήρθε από το διάστημα. Σύμφωνα 
με επίσημη ανακοίνωση των Γερμανών επιστη-
μόνων, ο ιός θα φεύγει και θα επανέρχεται όπως 
τα κύματα μέχρι σε δύο χρόνια να έχουμε ανα-
πτύξει αντισώματα. Ένας ιός κατάφερε να αλλά-
ξει την ζωή μας. Υπομονή και προσοχή γιατί θα 
πρέπει να ζήσουμε μαζί του όσο συνεχίζει να 
μας απειλεί.                                                              ΑΝ. 
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Mail επικοινωνίας: lupus@espiv.net

ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΗ απόφαση ενάντια σε κάθε έν-
νοια ανθρωπιάς και κάθε διεθνούς δικαίου που απορ-
ρέει από αυτή, η κυβέρνηση αποφάσισε να στείλει κα-
ραβιές ανθρώπων σε κλειστά κέντρα στην ηπειρωτική 
Ελλάδα χωρίς ίχνος δικαιωμάτων, όπως κάποτε μετα-
φέρονταν οι ψυχικά πάσχοντες από τα ψυχιατρεία στην 
Λέρο, μάλιστα κατά ειρωνική επανάληψη της ιστορίας, 
τους πρώτους 500-600 ανθρώπους μετέφεραν από την 
Λέρο με προορισμό ένα κλειστό κέντρο μέσα σε ένα 
στρατόπεδο στην περιοχή της Μαλακάσας, μία κλειστή 
δομή μέσα σε μία κλειστή δομή, και μακριά από τα μά-
τια της πρωτεύουσας, με στόχο την διαμονή σε σκηνές, 
στήνοντας άλλο ένα σκηνικό άθλιας διαβίωσης. 
ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ανθρώπους που έχουν έρθει 
στην Ελλάδα οι περισσότεροι μόνο με τα ρούχα τους, 
όσοι δεν πνίγηκαν στα νερά του Αιγαίου, διασχίζοντας 
διαδρομές που ακόμα και η μεγαλύτερη φαντασία θα 
σάστιζε μ' αυτές, με σκοπό την επιστροφή τους σαν 
θηράματα στην αφετηρία από όπου ξεκίνησαν για να 
σωθούν. Με τι τρόπο; Και μετά από ποιο χρονικό διά-
στημα παραμονής και εξαθλίωσης;
Τέτοια κλειστά στρατόπεδα ετοιμάζει η κυβέρνη-
ση στην Β. Ελλάδα, στα νησιά που ήδη υπάρχουν τα 
hotspot, αλλά και, όπου δεν τους "βγαίνει", σε ξερονή-
σια. Με σκοπό την, ήδη αποφασισμένη, πλήρη κατάρ-
γηση ακόμα και του δικαιώματος υποβολής αιτήματος 
για άσυλο .
Επιπλέον είναι ιστορικά επιβεβαιωμένο ότι εγκλείοντας 
ανθρώπους σε λίγα τετραγωνικά, παράγονται ξενοφο-
βικά αντανακλαστικά στους κατοίκους μιας περιοχής, 
ενώ τοπικοί άρχοντες, κυβερνήσεις και κρατικοδίαιτες 
Μ.Κ.Ο παίρνουν αποφάσεις πάνω στην λογική "τι έχω 
να κερδίσω" και όχι "πως μπορώ να βοηθήσω".
ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ, για την ανάγκη χορήγησης ασύλου σε 
όλους/ες, ελεύθερη μετακίνηση, ένταξή τους σε κανο-
νικές κατοικίες μέσα στον κοινωνικό ιστό, εκπαίδευση, 
υγεία, εργασία κλπ, ώστε άνθρωποι που είναι θύματα 
ενός ανθρωποκτόνου παγκόσμιου συστήματος να 
αποκτήσουν την αξιοπρέπεια που δικαιούνται.
Αν λοιπόν θέλουμε πραγματικά να μιλάμε για ατομική 
και κοινωνική ευθύνη ας γυρίσουμε τη ματιά μας κι 
εκεί που οι άνθρωποι συγχρωτίζονται πραγματικά. Κι 
αν πραγματικά έχει ένα νόημα το να μείνουμε σπίτι, ας 
φροντίσουμε να έχουν όλοι και όλες ένα σπίτι, ντόπιοι 
και μετανάστες/ριες.
ΩΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ θα είμαστε σε επαγρύπνηση, κα-
θώς γνωρίζουμε πως αυτή η πανδημία αποτελεί μια 
πρώτης τάξεως "ευκαιρία" για τους κυβερνώντες να 
περάσουν μέτρα που σε διαφορετική περίπτωση θα 
συναντούσαν αντίσταση. Σας προτρέπουμε να δείτε το 
ντοκιμαντέρ : "Λέρος Εξόριστοι στο Αιγαίο", το οποίο 
περιγράφει ακριβώς αυτές τις διαδρομές που έζησε το 
νησί της Λέρου σε όλη την διάρκεια της νεοελληνικής 
ιστορίας, και που δεν είναι παρά ο καθρέπτης της ιστο-
ρίας όλης της χώρας για το πως αντιμετωπίστηκαν όλοι 
οι διαφορετικοί, αζήτητοι, πλεονάζοντες .

Vita Civilis
Από τις "Λέρους" των νησιών 

στα "περίκλειστα κέντρα" 
της ηπειρωτικής Ελλάδας

Της Πρωτοβουλίας για ένα Πολύμορφο 
Κίνημα στην Ψυχική Υγεία

Στην Ερμιονίδα μετατρέπουν δρόμους σε ζωντανές κυψέλες ανθρώπων

Ο Δήμος Ερμιονίδας συμμετέχει 
στην «Βιώσιμη Πόλη»

Δύο χρόνια μετά την ίδρυσή της, η «Βι-
ώσιμη Πόλη»συνεχίζει να διανύσει μία 
δημιουργική πορεία υλοποίησης Προ-
γραμμάτων και στήριξης των Δήμων 
μελών της. Αυτή την περίοδο συμμετέ-
χει ως Δίκτυο Πόλεων σε ιδιαίτερα ση-
μαντικά projects.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
-WaysTUP!
-Living Streets
-Polifolio
-PROSPECT
-EUCF

Living Streets
Η «Βιώσιμη Πόλη» συμμετέχει στο Ευ-
ρωπαϊκό Έργο «Living Streets and 
Citizen Engagement in local energy 
and climate projects». Το Living 
Streets είναι ένα project που επιτρέπει 
στους ενδιαφερόμενους Δήμους να με-
τατρέψουν προσωρινά ένα δρόμο της 
πόλης τους, που οι ίδιοι θα επιλέξουν, 
σε ένα βιώσιμο μέρος που πάντα ορα-
ματίζονταν.
Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποι-
ήθηκε στη Γάνδη του Βελγίου από τις 
25 μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου και στέ-
φθηκε με απόλυτη επιτυχία. Σε αυτή 
συμμετείχαν στελέχη της «Βιώσιμη 
Πόλη», εκπρόσωποι από τους Δήμους 
Αιγιαλείας, Ανατολικής Σάμου, Ελλη-
νικού – Αργυρούπολης, Ερμιονίδας, 
Ηγουμενίτσας, Κορινθίων και Φλώρι-
νας, οι οποίοι αποτελούν μέλη του Δι-
κτύου,  καθώς και εκπρόσωποι από την 
Κροατία και την Πορτογαλία.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 
συνομιλήσουν με τους εμπνευστές του 
πρωτοποριακού αυτού έργου, με στε-
λέχη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Energy 
Cities, μέλος του οποίου είναι η «Βιώσι-
μη Πόλη», καθώς και με εκπροσώπους 

της πόλης της Γάνδης, οι οποίοι έχουν 
αναλάβει πλέον την πλήρη ευθύνη για 
την πραγμάτωση του Living Streets 
στην περιοχή. Οι εκπρόσωποι των Δή-
μων με ιδιαίτερη θέρμη παρακολούθη-
σαν τις παρουσιάσεις των υπόλοιπων 
συμμετεχόντων, ενημερώθηκαν για τον 
τρόπο εφαρμογής του project σε άλλες 
πόλεις της Ευρώπης που το έχουν ήδη 
ολοκληρώσει και για τον τρόπο με τον 
οποίο μπορούν να το προσαρμόσουν 
στα δικά τους τοπικά πλαίσια. Οι εκ-
πρόσωποι των Δήμων, έδειξαν ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο 
εγχείρημα, κλήθηκαν να οραματιστούν 
την υλοποίησή του σε ένα διαδραστικό 
περιβάλλον, εξέφρασαν απόψεις για τις 
προκλήσεις που ενδέχεται να προκύ-
ψουν κατά την εφαρμογή, καθώς και 
για τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών. 
Επιπλέον, αντάλλαξαν ιδέες για τις ευ-
καιρίες που παρουσιάζονται και για το 
γεγονός ότι αυτό το Πρόγραμμα μπορεί 
να αποτελέσει αφετηρία για μελλοντι-
κές δράσεις στη χώρα μας.
Θα χρηματοδοτηθούν 2 Δήμοι του Δι-
κτύου για την υλοποίηση του Προγράμ-

ματος, ενώ η «Βιώσιμη Πόλη» θα υπο-
στηρίξει όλα τα μέλη της, σε περίπτωση 
που θέλουν να το υλοποιήσουν στις 
πόλεις τους.

Καταργούνται τα «πολυβολεία»
Ο Κορωνοϊός επιτρέπει στο Άργος να αλλάξει

Ξεκίνησαν τα έργα διαμόρφωσης των 
παλιών πεζοδρόμων του Άργους. Τα 
έργα αυτά τα είχε υποσχεθεί ο Δήμαρ-
χος Άργους- Μυκηνών Δ. Καμπόσος ως 
αντίβαρο στην διαμόρφωση της πλατεί-
ας Ομονοίας (Αγ. Πέτρου) προκειμένου 
να μην πάψει να υπάρχει εμπορικό 
ενδιαφέρον σε ένα κομμάτι της πόλης 
όπου στεγάζονταν τα παλιά εμπορικά. 
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που ο ένας εκ 
των παλιών πεζοδρόμων ονομαζόταν 
οδός Ερμού, προς τιμήν του προστάτη 
των εμπόρων Ερμή.
Όταν οι πολιτικές ονοματοδοσίες επι-
βλήθηκαν των παλαιών οδοσημάνσε-
ων, άρχισε ουσιαστικά και η ταύτιση 
των οδών αυτών με τις ημερομηνίες 
που επικρατούν μέχρι σήμερα. Η «Ανά-

πλαση πεζοδρόμων Άργους», είναι εκτι-
μώμενης αξίας 319.774,66€ (με ΦΠΑ). 
Το έργο αποτελείται από κατηγορίες ερ-
γασιών: Οικοδομικά με προϋπολογισμό 
190.741,44€ και Ηλεκτρομηχανολογι-
κά με προϋπολογισμό 67.141,35€ (δα-
πάνη εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλεπτα).
Ήδη τα μηχανήματα έπιασαν δουλειά 
επι την Ελευθερίου Βενιζέλου και θα 
συνεχίσουν στην Τσαλδάρη και στην 
Στάμου.
Στα έργα περιλαμβάνεται και η ύδρευση 
αλλά και η αποχέτευση των κατοικιών 
και των επιχειρήσεων. Παράλληλα η 
ανάπλαση προβλέπει την κατάργηση 
των «πολυβολείων» όπως έλεγαν οι πε-
ρίοικοι τις τεράστιες τσιμεντένιες ζαρ-
ντινιέρες.
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SMS για να μείνουμε  
στο σπίτι

Αρκετός κόσμος από την περιοχή της 
Αργολίδας ανησύχησε με το που έλα-
βε το SMS, ωστόσο αυτό είναι κάτι που 
είχε προαναγγελθεί πως θα συμβεί 
από τον αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας 
Γιάννη Μαλτέζο, καθώς είναι μέσα στα 
μέτρα που έχουν ληφθεί σε Περιφερει-
ακό επίπεδο για προληπτικούς λόγους.

η εβδομάδα που πέρασε

Χειροκρότημα στα μπαλκόνια
Χειροκροτήματα άρχισαν να ηχούν στο Ναύπλιο 
και το Άργος στις 9 το βράδυ της Κυριακής, από πο-
λίτες που επαινούν γιατρούς και νοσηλευτές, που 
δίνουν μάχη με την έξαρση του κορωνοϊού. Πιστοί 
στο διαδικτυακό κάλεσμα, αρκετοί ήταν εκείνοι που 
βγήκαν στα μπαλκόνια τους και άρχισαν να επευ-
φημούν τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, χειρο-
κροτώντας θερμά και φωνάζοντας «μπράβο».

Συνελήφθη 
αρχαιοκάπηλος στο Άργος
Συνελήφθη στο Άργος από αστυνο-
μικούς του Τμήματος Ασφάλειας Άρ-
γους-Μυκηνών, 77χρονος ημεδαπός. 
Σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του 
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ναυ-
πλίου, για παράβαση της νομοθεσίας για 
την προστασία των αρχαιοτήτων και εν 
γένει της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Επιτέθηκε με πριόνι στο κεφάλι

Με πριόνι επιχείρησε ένας Ρουμάνος να επιτεθεί σε συμπατριώτη του στην Αγία Τριάδα, με 
αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά στο πρόσωπο. Το αιματηρό επεισόδιο ξεκίνησε όταν οι 
δύο άνδρες καυγάδισαν και η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο. Τότε ο ένας άρπαξε ένα πρι-
όνι και επιτέθηκε στον άλλον. Το περιστατικό συνέβη στην πλατεία του χωριού, μπροστά στην 
τράπεζα. Περίοικοι τον βρήκαν ξαπλωμένο και αιμόφυρτο ανάμεσα στα κάγκελα και το άγαλμα 
και του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, με την συνδρομή ιερέα της περιοχής..

Ο Νίκας κόβει κινητά 
Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου με έγγραφό 
του προς τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο που 
συνεργάζεται η περιφέρεια υπέβαλε αίτημα 
για την κατάργηση 40 τηλεφωνικών συνδέσε-
ων στην Π.Ε. Μεσσηνίας, ως μη απαραίτητων 
πλέον.
Επιπλέον, ο περιφερειάρχης με ανάλογο έγγρα-
φό του προς την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας 
που εξυπηρετεί την Περιφέρεια, ζητεί να βάζει 
φραγή στις εξερχόμενες κλήσεις των τηλεφώ-
νων που χρησιμοποιούν οι αιρετοί, όταν ο λογα-
ριασμός φθάνει στο ύψος που προβλέπεται από 
τον νόμο.

Ζωοκλέφτης από τα Γιάννενα 
στην Αργολίδα
Συνελήφθη ένας αλλοδαπός στην Αργολίδα, 
γιατί σε βάρος του εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλλη-
ψης του Ανακριτή Ιωαννίνων, για ζωοκλοπή.

Η Μητρόπολη Αργολίδας 
πρώτη σε έκτακτα μέτρα
Μέρες πριν την απόφαση της κυβέρνησης η 
Μητρόπολη Αργολίδας με πρωτοβουλία του 
Μητροπολίτη Νεκτάριου, πρότεινε έκτακτα 
μέτρα προς τους πιστούς για την αποτροπή 
εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Δημοτικά και Περιφερειακά συμβούλια με τηλεδιάσκεψη
Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η 
λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού 
και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να 
λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της 
παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο 
τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συ-
νεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Καφές στην 
καρότσα! 
Η ανακοίνωση της 
κυβέρνησης για κλει-
στές καφετέριες, κα-
φενεία και μπαρ δεν 
πτόησε τους εφευρε-
τικούς Ναυπλιώτες. 
Η καρότσα του αγρο-
τικού μετατράπηκε 
σε υπαίθριο καφε-
νείο, όπου επιτρέπε-
ται και το τσιγαράκι!

Ο κορωνοϊός «έφαγε» και την έκθεση σκαφών  
Υπό το πρίσμα των ραγδαίων εξελίξεων σχετικά με τον κορωνοϊό Covid-19, o 
Δήμος Ναυπλιέων σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού 
Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού αποφάσισε να προχωρήσει στην ακύρωση 
του Mediterranean Yacht Show 2020, το οποίο διοργανώνεται εδώ και 6 
χρόνια στο λιμάνι του Ναυπλίου.

Δραπέτης 
της Τίρυνθας 
βρέθηκε στην 
Κορινθία 
Συνελήφθη σε χωριό 
του Δήμου Βέλου- Βό-
χας Κορινθίας, 30χρο-
νος ημεδαπός, δραπέτης 
φυλακών. Ο 30χρονος 
είχε αποδράσει από το 
Αγροτικό Κατάστημα 
Κράτησης Ενηλίκων Τί-
ρυνθας που ήταν κρα-
τούμενος για ληστεία, 
συμμορία και παράβα-
ση της νομοθεσίας για 
τα όπλα. Μαζί με αυτόν 
είχε αποδράσει και ένας 
ακόμα Ρομά 28 ετών ο 
οποίος αναζητείται.

Ξανάνοιξαν  
οι πληγές  
της Αιγίου 
Αντιμέτωποι με 
λάσπες, λιμνάζοντα 
νερά και μικρές 
εστίες μόλυνσης, 
βρίσκονται και πάλι 
οι κάτοικοι της οδού 
Αιγίου στο Ναύπλιο, 
καθώς σημεία στα 
οποία παρενέβη ο 
Δήμος Ναυπλιέ-
ων τον περασμένο 
Σεπτέμβρη, καλύ-
πτοντάς τα με πίσσα, 
ξαναχάλασαν.
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του Βασίλη  
Καπετάνιου Η απέναντι όχθη 

Προτίμησε την 
υποταγή στην 
ασφάλεια του 
ανθρώπου από 
την ελευθερία 
και αυτονομία 
της αγέλης. 
Ξέχασε ότι ήταν 
λύκος. Μέρα 
με την ημέρα 
έσβηνε από 
την μνήμη του 
η αγέλη. Μέρα 
με την ημέρα 
κυνηγός και 
λύκος γίνονταν 
αχώριστοι.

Να γεννηθείς και να πεθάνεις λύκος…
Ο Πετράν με ένα βροντώδες άνοιγμα της εξώθυρας 
έκανε την αιφνιδιαστική του είσοδο στην αυλή του 
σπιτιού. Λόγω του γνωστού ιού, σταμάτησε η λει-
τουργία του πανεπιστημίου του. 
-Παππού, γιαγιά ανεβαίνω! 
-Έλα φτιάχνω καφέ. (Είπε η γιαγιά.)
Οι γονείς του έλειπαν σε χρόνο μηδέν άφησε την 
τσάντα του στον κάτω όροφο και τρεχάτος έφτασε 
στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου. 
-Χαιρετιόμαστε κανονικά ή κρατάμε αποστάσεις; 
Ρώτησε τον παππού του. Τα ανοιχτά χέρια σε ημι-
κύκλιο του γέροντα ήταν η απάντηση στην ερώτηση 
του. Χάθηκε στην ηλικιωμένη αγκαλιά του. Έδωσε 
και ένα φιλάκι στην γιαγιά που βγήκε να τον υπο-
δεχθεί. 
-Πετράν , τώρα κινδυνεύουν οι παππούδες από τα 
εγγόνια, έτσι λένε οι γιατροί. Το πρωί είχα πάει στην 
τράπεζα. Έξω στο ΑΤΜ είδα έναν ιερέα, του έχω ιδι-
αίτερο σεβασμό.
-Εσύ έχεις να πατήσεις σε εκκλησία από τα γενέθλια 
του εγγονού  σου! 
-Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ που λες, έξω από το 
ΑΤΜ του φίλησα το χέρι! 
-Σε άφησε παππού; 
-Αιφνιδιάστηκε! Το είδα στο βλέμμα του. Αν είναι να 
πάω από το χέρι του παπά ας είναι ευλογημένο του 
είπα.
-Ναι παππού αλλά τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά.
-Όντως είναι πολύ σοβαρά και με πολλαπλές επι-
πτώσεις. Για μένα που είμαι τώρα πια σπιτόγατος, 
νομίζω ότι ταιριάζω με την περίσταση και τα μέτρα 
που πρέπει να πάρουμε. Αλλά είναι λυπηρό να βλέ-
πεις ανθρώπους της ηλικίας μου να μαζεύονται στα 
καφενεία, στα καταστήματα ο ένας πάνω στον άλλο. 
Κλείσαμε τα σχολεία και έπηξαν οι παιδικές χαρές με 
παιδιά και παππούδες και οι καφετέριες γεμάτες  με 
εφήβους ο ένας πάνω στον άλλο. Είδες τις ουρές στα 
υπερκαταστήματα; 
-Πήγες να ψωνίσεις παππού; 
-Τα αποθέματα που έχω μας φτάνουν για λίγο καιρό. 
Θα πάω την άλλη εβδομάδα. Να έχουν ηρεμήσει τα 
πράγματα. Σημασία έχει αν γεννηθείς λύκος να πε-
θάνεις λύκος. 
-Δηλαδή, σα να πούμε αν γεννηθείς άνθρωπος να 
πεθάνεις και άνθρωπος. 
-Ακριβώς Πετράν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι 
η πανδημία στην συμπεριφορά μας. Μολύνθηκε η 
ανθρωπιά μας και δεν το έχουμε πάρει είδηση. Αυ-
τές οι συμπεριφορές που είδαμε πριν καν ξεσπάσει 
η πανδημία στον τόπο μας δείχνει ότι αρρώστησε η 
ανθρωπιά μας και η αξιοπρέπεια μας. 
-Έφερα και τα κεραστικά σας,. Πες μας τώρα την ιστο-
ρία σου, νομίζω την έχεις πει ξανά. 
-Σίγουρα. Μια φορά και ένα καιρό ήταν μια αγέλη 
περήφανων λύκων. Έπεσε βαρυχειμωνιά, δύσκολα 
έβρισκαν τροφή. Ο Αρχηγός δεν το έβαζε κάτω, τρά-
βαγε μπροστά. Ουρλιάζοντας ενθάρρυνε την ομάδα 
να πάνε στο Χωριό των ανθρώπων.
-Δεν είναι επικίνδυνο; (Ρώτησε ένα λυκόπουλο.) 
-Είναι δεν είναι, εμείς πρέπει να πάμε. Λύκοι είμαστε.
Ο κακός καιρός είχε φοβίσει τους ανθρώπους στο 
Χωριό και είχαν πάρει τα μέτρα τους. Είχαν ψηλώσει 
και πυκνώσει τους φράχτες τους.
Δεν μπόρεσαν να  βρουν ένα άνοιγμα τα πεινασμέ-
να ζώα. Στάβλοι, κοτέτσια, μαντριά ήταν πολύ καλά 
οχυρωμένα. 

Με ένα ουρλιαχτό ο αρχηγός της αγέλης έδωσε το 
σύνθημα για να χαθούν μέσα στο δάσος. Θα συνέχι-
ζαν την προσπάθεια της επιβίωσης στο επόμενο χω-
ριό. Πήραν όλοι μαζί το δρόμο της επιστροφής. 
Το μικρό λυκόπουλο πήγαινε τελευταίο. 
Μέσα από μια χαραμάδα του φράχτη στην αυλή 
ενός σπιτιού, ξεχώρισε ένα μικρό ξύλινο σκυλόσπιτο. 
Ποιος ξέρει μάλλον το ένστικτο της επιβίωσης είναι 
ισχυρότερο από αυτό της αγέλης. Βρήκε ένα σαπι-
σμένο ξύλο, το έσπρωξε με τα πίσω πόδια του. Έκα-
νε ένα μικρό άνοιγμα στριμώχθηκε λίγο και μπήκε 
μέσα.
Το μικρό λυκόπουλο μπήκε στο ξύλινο σπίτι και κου-
λουριάστηκε. Εκείνη την στιγμή κατάλαβε την πείνα 
του. Οι κραδασμοί της άδειας κοιλιάς δεν το άφησαν 
να σταθεί ήσυχο. Σηκώθηκε στα πόδια του μέσα στο 

σπιτάκι. 
Οι θόρυβοι ξύπνησαν τον Κυνηγό με την ιδιαίτερα 
ευαίσθητη ακοή. Πήρε το όπλο του και βγήκε έξω. 
Είδε το λυκόπουλο με κατεβασμένη την ουρά να τον 
κοιτά με ένα υποτακτικό βλέμμα. Πριν λίγες μέρες 
είχε πεθάνει το αγαπημένο του κυνηγόσκυλο. Θεώ-
ρησε θεϊκό σημάδι την παρουσία του μικρού άγριου 
λύκου στο σπίτι του σκύλου του. 
Πήγε και του έφερε νερό και τροφή. 
Εκείνο λάτρεψε τον ευεργέτη του. Προτίμησε την 
υποταγή στην ασφάλεια του ανθρώπου από την 
ελευθερία και αυτονομία της αγέλης. Ξέχασε ότι ήταν 
λύκος. Μέρα με την ημέρα έσβηνε από την μνήμη 
του η αγέλη. Μέρα με την ημέρα κυνηγός και λύκος 
γίνονταν αχώριστοι. 
Μεγάλωσε και ξέχασε την καταγωγή του. Όλο το 
χωριό τον αγάπησε. Ο Κυνηγός τον εκπαίδευσε σιγά 
- σιγά και έγινε ένας καταπληκτικός κυνηγόλυκος. 
Κανένας σκύλος δεν τον έπιανε , ξετρύπωνε το θή-
ραμα και το οδηγούσε μπροστά από την κάνη του 
αφέντη του. 
Πέρασαν ήσυχα και ευτυχισμένα χρόνια για τον 
πρώην λύκο και για το αφεντικό του. Μετά από εφτά 
χρόνια ήρθε ξανά μεγάλη βαρυχειμωνιά. Ένα βράδυ 
ένας τσοπάνος βάρεσε τρομαγμένος την καμπάνα 
της εκκλησίας. 
Ανακοίνωσε στους συγχωριανούς του ότι είδε πολλά 
ίχνη λύκων στις άκρες του δάσους, σε μικρή απόστα-
ση από την στάνη του. 
Όλοι φοβήθηκαν, ο καθένας έτρεξε να φτιάξει τον 
φράχτη του και να προστατέψει τον μικρόκοσμο του. 
Ο Κυνηγός πήρε τα όπλα του, τον κυνηγόλυκο και 
έφυγε για το δάσος. Αν ήταν αγέλη λύκων, ήξερε τι 

έπρεπε να κάνει. Μια μπαταριά στον αρχηγό και θα 
σκορπίζανε. 
Ο πρώην λύκος όταν φτάσανε κοντά στο δάσος 
οσμίστηκε παράξενες μυρωδιές. Αυτές οι μυρωδιές 
έφεραν στο νου του παράξενες εικόνες. Σα να ήταν 
κάποτε και αυτός λύκος και να έτρεχε μέσα σε τούτο 
το δάσος. Ένοιωσε και μια παράξενη κραυγή να ήταν 
έτοιμη να βγει από τα λαρύγγια του.
Με επιδέξιες κινήσεις καθοδήγησε τον αφέντη του 
για να δει το κυνήγι του. 
Ο Κυνηγός κοιτούσε με το κιάλι  του. 
Ο βοσκός είχε δίκιο, μια μεγάλη αγέλη λύκων είχε 
φτάσει στην άκρη του δάσους. Ξεχώρισε τον αρχη-
γό, ένας δυνατός σεβάσμιος λύκος καθοδηγούσε την 
ομάδα. 
Σήκωσε το όπλο και σημάδεψε. Ο μεγάλος λύκος τον 
αντιλήφθηκε. Γύρισε και τον κοίταξε. Έμεινε ακίνη-
τος. Με σιγανά ουρλιαχτά επικοινωνούσε με τους 
συντρόφους του. 
Ο Κυνηγός περίμενε. 
Μέσα από την αγέλη ξεχώρισε ένας νέος μεγαλόσω-
μος λύκος. Ο αρχηγός, με μια κίνηση του αριστερού 
του ποδιού και ένα δυνατό ουρλιαχτό του έδωσε τα 
σκήπτρα της ηγεσίας. Ούρλιαξε την τελευταία του 
εντολή.
-Ακολουθήστε τον, χαθείτε στο δάσος. 
Ο κυνηγόλυκος ήταν σε πλήρη σύγχυση. 
Το κεφάλι έβγαζε εφιαλτικές εικόνες, κόκκινες σαν 
αίμα πασπαλισμένες  από την σκόνη του χρόνου. 
Έβλεπε τον εαυτό του να είναι ο αγαπημένος λύκος 
του αρχηγού. Τα μάτια του έτοιμα να εκραγούν. 
Ο Αρχηγός γύρισε και κοίταξε τον Κυνηγό. 
Εκείνος έκανε αυτό που ήξερε πολύ καλά. Σημάδεψε 
ανάμεσα στα μάτια του λύκου, ο Αρχηγός έπεσε.
-Άντε να τον φέρεις. (Διέταξε ο κυνηγός το ζώο του.)
Κάθε βήμα του κηνηγόλυκου και μια αποκάλυψη 
μνήμης. Καθώς πλησίαζε τον πληγωμένο αρχηγό θυ-
μήθηκε ότι και αυτός κάποτε λύκος ήταν. Το πεσμένο 
ζώο ήταν ακόμα ζωντανό, ήταν ο Αρχηγός του.
-Συγνώμη Αρχηγέ, είχα ξεχάσει ότι ήμουνα λύκος. 
Φαίνεται ότι τα πήγατε καλά επέζησε η αγέλη και με-
γάλωσε από ότι είδα.
-Σε ευχαριστώ πολύ παιδί μου. 
-Μα εγώ σε έδωσα στο ντουφέκι του κυνηγού. 
-Και πάλι σου λέω ευχαριστώ πολύ. Μου έδωσες την 
ευκαιρία να φύγω όπως πρέπει.
-Δεν καταλαβαίνω.
-Σε ευχαριστώ πολύ, γιατί γεννήθηκα λύκος, έζησα 
λύκος και τώρα πεθαίνω λύκος. 
Είπε και άφησε την τελευταία του ανάσα. 
Ο Κυνηγός σφύριξε συνθηματικά. 
Ο υποταγμένος  λύκος, για άλλη μια φορά προτίμησε 
την ασφάλεια της υποταγής και της δουλείας. Έπιασε 
με τα δυνατό του δόντια το σκοτωμένο σώμα του Αρ-
χηγού το έσερνε προς τον Αφέντη του. 
Σε λίγες μέρες θα είχε ξεχάσει το γεγονός. 
-Πετράν όταν χάνεις την αξιοπρέπεια σου το πρώτο 
που χαλά είναι η μνήμη.  Ετούτες τις μέρες που ζούμε 
το τελευταίο οχυρό μας είναι η αξιοπρέπεια μας. Να 
μην ξεχάσουμε ότι είμαστε άνθρωποι και γύρω μας 
υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται την βοήθεια 
μας. Η προσφορά θα κρατήσει την ανθρωπιά μας. 
Εκτός αν νομίζουμε ότι μπορεί και αυτή να βρεθεί 
στα ράφια της υπερκατανάλωσης. 
-Ουουου ( έκανε η γιαγιά) με μελαγχόλησες αλλά 
καλή η ιστορία σου, σπιτόλυκε μου!
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Το σοφό μήνυμα του Νεκτάριου
του Μητροπολίτη  
Αργολίδας  
Νεκτάριου

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
Ζοῦμε τούτες τὶς μέρες μία παγκόσμια ἀπειλή. 
Ὁλόκληρος ὁ κόσμος βλέπει μὲ φόβο, ἀγωνία 
καὶ στέκεται μὲ ἀμηχανία ἀπέναντι στὴν ἐπέ-
λαση τοῦ COVID – 19. Ἄν θέλουμε νὰ δοῦμε βα-
θύτερα, γιὰ μία ἀκόμη φορά ὁ ὑπερφίαλος καὶ 
δῆθεν παντοδύναμος ἄνθρωπος προσγειώνεται, 
ταπεινώνεται, γιὰ νὰ μὴν πῶ, ἐξευτελίζεται. 
Ἕνας ἀκόμη Πύργος τῆς Βαβέλ καταρέει. «Καὶ 
ἦν ἡ πτώσις αὐτοῦ μεγάλη». Ἔρχεται ἕνας ἰός καὶ 
τὰ διαλύει ὅλα. Τίποτα δὲν εἶναι ὅπως πρὶν ἕνα 
μῆνα.
Πέρσυ τέτοιες μέρες καὶ κάθε Ἄνοιξη τὸ Ναύ-
πλιο ἔσφυζε ἀπό ζωή. Χιλιάδες μαθητές καὶ του-
ρίστες κατέκλυζαν τὴν πόλη. Τὰ καταστήματα 
ἀσφυκτικά γεμάτα. Τὰ ξενοδοχεῖα ὑπερπλήρη. 
Οἱ δρόμοι καὶ οἱ πλατεῖες γεμάτες, δυσκολευ-
όσουν νὰ περπατήσεις. Σήμερα ἐρημιά. Ὅλοι 
οἱ δρόμοι ἄδειοι. Τὰ πάντα κλειστά. Νομίζεις 
ὅτι βρίσκεσαι σὲ ἄλλο τόπο καὶ χρόνο. Ἀλλά 
νἄταν μόνον ἐδῶ; Ὁ ἰός χτύπησε ὅλο τὸν κόσμο. 
Οἰκονομικοί σχεδιασμοί, ἐπιχειρησιακά πλάνα, 
τουριστικοί προγραμματισμοί, τεράστιες πολυ-
εθνικές καὶ μὴ ἐπιχειρήσεις καταστρέφονται, 
χρηματιστήρια γκρεμίζονται ἀπ᾿ τὴ μία μέρα 
στὴν ἄλλη. Γιορτές, συνέδρια, διαλέξεις, καρ-
ναβαλικές ἐκδηλώσεις, ἀθλητικοί ἀγῶνες, συ-
ναυλίες, ἐκδρομές, ὅλα ματαιώνονται. Σχολεῖα, 
πανεπιστήμια, φροντιστήρια κλείνουν. Κέντρα 
διασκέδασης, μπάρ, ἐστιατόρια, καταστήματα 
δημόσιες ἤ ἰδιωτικές ὑπηρεσίες ἀναστέλλουν ἐπ᾿ 
ἀόριστο τὴ λειτουργία τους.
Κι ἐμεῖς μέσα στὴ γενική μαυρίλα, κρεμασμένοι 
κυριολεκτικά στὶς ὀθόνες, ἀναζητᾶμε ἕνα φωτά-
κι ἐλπίδας. Για μία ἀκόμη φορά, ὁ λόγος τοῦ ἁγί-
ου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, πρὸς τὸν Εὐτρό-
πιο (καὶ σὲ κάθε Εὐτρόπιο ὅλων τῶν ἐποχῶν, 
ποὺ νομίζει πὼς πάτησε τὸ αὐγό καὶ ἀνέβηκε 
στὸν οὐρανό καὶ νομίζει πὼς ἐξουσιάζει καὶ 
ἐλέγχει τὰ πάντα) εἶναι ἐξαιρετικά ἐπίκαιρος, 
τηρουμένων βέβαια τῶν ἀναλογιῶν: 
Ἀεὶ μὲν, μάλιστα δὲ νῦν εὔκαιρον εἰπεῖν·
Ματαιότης ματαιοτήτων, καὶ πάντα ματαιότης.
Ποῦ νῦν ἡ λαμπρὰ τῆς ὑπατείας περιβολή;
ποῦ δὲ αἱ φαιδραὶ λαμπάδες;
ποῦ δὲ οἱ κρότοι, καὶ οἱ χοροὶ, καὶ αἱ θαλίαι, καὶ αἱ 
πανηγύρεις;
ποῦ οἱ στέφανοι καὶ τὰ παραπετάσματα;
ποῦ ὁ τῆς πόλεως θόρυβος, καὶ αἱ ἐν ἱπποδρομίαις 
εὐφημίαι, καὶ τῶν θεατῶν αἱ κολακεῖαι;
Πάντα ἐκεῖνα οἴχεται·
καὶ ἄνεμος πνεύσας ἀθρόον τὰ μὲν φύλλα κατέ-
βαλε,
γυμνὸν δὲ ἡμῖν τὸ δένδρον ἔδειξε,
καὶ ἀπὸ τῆς ῥίζης αὐτῆς σαλευόμενον λοιπόν·
τοιαύτη γὰρ ἡ τοῦ πνεύματος γέγονε προσβολὴ,
ὡς καὶ πρόῤῥιζον ἀπειλεῖν ἀνασπᾷν,
καὶ ταῦτα διασαλεῦσαι τοῦ δένδρου τὰ νεῦρα.
Ποῦ νῦν οἱ πεπλασμένοι φίλοι;
ποῦ τὰ συμπόσια καὶ τὰ δεῖπνα;
ποῦ ὁ τῶν παρασίτων ἐσμὸς,
καὶ ὁ δι’ ὅλης ἡμέρας ἐγχεόμενος ἄκρατος,
καὶ αἱ ποικίλαι τῶν μαγείρων τέχναι,
καὶ οἱ τῆς δυναστείας θεραπευταὶ,
οἱ πάντα πρὸς χάριν ποιοῦντες καὶ λέγοντες;
Νὺξ ἦν πάντα ἐκεῖνα καὶ ὄναρ, καὶ ἡμέρας γενο-
μένης ἠφανίσθη·
ἄνθη ἦν ἐαρινὰ, καὶ παρελθόντος τοῦ ἔαρος ἅπα-
ντα κατεμαράνθη·
σκιὰ ἦν, καὶ παρέδραμε·
καπνὸς ἦν, καὶ διελύθη·
πομφόλυγες ἦσαν, καὶ διεῤῥάγησαν·
ἀράχνη ἦν, καὶ διεσπάσθη.

∆ιὸ ταύτην τὴν πνευματικὴν ῥῆσιν ἐπᾴδομεν συ-
νεχῶς ἐπιλέγοντες·
Ματαιότης ματαιοτήτων, καὶ πάντα ματαιότης.
Πάντοτε, μὰ ἰδιαίτερα τώρα, εἶναι κατάλληλη ἡ 
στιγμή γιὰ νὰ ποῦμε: «Ὅλα εἶναι μάταια, ματαιό-
τητα καὶ πάλι ματαιότητα» (Ἐκκλ. 1:2). Ποῦ τώρα 
ἡ λαμπρή ἀρχοντική στολή; Ποῦ οἱ κρότοι καὶ οἱ 
χοροί καὶ οἱ συγκεντρώσεις; Ποῦ οἱ ἐπευφημίες 
στὰ ἱπποδρόμια καὶ οἱ κολακείες τῶν θεατῶν; 
Ὅλα ἔφυγαν. Φύσηξε ξαφνικά ἀέρας, ἔριξε τὰ 
φύλλα κι ἔδειξε τὸ δέντρο γυμνό, νὰ σαλεύεται 
σύγκορμο καὶ νὰ κινδυνεύει νὰ ξεριζωθεῖ. Ποῦ 
τώρα οἱ ἐπίπλαστοι φίλοι; Ποῦ τὰ γλέντια; Ποῦ ἡ 
συμμορία τῶν παρασίτων; Ποῦ τὰ καλύτερα κρα-
σιά, ποὺ χύνονταν ὁλοήμερα, καὶ οἱ ποικίλες τέ-
χνες τῶν μαγείρων; Ποῦ οἱ γλυκόλογοι κι ἐξυπη-
ρετικοί δουλόφρονες; Νύχτα ἦταν ὅλα κι ὄνειρο. 
Καὶ μόλις ξημέρωσε, ἐξαφανίστηκαν. Ἄνθη ἦταν 
ἐαρινά καὶ μαράθηκαν. Σκιά ἦταν καὶ πέρασε. Κα-
πνός ἦταν καὶ διαλύθηκε. Σαπουνόφουσκα ἦταν κι 
ἔσκασε. Ἀράχνη ἦταν κι ἔσπασε. Νὰ γιατί πάντα 
καταλήγουμε στὸ συμπέρασμα: «Ὅλα εἶναι μά-
ταια, ματαιότητα καὶ πάλι ματαιότητα».
Σταματῶ ἐδῶ. Ὁ COVID – 19 θ᾿ ἀφήσει σίγουρα 
στὸ πέρασμά του συντρίμια, νεκρούς, οἰκονομι-
κά, κοινωνικά, ἠθικά, κἄ προβλήματα καὶ δὲν 
ξέρω τὶ ἄλλο, τὰ ὁποία θὰ συζητηθοῦν ἀργότερα 
καὶ πιστεύω μὲ κάποια ψυχραιμία καὶ νηφαλιό-
τητα.
Ὅσον ἀφορᾶ τὴ θέση τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία 
διατυπώθηκε τελευταῖα, σὲ συνεργασία μὲ τὴν 
πολιτεία, δὲν ἔχω παρά νὰ συμφωνήσω. Ὅσο κι 
ἄν μᾶς θλίβει, πιστεύω νὰ κατανοοῦμε τὴν κρι-
σιμότητα τῆς κατάστασης καὶ τὴν ἀναγκαιότητα 
τῆς λήψης κάποιων ἀπαραίτητων μέτρων.
Θὰ ἤθελα ὅμως νὰ ἀναφερθῶ σὲ κάποια θέ-
ματα ποὺ δημιουργήθηκαν παράλληλα μὲ τὴν 
ἐπιδημία. Μαζί μὲ τὴν κυκλοφορία τοῦ COVID 
– 19 κυκλοφόρησαν παραπλανητικές ἤ ψευτικες 
εἰδήσεις. Στὸ στρατό, ὅταν ὑπηρετούσαμε, λει-
τουργοῦσε μόνο … τὸ Ράδιο - Ἀρβύλα καὶ εἰδικά 
στὴν περίοδο τῆς ἐπιστράτευσης εἶχε ἀνάψει. Σή-
μερα τὰ πράγματα ἐξελίχθηκαν μὲ τὸ διαδίκτυο 
καὶ τὰ ἠλεκτρονικά μέσα. Μεταφέρεται ἀστα-
μάτητα καὶ ἀνεξέλεγκτα πληθώρα εἰδήσεων. Ὁ 
καθένας μπορεῖ νὰ μεταδίδει καὶ νὰ ἀναπαράγει 
ὅ,τι τοῦ καπνίσει. Ἡ συνωμοσιολογία, ποὺ φου-
ντώνει σὲ περιόδους κρίσεων, δίνει καὶ παίρνει. 
Ἀκόμα καὶ ἀπό δημόσια πρόσωπα ἀκούγονται οἱ 
γνωστές καὶ χιλιοειπωμένες συνωμοσιολογικές 
θεωρίες, ὅπως π.χ.: «ὁ κορωνοϊός κατασκευά-
στηκε ἀπό ἐταιρίες γιὰ νὰ μειωθεῖ ὁ γερασμένος 
πληθυσμός, ὥστε νὰ ἀντιμετωπιστεῖ τὸ συντα-
ξιοδοτικό, τὸ ἀσφαλιστικό, ὁ ὑπερπληθυσμός 
κλπ». Ἤ «τὸ ἐμβόλιο κατασκευάστηκε πρὶν τὸν 
κορωνοϊό γιὰ νὰ πλουτίσουν οἱ πολυεθνικές 
ἐταιρίες». Ἤ «κάποιοι μᾶς ψεκάζουν, μᾶς δηλη-
τηριάζουν», καὶ χίλιες δύο ἄλλες θεωρίες. 
Φαίνεται πὼς πολλοί ἄνθρωποι, μὲ φοβικά σύν-
δρομα, δὲν μποροῦν νὰ ζήσουν χωρίς ἐχθρούς, 
χωρίς φαντασιώσεις γιὰ σκοτεινές δυνάμεις, 
ποὺ ἐπιβουλεύονται τὴν ἀνθρωπότητα καὶ 
περισσότερο ἀπ᾿ ὅλα τὴν Ἑλλάδα καὶ βέβαια 
τὴνὈρθοδοξία. Ἄς ξεφύγουμε ἀδελφοί μου ἀπό 
τέτοιες φαντασιώσεις καὶ ἄς θέσουμε τοὺς κάθε 
λογῆς συνωμοσιολόγους, μαζί μὲ τὸν ἰό, στὴν 
καραντίνα.
Μαζί μὲ τὴν ἔκρηξη τῆς συνωμοσιολογίας, πα-
ρατηρεῖται κι ἔξαρση τῆς προφητολογίας καὶ 
καταστροφολογίας. Καὶ δυστυχῶς σ᾿ αὐτό τὸν 
τομέα οἱ χριστιανοί εἴμαστε ἰδιαίτερα ἐπιρρε-
πεῖς. Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου, ἔρχεται πάλι 
στὸ προσκήνιο, «ἐπανερμηνεύονται» ἀπό πρό-
σωπα ποὺ διακρίνονται γιὰ τὴν ἀφέλεια καὶ τὴν 
ἀσχετοσύνη τους, καὶ σερβίρουν τεχνηέντως 
στοὺς ἁπλούς πιστούς τὶς δικές τους ἐρμηνεῖες. 

Παρόλο ποὺ κατά καιρούς οἱ ἴδιοι αὐτόκλητοι 
ἐρμηνευτές ἔχουν διαψευστεῖ, ἐπιμένουν μὲ τὰ 
νέα δεδομένα νὰ κακοποιοῦν τὸ κείμενο τῆς 
Ἀποκάλυψης γιὰ νὰ διαψευστοῦν πάλι καὶ πάλι.
Τὸ χειρότερο ὅμως εἶναι οἱ νέες προφητεῖες ποὺ 
κυκλοφοροῦν κάθε τόσο ἀπό τὴν κίτρινο τύπο 
καὶ ἀπό τοὺς ἴδιους ἀφελεῖς, γιὰ τὸν ὅσιο Νεῖλο, 
τὸν ἅγιο Κοσμᾶ, τὸν ἅγιο Παΐσιο (κυρίως αὐτόν), 
τὸν ἅγιο Πορφύριο, τὸν π. Ἐφραίμ τῆς Ἀριζό-
νας καὶ τελευταῖα τὸν π. Αὐγουστῖνο Καντιώτη. 
Ἤθελα νὰ ἤξερα πότε τὰ εἶπαν καὶ πῶς τὰ εἶπαν 
καὶ ἄν τὰ εἶπαν καὶ πῶς μόνον οἱ συγκεκριμένοι 
αὐτοί ἄνθρωποι τῶν γνωστῶν κατευθύνσεων 
τὰ ἄκουσαν. Πράγματα ποὺ προσωπικά γνωρί-
ζω ἀπό τοὺς σύγχρονους γέροντες, ἔχουν τόσο 
ἀλλοιωθεῖ καὶ διαστρεβλωθεῖ ἀπό τοὺς ἐν λόγῳ 
“ζηλωτές”, ποὺ φοβᾶμαι κάποια στιγμή οἱ γέρο-
ντες θὰ … ἀναστηθοῦν γιὰ νὰ διαμαρτυρηθοῦν. 
Τὸ σπασμένο τηλέφωνο κάνει πολύ καλά τὴ 
δουλειά του.
Ἄλλοι πάλι, σὰ νὰ μιλοῦν ἐξ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, 
ἀποφαίνονται ὅτι ὅλ᾿ αὐτά εἶναι τιμωρία τοῦ 
Θεοῦ γιὰ τὴν ἀποστασία, γιὰ τὴν ἁμαρτία, γιὰ 
τὴν ἀνηθικότητα κλπ κλπ. Ὅτι ἡ ἁμαρτία ἔχει 
μέσα της τὸ σπέρμα τῆς φθορᾶς καὶ τῆς διάλυ-
σης, δὲν διαφωνοῦμε. Εἶναι ὅμως δική μας ἐπι-
λογή, κι ἡ εὐθύνη ἀνήκει σὲ ὅλους μας. Ἀλλά, 
τὸ νὰ ρίχνουμε εὐθύνες στὸ Θεό γιὰ τὴ δική μας 
κατάντια καὶ νὰ τὸν παρουσιάζουμε σὰν τιμω-
ρό καὶ σὰν ἐφευρέτη κορωνοϊῶν εἶναι τουλάχι-
στον ἀθεολόγητο. Ὁ Θεός δὲν θέλει τὸ θάνατο 
τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ἀλλά μόνο νὰ ἐπιστρέψει δηλ. νὰ 
μετανοήσει καὶ νὰ ζήσει. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ποιὸς 
ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ μιλήσει ἀξιωματικά ἐκ μέ-
ρους τοῦ Θεοῦ; “Τὶς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου; Ἤ τὶς 
σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο;”
Κάποιο ἄλλο συνηθισμένο φαινόμενο ποὺ πα-
ρουσιάζεται σὲ μέρες κρίσεων, εἶναι καὶ τὰ διάφο-
ρα μαγικά “ματζούνια”. Ἀλοιφές θαυματουργι-
κές, βραχιόλια θεραπευτικά, τὸ νερό τοῦ ἀλήστου 
μνήμης Καματεροῦ, μαγικά βότανα, χαϊμαλιά, 
μάτια, ἀκόμα καὶ εἰδικοί σταυροί ποὺ εἶναι πιὸ … 
δυνατοί ἀπό τοὺς ἄλλους σταυρούς! Ὡς χριστια-
νός κι Ἐπίσκοπος δὲν ἀμφιβάλλω γιὰ τὴν χάρη 
τῶν Μυστηρίων, τῶν ἁγίων εἰκόνων καὶ ἱερῶν 
λειψάνων, ὅμως ἐξοργίζομαι ὅταν ὅλ᾿ αὐτά μετα-
τρέπονται σὲ “ματζούνια” καὶ μαγικά ξόρκια. Ἤ 
τὸ χειρότερο, ὅταν ἐντελῶς ἀνεύθυνα, ἀμφισβη-
τεῖται ἡ ἐπιστήμη τῆς ἰατρικῆς, τὰ φάρμακα καὶ 
οἱ ἐπιστημονικές θεραπευτικές μέθοδοι, ποὺ εἶναι 
εὐλογία Θεοῦ καὶ σώζονται ἄνθρωποι. Οἱ διάφο-
ροι θεομπαίχτες καὶ τσαρλατάνοι, ἀπ᾿ ὅπου κι ἄν 
προέρχονται, καὶ ὅσοι πουλᾶνε φροῦδες ἐλπίδες, 
τὸ λιγότερο ἄς ἀπομονωθοῦν.
Τοῦτες τὶς μέρες παρουσιάζεται κι ἕνα ἀκόμη 
φαινόμενο. Ζηλωτές χριστιανοί, μὲ ζῆλο οὐ κατ᾿ 
ἐπίγνωσιν, δημοσιεύουν κείμενα, γεμάτα παλ-
ληκαρισμούς καὶ ἡρωϊσμούς καὶ διατείνονται ὅτι 
θὰ παρακούσουν τὴ φωνή τῆς ἐπίσημης Ἐκκλη-
σίας. Καλοῦν σὲ συστράτευση κι ἐπίδειξη “μαρ-
τυρικοῦ” καὶ “ὁμολογιακοῦ” φρονήματος. Ἔχω 
τὴν ἐντύπωση ὅτι πίσω ἀπ᾿ ὅλες αὐτές τὶς ἐπιπο-
λαιότητες καὶ ἀκρότητες κρύβεται μεγάλη ἀνα-
σφάλεια καὶ κρυφή ὑπερηφάνεια. Θὰ καλοῦσα 
ὅλους αὐτούς τοὺς ὑποψήφιους “μάρτυρες” νὰ 
μὴν ζητοῦν ἀπό τοὺς ἄλλους τὴ θυσία, οὔτε τὴ 
διακινδύνευση. Ἄν πράγματι πιστεύουν αὐτά 
ποὺ λένε, ἄς ἀφήσουν τὴν ἄνετη πολυθρόνα καὶ 
τὸ ἀσφαλές πληκτρολόγιο, κι ἄς πᾶνε ἐθελοντι-
κά νὰ βοηθήσουν τοὺς γιατρούς, τοὺς νοσηλευ-
τές ποὺ διακινδυνεύουν συνεχῶς τὴν ὑγεία τους 
καὶ τὴ ζωή τους ἀκόμη, γιὰ νὰ σωθοῦν κάποιοι 
ἄνθρωποι. Κι ἄν δὲν μποροῦν αὐτό, ἄς πάρουν τὸ 
κομποσχοίνι τους κι ἄς ποῦν ἕνα Κύριε ἐλέησον 
γιὰ τοὺς ἀρρώστους ποὺ ζοῦν μὲ τὴν ἀγωνία καὶ 
τὸ φόβο, ἀλλά καὶ γιὰ τοὺς γιατρούς, νοσηλευτές 

κλπ λειτουργούς ὑγείας, ποὺ διακονοῦν σὰν κα-
λοί Σαμαρεῖτες τοὺς ἀσθενεῖς τους, μὲ ὅ,τι κινδύ-
νους αὐτό συνεπάγεται. Δὲν νομίζετε ὅτι τοῦτες 
οἱ στιγμές αὐτό ποὺ ἔχει ἀνάγκη ὁ κόσμος εἶναι 
ἡ ἔμπονη προσευχή καὶ ὄχι τὰ παιχνίδια, τὰ μη-
νύματα, οἱ ἀτάκες καὶ τὰ likes στὸν ὑπολογιστή; 
Ἄς μὴ συγχέουμε τὴν ὑπευθυνότητα μὲ τὴν ἐπι-
πολαιότητα, τὴν ἀδάπανη πίστη, ποὺ δὲν στοι-
χίζει τίποτα, μὲ τὴν πίστη τῶν ἁγίων. Τὸ γνωρί-
ζουμε πιστεύω ὅτι σὲ περιόδους θανατηφόρων 
ἐπιδημιῶν, οἱ ὄντως χριστιανοί τῆς θυσίας καὶ 
ὄχι τοῦ βολέματος, ἔτρεχαν νὰ περιθάλψουν καὶ 
νὰ διακονήσουν τοὺς ἀσθενεῖς, ἀκόμη καὶ τοὺς 
εἰδωλολάτρες ἀσθενεῖς, ποὺ τοὺς εἶχαν ἐγκατα-
λείψει οἱ δικοί τους καὶ μολύνονταν οἱ ἴδιοι καὶ 
πέθαιναν μαζί τους.
Ἀδελφοί μου, ἄς σοβαρευτοῦμε. Ἄς κλείσουμε τ᾿ 
αὐτιά μας στοὺς κάθε λογῆς ἀνεύθυνους κι ἐπι-
πόλαιους.
Προτροπή τῆς πολιτείας καὶ τῆς ἐπιστημονικῆς 
ἰατρικῆς κοινότητας τοῦτες τὶς μέρες εἶναι νὰ 
παραμείνουμε στὰ σπίτια μας. Δὲν ὑπάρχει τί-
ποτ᾿ ἄλλο σήμερα ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε, 
παρά μόνον ἡ πρόληψη. Τὸ γνωρίζω. Εἶναι ἐξαι-
ρετικά δύσκολο. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ποὺ 
ἔχει μάθει στὴν ἐξωστρέφεια, θὰ δυσκολευτεῖ 
νὰ κλειστεῖ μέσα. Εἶναι ὅμως καὶ μία εὐκαιρία νὰ 
δεῖ τὸν ἑαυτό του, τὸν/τὴν σύζυγό του, τὰ παιδιά, 
τοὺς γονεῖς κλπ. Πάντα ὁ ἄνθρωπος βρίσκει τρό-
πους κι ἐπείγουσες δουλειές γιὰ νὰ ἀποφύγει νὰ 
βρεθεῖ ἀντιμέτωπος μὲ τὸν ἑαυτό του καὶ μὲ τοὺς 
ἄλλους. Τὰ ΜΜΕ τοῦτες τὶς μέρες δίνουν “μα-
γικές” συμβουλές σ᾿ ὅσους δυσκολεύονται νὰ 
μείνουν σπίτι: «δεῖτε ταινίες, ἀκοῦστε μουσική, 
παῖξτε χαρτιά, γράψτε μηνύματα»… Δὲν ἀκού-
σαμε, οὔτε περιμέναμε βέβαια ν᾿ ἀκούσουμε 
κάτι οὐσιαστικότερο, νὰ κοιτάξουμε λίγο μέσα 
μας, νὰ ἀναθεωρήσουμε κάποια πράγματα, νὰ 
ἀνακαλύψουμε τὰ οὐσιώδη τῆς ζωῆς.
Κι ἐπειδή στὴν ἴδια παγίδα πέφτουμε καὶ μεῖς 
οἱ χριστιανοί, ἄς κλείσουμε κι ἐδῶ τ᾿ ἀφτιά μας 
σὲ τέτοιες ἀποπροσανατολιστικές συμβου-
λές. Ἡ κρίση καὶ κάθε κρίση μπορεῖ μέσα ἀπό 
τὴν τραγικότητά της νὰ βγάλει καὶ κάτι καλό. 
Ἄλλωστε, ἡ λέξη κρίση στὰ κινέζικα σημαίνει 
εὐκαιρία. Εἶναι σκληρό γιὰ ὅσους ἀπό μᾶς πη-
γαίνουμε στὴν Ἐκκλησία, εἰδικά αὐτή τὴν κατα-
νυκτική περίοδο, μὲ τὶς θαυμάσιες ἀκολουθίες, 
τώρα πλέον νὰ μὴν ἔχουμε αὐτή τὴ δυνατότητα. 
Σίγουρα θὰ μᾶς λείψουν. Ἀλλά θὰ τὶς ξανα-
βροῦμε. Τώρα εἶναι καιρός ν᾿ ἀνακαλύψουμε τὸ 
“ταμιεῖον” μας. “Εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖον σου καὶ 
πρόσευξαι τῷ πατρί σου ἐν τῷ κρυπτῷ”. Κανείς 
δὲν μᾶς ἐμποδίζει τὴν προσωπική μας προσευχή 
Ἡ ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης, εἶναι ρεαλιστική 
καὶ δὲν στρέφεται κατά τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως 
κάποιοι “ζηλωτές” διατείνονται. Οἱ πολιτικοί 
ταγοί μας ἀλλά καὶ ἡ ἐπιστημονική ἰατρική κοι-
νότητα σηκώνουν ἕνα τρομερό βάρος καὶ αὐτό 
εἶναι ἀνάγκη νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε. Ἄς γί-
νουμε Κυρηναῖοι στὸ σταυρό τους καὶ ὄχι κριτές 
καὶ ἐπικριτές. Γι᾿ αὐτό καὶ σᾶς καλῶ, κληρικούς 
καὶ λαϊκούς, νὰ τηρήσουμε μὲ ἀκρίβεια τὶς ἐπι-
ταγές τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς πολιτείας καὶ τῆς 
ἰατρικῆς ἐπιστήμης. Χωρίς ἐνοχές καὶ ἄκαιρους 
ζηλωτισμούς. Καὶ ὁπωσδήποτε νὰ μὴ λησμονή-
σουμε τοὺς λειτουργούς τῆς ὑγείας ποὺ τούτη 
τὴν ὥρα δίνουν ἕναν τιτάνιο ἀγῶνα, μέσα σὲ 
ἀντίξοες συνθῆκες νὰ κρατήσουν ὄρθιο τὸ σύ-
στημα ὑγείας. 
Ἄς γίνει γιὰ ὅλους μας αὐτή ἡ περίοδος, “μετα-
νοίας καιρός καὶ δεήσεως ὥρα”.           
                                           

Μὲ εὐχές
† Ὁ Ἀργολίδος Νεκτάριος

  Ναύπλιον 17/03/2020
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Κομματοϊός
Όλοι οι αφέντες μοιάζουνε στα έργα και 
στη χάρη
Δ. Πιστικός, Οι Αχαιοί στη Ρώμη

Τί άραγε θα μπορούσε να σημαίνει ο 
κομματοϊός; Τρεις τουλάχιστον εκδο-
χές/παραλλαγές μπορώ να σκεφτώ:
1.Ο ιός που μπαίνει στο σώμα και στο 
πνεύμα όποιου εγγράφεται σ’ ένα κόμ-

μα (π.χ πειθαρχία, δέος για τον Αρχηγό, πίστη και 
υπακοή στο Ιερατείο)
2.Ο ιός που προσβάλλει πολλές φορές κάποιο κόμμα 
(π.χ η σοσιαλπασοκίτιδα που εισέβαλε στο σώμα του 
ΣΥΡΙΖΑ)
3.Ο (υ)ιός του Αρχηγού που θέλει σώνει και καλά να 
στεφτεί κι αυτός αρχηγός του κόμματος (π.χ Παπαν-
δρεϊσμός  χ 3)
Καθώς οι παραπάνω "ιοί" εξαπλώνονται και διαχέο-
νται πολύ εύκολα, διαπιστώνουμε πολλές κι ενδιαφέ-
ρουσες αντι-δράσεις.
Στην πρώτη περίπτωση, ορισμένοι-κανονικοί κατά 
τα άλλα-άνθρωποι (εμ)ποτίζονται τόσο πολύ στα νά-
ματα της μόνης αλήθειας και γίνονται φανατικοί σε 
βαθμό μη-αναγνώρισής τους. Εμβόλιο ή αντίδοτο 
χορηγείται όταν το κόμμα πάει χάλια, οπότε μερικοί 
μπολιάζονται με άλλους κομματικούς "ορούς αληθεί-
ας".
Στη δεύτερη περίπτωση, κόμματα που έχουν ηττηθεί 
σε εκλογικές αναμετρήσεις  αναζητούν ομογάλακτες 
μεταγγίσεις αριστερά-δεξιά, άκριτα κι ασυλλόγιστα, 
με άμεση συνέπεια την αλλοίωση των ομάδων ιδεο-
λογικού αίματος του αρχικού φορέα και την εισροή 
μικροβίων. Εμβόλιο ή αντίδοτο υπάρχει αλλά κοστίζει 
σε ψήφους και σε κυβερνησιμότητα (οπότε καλύτερα 
μολυσμένο παρά καθαρό αίμα;)
Στην τρίτη περίπτωση μοιάζει ορισμένα κόμματα να 
ανήκουν στις "ευπαθείς ομάδες" κινδύνου για προ-
σβολή από ιούς οικογενειοκρατίας, με αποτέλεσμα ν’ 
αλλάζουν απλώς το μικρό όνομα του Αρχηγού. Εμβό-
λιο και αντίδοτο κατά του (υ)ιού μπορεί να έχουν θε-
ραπευτικές ιδιότητες μόνον αν το κόμμα αποφασίσει 
να λειτουργήσει δημοκρατικά και με διαφάνεια.
Απ’ όλα τα παραπάνω συμπτώματα προκύπτει ένα αι-
ματολογικό κι όχι ηθικό-πολιτικό πλεονέκτημα, αφού 
η μεν λοίμωξη μπορεί να περάσει με μία ισχυρή αντι-
βίωση αλλά τα κομματικά αιμοσφαίρια πολύ δύσκο-
λα θα πετύχουν αναίμακτη μη-χειρουργική επιβίωση.
Παραφράζοντας τη γνωστή παροιμία:
"Το κόμμα-νοσοκομείο νά’ ναι καλά 
και υπό ανάρρωση ασθενείς βρίσκουμε παντού και 
πάντοτε"

ΥΓ. Παρακαλούμε μέχρι το τέλος της επιδημίας (ή και 
ανοσίας) να τεθούν σε κατ’οίκον περιορισμό οι έμπο-
ροι γνώσης και επιστήμης, οι έμποροι θαυμάτων και 
οι έμποροι εξουσίας.

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

Ψηφιακή τεχνολογία  
κατά του COVID-19

Μ
ια ακόμη τεχνολογική εξέλιξη με άμεσο όφελος 
για τους δημότες του, αξιοποιεί και εισαγάγει ο 
Δήμος Άργους- Μυκηνών.
Πρόκειται για τα ένα καινοτόμο σύστημα αυ-

τόματης εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των δημοτών 
μέσω του messenger ή αλλιώς μια νέα εφαρμογή που 
βοηθά στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των δημοσίων 
υπηρεσιών.
Η ενέργεια πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ευρύτερης 
προσπάθειας για την ενεργή υποστήριξη νέων και καινο-
τόμων ιδεών που μπορούν να συντελέσουν στην ποιοτι-
κή βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα την εκμηδένιση του χρόνου ταλαιπωρίας 
των δημοτών.
Συνοπτικά, ένας δημότης θα μπορεί να αξιοποιεί το νέο 
αυτό σύστημα με τους παρακάτω τρόπους:
Α) Αυτόματη παροχή πληροφοριών στους Δημότες
Το σύστημα αυτόματης εξυπηρέτησης και ενημέρωσης 
των πολιτών μέσω του messenger, θα μπορεί να δίνει 
γρήγορες απαντήσεις σε τυποποιημένες ερωτήσεις των 
πολιτών, μειώνοντας το χρόνο που χρειάζεται για την 
εξυπηρέτησή τους. Για παράδειγμα, ένας δημότης μπορεί 
μέσω του messenger να ενημερωθεί για τα δικαιολογη-
τικά τέλεσης ενός πολιτικού γάμου και να «κατεβάσει» τα 
έγγραφα από την άνεση του σπιτιού του, δίχως να περι-
μένει σε ουρά στη δημόσια υπηρεσία για μια τόσο απλή 
διαδικασία.
Επίσης, παραπέμποντας τους δημότες στην κατάλληλη 
υπηρεσία και στον κατάλληλο αριθμό εξυπηρέτησης, οι 
δημότες θα γλιτώνουν πολύτιμο χρόνο έχοντας άμεση 
πρόσβαση σε πληροφορίες μέσα από την οθόνη του κι-
νητού τους.
Β) Ενημέρωση για δράσεις / Κινητοποίηση πολιτών
Επιπλέον, οι δημότες θα μπορούν να είναι έγκαιρα ενη-
μερωμένοι  για τις διάφορες δράσεις και πρωτοβουλίες 
του Δήμου, με τρόπο αποτελεσματικό και άμεσα συνυ-
φασμένο με την καθημερινότητά του. Για παράδειγμα, οι 
δημότες θα μπορούν να μαθαίνουν για νέες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, συνέδρια και ομιλίες που ενδέχεται να τον 
ενδιαφέρουν.
Γ) Έκτακτη ενημέρωση
Οι δημότες θα μπορούν επίσης, να ενημερώνονται για 
έκτακτα φαινόμενα, όπως φυσικές καταστροφές, έκτακτα 
καιρικά φαινόμενα, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, προ-
βλήματα ύδρευσης/ηλεκτροδότησης, θέματα περί ελεγ-
χόμενης στάθμευσης κά.
Με καινοτομίες όπως αυτή, ο Δήμος Άργους-Μυκηνών 
πετυχαίνει:
1. Την ανάπτυξη και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογι-
ών στον Δήμο.
2. Τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών προς τους πολίτες μέσω εύκολης και “έξυπνης” 
πρόσβασης
3. Τη μείωση του χρόνου μετακινήσεων και ειδικά, στή-
ριξη των ΑΜΕΑ ώστε να αποφεύγουν τις άσκοπες δια-
δρομές για τη συλλογή πληροφοριών που μπορούν να 
απαντηθούν και εξ αποστάσεως
4. Την παροχή υπηρεσιών με ευκολία στην χρήση ακό-
μα και σε άτομα που ανήκουν σε μεγαλύτερη ηλικιακή 
ομάδα.
Γνωρίστε σήμερα τον νέο αυτόματο Ψηφιακό Βοηθό του 
Δήμου Άργους Μυκηνών.
Πως θα βρω πρακτικά το messenger;

Το σύστημα Αυτόματης Εξυπηρέτησης & Ενημέρωσης 
Δημοτών μέσω Messenger λειτουργεί απλά και άμεσα 
για κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη.

Αυτόματα έχετε μεταφερθεί στον ψηφιακό χώρο του 
messenger. Εσείς επιλέγετε για ποια υπηρεσία θέλετε να 
ενημερωθείτε αλλά και για την εύρεση δικαιολογητικών.
Επιπλέον, θα μπορείτε να ενημερώνεστε για τις διάφο-
ρες δράσεις/ πρωτοβουλίες του Δήμου αλλά και έκτακτη 
ενημέρωση που θα φτάνει μέσω του messenger μέσω 
μηνύματος.

Η διασύνδεση νοσοκομείων- δημοτών αποκτά νέα χροιά 
και δυναμική καθώς το εν λόγω σύστημα διακρίνεται για 
την αμεσότητα, την εύκολη διαχείριση, την εγκυρότητα 
στην πληροφόρηση, προς αποφυγήν καταστάσεων που 
επιβαρύνουν πολίτες και ιατρικό προσωπικό.
Μπορείτε να βρείτε σαφείς και κατατοπιστικές οδηγίες 
που προέρχονται από τους επίσημους φορείς της Πο-
λιτείας και τους ειδικούς, δίνοντας τη δυνατότητα για 
έγκαιρη δράση και ενημέρωση προς το κοινό.

Έκτακτες ενημερώσεις
Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που διακρίνει το σύστημα 
αυτόματης εξυπηρέτησης πολιτών είναι η ενημέρωση με 
την μορφή ειδοποιήσεων που φτάνουν στο messenger 
και λαμβάνει ο εγγεγραμμένος χρήστης για οτιδήποτε 
έκτακτο σημειώνεται συγκεκριμένα στην πόλη του.
Επιτυγχάνεται έτσι η αποφυγή συνωστισμού, ο περιορι-
σμός του κινδύνου μετάδοσης της λοίμωξης, η διευκό-
λυνση του προσωπικού που πασχίζει να αντιμετωπίζει 
έγκαιρα την κρίση στην δημόσια Υγεία. 

Νέα καινοτομία από το Δήμο Άργους-Μυκηνών με στόχο 
την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των δημοτών
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Μην πηγαίνετε στο δημαρχείο
Οι δήμαρχοι αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για την επιδημία

Ε
ναλλακτικούς τρόπους για να μην προ-
σέρχονται στα δημαρχεία οι πολίτες στα 
δημαρχεία, αναζητούν οι δήμαρχοι. Ο 
λόγος είναι διπλός. Αφενός η προστα-

σία δημοτών και υπαλλήλων από την περεταί-
ρω εξάπλωση του κορωνοϊού, αφετέρου η έλ-
λειψη υπαλλήλων, αφού όσοι δεν έχουν κάνει 
χρήση των αδειών που δικαιούνται και παρα-
μένουν στο πόστο τους, εργάζονται σε πολλές 
περιπτώσεις εκ περιτροπής.
Όλα σχεδόν τα δημαρχεία λειτουργούν με προσω-
πικό ασφαλείας και μόνο μετά από τηλεφωνική 
επικοινωνία για ραντεβού.

ΝΑΥΠΛΙΟ
Ο Δήμος Ναυπλιέων καλεί τους πολίτες να περιο-
ρίσουν ή και να σταματήσουν τελείως τις επισκέ-
ψεις τους στο Δημαρχείο και τις υπηρεσίες του. 
Αν δεν πρόκειται για κάτι επείγον καλό θα ήταν 
να μη μετακινηθούν και να μείνουν στο σπίτι.  
Αν χρειάζονται κάτι το οποίο μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά μπο-
ρούν να απευθυνθούν στους αριθμούς που δίνου-
με αναλυτικά παρακάτω για κάθε πληροφορία.
Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης από 
απόσταση και χρειάζεται φυσική παρουσία, ενη-
μερώνουμε πως το Δημαρχείο και οι υπηρεσίες 
του θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας και 
ΜΟΝΟ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία για 
ραντεβού. 
Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας και εξυπηρέτησης 
των δημοτών μας  θα διαρκέσει τόσο όσο και τα 
μέτρα πρόληψης που έχουν ληφθεί από το αρ-
μόδια Υπουργεία έναντι της εξάπλωσης του κο-
ρονοϊού. Αν αλλάξει κάτι θα προχωρήσουμε σε 
έκδοση νέας ανακοίνωσης. 
Παραθέτουμε λίστα με τους αριθμούς τηλεφώ-
νων που θα μπορείτε να καλείτε για κάθε θέμα 
του Δήμου Ναυπλιέων και των υπηρεσιών του 
που σας απασχολεί .
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ – ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 2752 3 60950 
– 953 – 954
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 
2752 3 60926 – 927
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ: 2752 0 29243
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 2752 3 60930 – 940 
– 945 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ: 2752 0 25626
ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΔΟΠ-
ΠΑΤ): 2752 0 27153 – 2752 0 99085

ΑΡΓΟΣ
Αναστέλλονται όλες οι συναλλαγές των πολιτών 
με φυσική παρουσία τους, σε όλες τις υπηρεσίες 
του Δήμου Άργους Μυκηνών για διάστημα 15 
ημερών στα πλαίσια λήψης έκτακτων μέτρων για 
την αντιμετώπιση εξάπλωσης του Κορονοϊου.
Οι πολίτες δύνανται να εξυπηρετούνται ηλεκτρο-
νικά ή τηλεφωνικά και να λαμβάνουν ηλεκτρονι-
κώς τα αιτούμενα έγγραφα και πληροφορίες. 
Με φυσική παρουσία θα εξυπηρετούνται μόνο 
όσες περιπτώσεις κρίνονται ως έκτακτες και επεί-
γουσες κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και 
εφόσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος εξυπηρέτησης.
Σε περίπτωση παράτασης των μέτρων με έκδοση 
νέας πράξης νομοθετικού περιεχομένου η ισχύς 
της παρούσης θα παραταθεί εκ νέου.
Τηλέφωνα Υπηρεσιών Δήμου για εξυπηρέτηση 
πολιτών 
Γραφείο Πρωτοκόλλου: 2751360745, 
2751360755
Γραφείο έκδοσης πιστ/κων : 2751360018, 25
Γραφείο Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών: 
2751360039
Τμήμα προμηθειών: 2751360055
Ταμείο: 2751360029

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου 
Τηλέφωνα:2751 360042, 2751 360036, 2751 
360052
Email: ty@argos.gr
Τμήμα Δόμησης  -Γραφείο Διεύθυνσης : 
2751360769
Εmail: poleodomiaargous@gmail.com
Email: d.nikolopoulou@argos.gr
Γραφείο Πρωτοκόλλου Δόμησης : 
2751360745,2751360755
Τμήμα Περιβάλλοντος Καθαριότητας
Email: d.kotsiantis@argos.gr
Τηλέφωνο: 27513 60742,748
Τμήμα Πρασίνου
Τηλέφωνο:2751360741
Εmail:a.mastoraki@argos.gr
Εmail: d.kotsiantis@argos.gr
Τηλέφωνο: 27513 60742,748
Η λειτουργία της Διεύθυνσης ΚΕΠ του Δήμου 
Άργους-Μυκηνών για τις επόμενες ημέρες (λόγω 
των  μέτρων πρόληψης για τον κορονοϊό, και για 
την προστασία των υπαλλήλων και των πολιτών) 
διαμορφώνεται ως εξής:
ΚΕΠ Άργους: θα λειτουργεί καθημερινά 08.00 
π.μ. έως 14.00 μ.μ., με 2 υπαλλήλους.   Επίσης, θα 
λειτουργεί κάθε Πέμπτη  απόγευμα από τις 14.00 
μ.μ. έως τις 19.30 μ.μ. και τα Σάββατα  από τις 
08.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ. με 1 υπάλληλο
Τηλέφωνα: 2751360791 & 2751360793. Φαξ: 
2751069254. e-mail: d.argous@kep.gov.gr
ΚΕΠ Νέας Κίου: Θα λειτουργεί καθημερινά 07.00 
π.μ. έως 15.00 μ.μ., με 1 υπάλληλο. Τηλέφω-
να: 2751051634. Φαξ: 2751051784. e-mail: 
d.neaskiou@kep.gov.gr
ΚΕΠ Μυκηνών: Θα λειτουργεί καθημερινά 07.00 
π.μ. έως 15.00 μ.μ., με 1 υπάλληλο. Τηλέφω-
να: 2751361209. Φαξ: 2751361214. e-mail: 
d.mykinaion@kep.gov.gr
ΚΕΠ Αλέας: Θα λειτουργεί καθημερινά 07.00 
π.μ. έως 15.00 μ.μ., με 1 υπάλληλο. Τηλέφω-
να: 2751073397. Φαξ: 2751073396. e-mail: 
k.aleas@kep.gov.gr
ΚΕΠ Αχλαδοκάμπου: Θα λειτουργεί καθημερινά 
07.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ., με 1 υπάλληλο. Τηλέ-
φωνα: 2751081577. Φαξ: 2751081266. e-mail: 
k.ahladokampou@kep.gov.gr
ΚΕΠ Λυρκείας: Δεν θα λειτουργεί, λόγω χρήσης 
της άδειας ειδικού σκοπού από την υπάλληλο 
που υπηρετεί
ΚΕΠ Κουτσοποδίου: Δεν θα λειτουργεί, λόγω 
χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού και λόγω 
αναρρωτικής άδειας από τις  2 υπαλλήλους που 
υπηρετούν

ΈΡΜΙΟΝΙΔΑ
Ο Δήμος Ερμιονίδας καλεί τους πολίτες να περιο-
ρίσουν τις επισκέψεις τους  στο Δημαρχείο και τις 
Υπηρεσίες του. Αν δεν πρόκειται για κάτι επείγον 
καλό θα ήταν να μη μετακινηθούν και να μείνουν 
στο σπίτι.
Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης από 
απόσταση και χρειάζεται φυσική παρουσία, ενη-
μερώνουμε πως το Δημαρχείο και οι Υπηρεσίες 
του θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας και 
ΜΟΝΟ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.
Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας και εξυπηρέτησης 
των δημοτών μας  θα διαρκέσει όσο και τα μέτρα 
πρόληψης που έχουν ληφθεί έναντι της εξάπλω-

σης του κορωνοϊού.
Μπορείτε να καλείτε για κάθε θέμα που σας απα-
σχολεί, στα παρακάτω τηλέφωνα του Δήμου Ερ-
μιονίδας και των Υπηρεσιών του.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ – ΛΗΞΙΑΡ-
ΧΕΙΟ : 2754 360022
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ: 2754 360019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 2754 361426
Ν.Π. ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ : 2754 360001
Κ.Ε. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 2754 360030
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 2754 361428
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ: 2754 0 22506
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΠΡΑΣΙ-
ΝΟ: 2754 0 22477
ΔΕΥΑΕΡ : 2754 0 22945

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 2754 
360213
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ : 2754 360217
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία καλέστε στο 
τηλεφωνικό κέντρο : 2754 3 60000
Η ηλεκτρονική επικοινωνία με τον Δήμο Ερμι-
ονίδας γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας  
ermionida.gr

ΈΠΙΔΑΥΡΟΣ
Καλούνται όλοι οι πολίτες οι οποίοι επιθυμούν 
οποιουδήποτε είδους συναλλαγή με τις υπηρεσί-
ες του Δήμου Επιδαύρου, να επικοινωνούν πρώ-
τα τηλεφωνικά με τον αρμόδιο υπάλληλο και να 
συνεννοούνται για το θέμα που τους απασχολεί 
και για τον τρόπο με τον οποίο θα εξυπηρετη-
θούν. Έτσι θα αποφύγουμε τις άσκοπες επισκέ-
ψεις στους κλειστούς χώρους των υπηρεσιών. 
Καλέστε στους παρακάτω αριθμούς:
1. Διοικητική Υπηρεσία: 2753 3 60112 και 2753 
3 60123   kiki.zerboy@1288.syzefxis.gov.gr    
g.apostol@1288.syzefxis.gov.gr 
2. Δημοτολόγιο: 2753 3 60115 dimasc@otenet.
gr
3. Οικονομική Υπηρεσία:  2753 3 60120   depid.
oik.19@gmail.com 
4. Τεχνική Υπηρεσία:   2753 3 60116 και  2753 3 
60119 christos@1288.syzefxis.gov.gr 
5. Ληξιαρχείο:   2753 3 60118 για τη Δ.Ε. Ασκλη-
πιείου και  2753 3 60201 για τη Δ.Ε. Επιδαύρου
6. Υπηρεσία Καθαριότητας:   2753 3 60121  , 
vasilis@1288.syzefxis.gov.gr,  7. ΚΕΠ Λυγου-
ριού:  2753  3 60100   FΑΧ:   2753 0 99869
8. ΚΕΠ Νέας Επιδαύρου:  2753 0 97098  FΑΧ:  
2753 0 97097
9. ΚΕΠ Αρχαίας Επιδαύρου:  2753 3 60200  FΑΧ: 
2753 0 42062
10. Άδειες (λαϊκή, καταστήματα κλπ):  2753 3 
60201
11. ΔΕΥΑ Επιδαύρου: 2753 0 23503
Ως προς την προθεσμία για τη δήλωση τετρα-
γωνικών μέτρων ακινήτων, παρατάθηκε έως 
30/6/2020. Εναλλακτικά μπορείτε να υποβάλετε 
ηλεκτρονική δήλωση στην ηλεκτρονική σελίδα 
της ΚΕΔΕ https://tetragonika.govapp.gr/, χρησι-
μοποιώντας τους κωδικούς του taxisnet.

Αυτός ο τρόπος 
επικοινωνίας και 

εξυπηρέτησης των δημοτών 
μας  θα διαρκέσει τόσο όσο 

και τα μέτρα πρόληψης 
έναντι της εξάπλωσης του 

κορονοϊού
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Περί γυναικών, ταυτότητας φύλων και 
ανυπεράσπιστων ερώτων

Το βιβλίο περιλαμβάνει έξι αφηγήσεις που 
αναφέρονται στις γυναίκες ως μούσες και 
δημιουργούς, στις σχέσεις λόγου και εικό-
νας και σε σύγχρονες παραστάσεις σωμά-
των με μεταλλαγμένη ταυτότητα.
Οι γυναίκες του μύθου, Ευρυδίκη, Πηνε-
λόπη, Μήδεια, παρελαύνουν στην ποίηση 
και τη ζωγραφική του Εγγονόπουλου, ενώ 
οι ηρωίδες του "Δεκαήμερου" του Βοκκά-
κιου παριστάνονται εκθαμβωτικά ωραίες 
και τραγικές, από τους Προραφαηλίτες 
ζωγράφους Millais, Hunt και Σπάρταλη.
Στις σελίδες του Ημερολογίου και στους 
λίγους πίνακες της νεαρής Ρωσίδας Marie 
Bashkirtseff, που έζησε και πέθανε στη 
Γαλλία, διαφαίνονται οι απόψεις της για 
την τέχνη, αλλά κυρίως η ανησυχία της 
για την έλλειψη ελευθερίας και καλλιτε-
χνικής εκπαίδευσης των γυναικών στα 
μέσα του 19ου αιώνα, που τις εμποδίζει 
να ανταγωνιστούν τους ομότεχνούς τους 
άντρες.
Η Bourgeois, μία από τις μεγαλύτερες γλύ-

πτριες του 20ού αιώνα, με τις συνθέσεις 
της ξορκίζει τα τραύματα της παιδικής της 
ηλικίας και η Καναγκίνη, με τις κατασκευ-
ές και τα περιβάλλοντα που δημιουργεί, 
προσδίδει τελετουργικό χαρακτήρα στις 
καθημερινές οικιακές ασχολίες.
Στο κείμενο που σχετίζεται με τις σύγ-
χρονες εικόνες σωμάτων, διαπιστώνονται 
αλλαγές στην αναπαράσταση των φύλων, 
ως συνέπεια των βιολογικών και πολιτι-
στικών δεδομένων που οφείλονται τόσο 
στις επιστημονικές έρευνες όσο και στις 
φεμινιστικές θεωρήσεις, με την εισαγωγή 
του όρου του κοινωνικού φύλου σε αντι-
παράθεση με την έννοια του βιολογικού 
φύλου. 
ISBN13 9789605042714, Εκδότης ΝΕ-
ΦΕΛΗ, Χρονολογία Έκδοσης Νοέμβριος 
2019 Αριθμός σελίδων 128. Επιμέλεια 
Αλεξάκης Δημήτρης. Κωδικός Πολιτείας 
2990-1463

«Τα μαγικά 45αρια και η εποχή τους», για όσους 
τα ζήσαμε και για όσους θα ήθελαν να τα ζήσουν

Μια συναισθηματική προσέγγιση που 
φωτίζει τον μαγικό κόσμο των 45 στρο-
φών. Ένα ξεφύλλισμα, ένα χαρούμενο 
«μνημόσυνο» για τα δισκάκια που μπή-
καν, με τις μουσικές που έκλειναν, στις 
καρδιές μας και στις αναμνήσεις μας. Οι 
ετικέτες τους, οι εταιρείες που τα εξέ-
διδαν, τα studio ηχογράφησης, οι μεί-
ζονες και ελάσσονες καλλιτέχνες που 
τα δημιούργησαν και τα ερμήνευσαν, 
ανέκδοτα, παραλειπόμενα, διαφημιστι-
κά, λεζάντες, εξώφυλλα, δισκάδικα... 
Μας γυρίζει κάποιες δεκαετίες πίσω, 
τότε που ρίχναμε μια δραχμούλα στο 
τζουκμπόξ για την «παραγγελιά» μας, 
τότε που το πικάπ αποτελούσε το άκρον 
άωτον της... χλιδής στην οικιακή μας 
διασκέδαση. Ο μύθος και η εποχή των 
45 στροφών, συγκεντρωμένα σε ένα 
λεύκωμα που σκοπίμως δεν επιχειρεί 
να γίνει εγκυκλοπαίδεια και ρετουσα-

ρισμένη αλήθεια...Του Κώστα Μπαλα-

χούτη.  Εκδότης ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ. ISBN13 

9789603423454. Περιεχόμενα Δίσκου:

SIDE A:

Μανώλης Χιώτης - Μαίρη Λίντα

1. ΣΚΟΤΩΣΕ ΜΕ (Μανώλης Χιώτης - 

Χρήστος Κολοκοτρώνης)

2. ΔΙΑΒΑΣΑ ΠΩΣ ΠΑΝΤΡΕΥΕΣΑΙ (Μα-

νώλης Χιώτης - Κώστας Μάνεσης)

Διεύθυνση: Μ. Χιώτης

SIDE B:

Μανώλης Χιώτης - Μαίρη Λίντα

1. ΕΣΥ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (Μανώ-

λης Χιώτης - Χρήστος Κολοκοτρώνης)

2. ΩΡΑ ΚΑΛΗ ΚΑΡΑΒΙ ΜΟΥ (Μανώλης 

Χιώτης - Χρήστος Κολοκοτρώνης)

Διεύθυνση: Μ. Χιώτης
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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.

Φέτος θα ξεχάσουμε την ανεμελιά/ ΑΝ

Η επιδημία της πανώλης στην Αργολίδα το 1828
του Αντώνη Ξυπολιά

Σ
ε έγγραφο της 10ης Μαϊου 1828 αναφέρεται ότι πέθαναν 
6 άτομα στο Χέλι με εμφανή συμπτώματα πανώλης. Άμε-
σα η Διοίκηση Αργολίδος πήρε μέτρα αντιμετώπισης της 
θανατηφόρου επιδημίας. Ορίσθηκαν υπεύθυνοι επιστάτες 

υγείας και γιατροί σε Ναύπλιο, Σπέτσες,Υδρα ,Μέρμπακα,Αρ-
γος,Χέλι κλπ,[εκτός από  το Λυγουριό].
Στο Ναύπλιο ο έκτακτος επίτροπος [Νομάρχης] Αργολίδος 
Νικόλαος Καλλέργης διέταζε την 11 Μαϊου τους κατοίκους Ναυ-
πλίου να κλείσουν καφενεία, λουτρά, κουρεία, τελάλικα [τότε 
σχολεία δεν υπήρχαν], αλλά και την προσωρινή παύση της θείας 
λειτουργία στις εκκλησίες.
Την ίδια ημέρα έγραφε στον Καποδίστρια :
«...Ενταύθα δια προκηρυξεώς μου έκλεισα όλα τα δημόσια μέρη 
εις τα οποία συναθροίζονται οι πολίτες, επαύθη του να συνάζεται 
ο λαός εις τας εκκλησίας, εις τας οποίας να ψάλεται η προς τον 
Θεόν οφειλόμενη λατρεία από μόνους τους ιερείς εκάστης ενορί-
ας, διέταξα έκαστον εφημέριον να επισκέπτεται καθημερινά τας 
οικίας των ενοριτών του και να με ειδοποιή περί της καταστάσε-
ως της υγείας εκάστης οικίας, δια να πληροφορείται η υγιειονο-
μική επιτροπή ακριβέστερον.
‘Εκλεισα διόλου την πύλην της ξηράς και με την πλέον αυστη-
ράν προφύλαξιν γίνεται η είσοδος των αναγκαίων τροφίμων  δια 
θαλάσσης και εν γένει έπραξα όσα ημπορούν να με βεβαιώσουν 
περί της υγείας αυτής της πόλεως και όσα ημπορούν να με φέ-
ρουν εις θέσιν του να γνωρίζω κάθε ημέραν την κατάστασιν της 
υγείας. Εις όλα ταύτα χρεωστώ να ομολογήσω ότι εύρον και την 
απαιτουμένην ευπήθειαν εις τον λαόν και όλην την προθυμίαν 
και συνέργειαν εκ μέρους των εγκριτωτέρων της πόλης».
Την ιδια ημέρα έγραφε και στον έκτακτο έφορο υγείας Υδρας 
Β.α. Καποδίστρια «...ενταύθα έκλεισα όλα τα δημόσια μέρη, εις τα 
οποία συναθροίζονται οι πολίται, έπαυσα το να συνάζεται ο λαός 
εις τας εκκλησίας, εις τας οποίας να ψάλλεται η προς τον ύψιστο 
οφειλομένη λατρεία, από μόνους τους ιερείς της εκκλησίας».
Ο φρούραρχος επίσης Κάρολος Εϋδεκ διέταζε  την ίδια ημέρα το 
κλείσιμο της  πύλης της ξηράς, «καθώς και το φρούριο», ενώ μια 
βάρκα με μίαν «φυλακήν» θα επόπτευε  μεταξύ των προμαχώ-
νων της ξηράς  και του Αιγιαλού και εμπόδιζε κάθε  ξένο πλεού-
μενο να πλησιάζει το φρούριο…
Επίσης τα κανόνια από το Παλαμήδι «σημάδευαν τους προμα-
χώνας της στερεάς και του αιγιαλού, έτοιμα   να βυθίσουν όποια 
ψαράδικα καϊκια όπου ήθελαν πλησιάσουν περισσότερον από 
πενήντα βήματα  εις την ξηράν».
Αλλες διαταγές όριζαν το Μπούρτζι να χρησιμεύση ως καθαρτή-
ριον για ύποπτα κρούσματα, αλλα και την κατεδάφιση ολων των 
καλύβων που υπήρχαν στο λιμάνι και «περί  τον ναόν  του Αγίου 
Νικολάου».
Τελικά η πανώλη σκότωσε 51 πολίτες στο Αργος, 42 στην 
Πρόνοια και στις καλύβες εξω από  το Ναύπλιο, 19 στο Χέλι, 17 
στο Μέρμπακα, 21 στο Λυγουριό.
Ιδιαίτερα και μόνο στο Λυγουριό δεν τοποθετηθηκε από τις αρχές 
κανένας επιστάτης υγείας και υπεύθυνος γιατρός. Οταν εμφα-
νίσθηκε η πανώλη στο Λυγουριό, άλλα προβλήματα και έντονα 
πολιτικά πάθη είχαν ήδη δηλητηριάσει και διαιρέσει την τοπική 
κοινωνία  των 40 τότε οικογενειών,με αποτέλεσμα την υποβάθ-
μιση της θανατηφόρου απειλής.
Αλλα και όταν ο εκτακτος επιτροπος Ν. Καλλέργης πληροφορή-

θηκε ότι πέθαναν τέσσεροι κάτοικοι με συ-
μπτώματα πανώλης έστειλε διερευνητικά  
στο Λυγουριό [για λίγες μόνο ώρες], τον 
έκτακτο επιστάτη υγείας Χελιού Γεράσιμο 
Κώπα και τον γιατρό Νικόλαο Φωτεινό 

την 18 Μαϊου, αλλά και τον Γάλλο γιατρό 
Δουμών την 22 Μαϊου, αυτοί αποφάνθη-
καν ότι τα συμπτώματα δεν ήταν πανώλη, 
αλλα απλή «φλογιστική θέρμη» και  διέτα-
ξαν τον παπα Γιώργη Καυτάνη «να κατα-
γιάζη όλους τους χωρικούς».
Σε πολυσέλιδη επιστολή στον Νικόλαου 
Καλλέργη  ο Κώπας ανέφερε αναλυτικά  
τις εικόνες του από τους ασθενείς του Λυ-
γουριού και κατέληγε:
«Δόθησαν είς τούς κατοίκους του χωρίου 
μερικάς ύγιειονομικάς πληροφοριακάς 
όδηγίας καί έπιστρέψαμεν είς τά ίδια, πε-
ποισμένοι, ότι ή φύσις τής διαφημισθή-
σης νόσου ήτον μακράν άπό έκείνην τής 
όλέθριας πανώλης καί οί άποθανούσες 
πιθανότερον άπό στέρησιν περιποιήσεως 
άπέθανον…»
Και ενώ οι κάτοικοι του χωριού δύσπιστοι 
και φοβισμενοι από τους συνεχούς θανά-

τους άφησαν τα σπίτια τους και σκόρπι-
σαν στην ύπαιθρο, ο εκτακτος επίτροπος 
Καλλέργης σε έγγραφό του στον Καποδί-
στρια λοιδορούσε  την παράλογη φοβική 
συμπεριφορά των Λυγουριατών: 
«... Ή μεγάλη δηλία ήτις κατέβαλεν τους 
χωρικούς τους κάμνει να παρατηροῦν 
όποιονδήποτε συγγενή, άμα άσθενήση 
ύποπτεύοντες κάθε άσθένεια ως πανώ-
λη…».
Την Κυριακή 27 Μαϊου 1828 ο Καλλέργης 
επαναλάμβανε και στον Ιωάννη Κωλέτη:
«είς το Λιγουρίον διεφημίσθη μέν ότι εί-
σεχώρησε μίασμα πανώλης, με έπληρο-
φόρησαν δε μετά βεβαιότητος οί έπιστάτες 
κύριος Γ. Κωπάς και ό ίατρός Φωτεινός 
ότι είναι όλος διόλου ψευδή τά διαφημι-
σθέντα». Οι κάτοικοι του Λυγουριού τελι-
κά υποχρεώθηκαν - μόνοι από όλην την 
Αργολίδα - να πληρώσουν την παρουσία 
του ιδιώτη  γιατρού Δ. Γκλάβα ο οποίος 
και εντόπισε την πανώλη, αλλά ακόμη και 
τότε ο Καλλέργης έγραφε στον Γ. Κώπα:
«...Η οικονομία όμως δεν με συγχωρεί 
να άποστείλω έντεύθεν ούτε ίατρόν, ούτε 
μόρτας, ένω μάλιστα δεν είναι παντελώς 
βεβαιότητας περί του αν ύπάρχει πανώ-
λης έκεί…».
Τελικά το διάστημα μέσα Μαϊου έως 2 
Ιουλίου 1828 στο Λυγουριό πέθαναν 21 
πολίτες από πανώλη, που αντιστοιχούσε 
στο 10% του πληθυσμού χωριού [το με-
γαλύτερο ποσοστό στην Αργολίδα], χωρίς 
στο επίσημο αυτόν αριθμό να περιλαμβά-
νονται και οι υποπτοι θάνατοι που προη-
γήθηκαν του συγκεκριμένου διαστήματος, 
από τον Φεβρουάριο του ίδιου χρόνου.
Η πανώλη γιατρέφτηκε, τα πολιτικά όμως 
πάθη συνέχισαν δυστυχώς για πολλά ακό-
μη χρόνια να διχοστατούν την κοινωνία 
του Λυγουριού.

Η  πανώλη σκότωσε 51 πολίτες 
στο Αργος, 42 στην Πρόνοια  
και στις καλύβες εξω από 
το Ναύπλιο, 19 στο Χέλι,  

17 στο Μέρμπακα,  
21 στο Λυγουριό.
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Θλίψη για το θάνατο του Δημήτρη Σφυρή
Ο πρώην δήμαρχος Ερμιονίδας πέθανε ξαφνικά το βράδυ της Τρίτης

Η
είδηση του θανάτου του πρώην δή-
μαρχου Ερμιονίδας σοκάρισε την 
Ερμιονίδα και όλη την Αργολίδα. πέ-
θανε το βράδυ της Τρίτης. Βρισκόταν 

σπίτι του, όταν στις 10 το βράδυ αισθάνθηκε 
αδιαθεσία. Αμέσως κλήθηκε γιατρός, όμως ο 
πρώην δήμαρχος κατέληξε.
Σοκαρισμένη η οικογένειά του ανακοίνωσε 
το θάνατό του το πρωί της Τετάρτης σημει-
ώνοντας: 
«Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή 
σας  και τη  συμπαράστασή
σας στη θλίψη μας  για την τραγική απώλεια 
του αγαπημένου μας συζύγου
 και πατέρα. Με δεδομένη όμως τη γενικότε-
ρη απαγόρευση  για αποφυγή συνωστισμού
του κόσμου, λόγω της πανδημίας, σας γνω-
ρίζουμε ότι  η οικογένεια μας  δε θα δεχθεί 
κόσμο στην κατοικία  μας για έκφραση συλ-
λυπητηρίων.
Η σύζυγος Ζιζή Σφυρή - Οι κόρες Σοφία & 
Μπέτη Σφυρή».
«Η είδηση για τον ξαφνικό θάνατο του τέως 
Δημάρχου Δημήτρη Σφυρή, βύθισε στο πέν-
θος την Ερμιονίδα», δήλωσε αμέσως μετά το 
θάνατο του εκλιπόντος ο δήμαρχος Ερμιονί-
δας Γιάννης Γεωργόπουλος. Όπως τονίζει: 
«Ως Δημοτική Αρχή θα πράξουμε όσα προ-
βλέπονται από τον Νόμο αλλά και την συνεί-
δηση μας, για να τιμήσουμε την μνήμη του 
Δημήτρη Σφυρή. Στην σύζυγό του, τις κόρες 
του, τους συγγενείς του και τους συνεργάτες 
του, εκφράζουμε τα θερμότερα συλλυπητή-
ρια για τον ξαφνικό και αναπάντεχο θάνατό 
του. Καλό ταξίδι Δημήτρη Σφυρή».
Ο Δημήτρης Σφυρής γεννήθηκε στον Πει-

ραιά. Ήταν παντρεμένος με την Ζιζή Σφυρή 
και είχαν αποκτήσει δύο κόρες, τη Σοφία και 
την Ελισάβετ. Είχε σπουδάσει αρχιτεκτονική 
στην Φλωρεντία και είχε ειδικευτεί στις ανα-
στηλώσεις. 
Κατοικούσε και εργαζόταν στην περιοχή της 
Ερμιονίδας εδώ και τριάντα χρόνια. Η δράση 
του στα κοινά πολύπλευρη και πολυσχιδής. 
Είχε διατελέσει: 
Πρόεδρος Δ.Σ. Φοιτητικού Συλλόγου Φλω-

ρεντίας, Μέλος της Ο.Ε.Φ.Σ.Ι. (Ομοσπονδία 
Ελληνικών Φοιτητικών Συλλόγων Ιταλίας), 
Εισηγητής και υπεύθυνος φοιτητών εξω-
τερικού στο 1ο και 2ο Πανσπουδαστικό Συ-
νέδριο, Πρόεδρος μηχανικών Ερμιονίδας, 

Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδε-
μόνων 1ου Δημ. Σχολείου Κρανιδίου, Μέλος 
Ένωσης Γονέων Ερμιονίδας, Μέλος και Πρό-
εδρος Αθλητικών Σωματείων, Ιδρυτικό μέλος 
της Θεατρικής Ομάδας Κρανιδίου, Μέλος της 
Ομάδας Μελέτης «Επιχείρηση Πολεοδομι-
κής Ανασυγκρότησης Κρανιδίου – Λυγου-
ριού – Επιδαύρου», Μέλος της επιτροπής 
αρχιτεκτονικού ελέγχου Ερμιονίδας, Μέλος 
του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Αργολίδας, Μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΚ, Δη-
μοτικός Σύμβουλος Κρανιδίου 2003 – 2006, 
επικεφαλής της Δημοτικής Συνεργασίας 
Ανάπτυξης, Δήμαρχος του Καποδιστριακού 
Δήμου Κρανιδίου 2007 – 2010, Δημοτικός 
Σύμβουλος Ερμιονίδας 2011 – 2014 και επι-
κεφαλής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης 
του Δήμου Ερμιονίδας 2011 – 2014, Μέλος 
του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, Μέλος της ΣΥΠΟΘΑ (Συμ-
βούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφι-
σβητήσεων), Δήμαρχος του Καλλικρατικού 
Δήμου Ερμιονίδας 2014 – 2019.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
& ΜΕΛΕΤΩΝ
Καποδιστρίου 9-11, Άργος,
ΤΚ: 21232 
τηλ.: 27513-60000, 60036
Fax: 27510-23506
www.newargos.gr, 
e-mail: dimos@argos.gr
NUTS: EL651

Άργος: 18/3/2020
Αρ.πρωτ.:      5089

Έργο: «ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ»

CPV: 45214200-2

Χρηματοδότηση: Ε.Π. «Πελοπόν-
νησος  2014-2020» 
Άξονας Προτεραιότητας: 2Β «Υπο-
δομές Υποστήριξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού» Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ): 5047854
Κωδικός ενάριθμου: 
2019ΕΠ02610055
Προϋπολογισμός: 3.998.669,09 
(με ΦΠΑ)

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

-Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών προ-
κηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ. 69/2020 απόφαση Οικονο-
μικής Επιτροπής, ανοιχτή διαδι-
κασία μέσω του Εθνικού Συστή-
ματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για τη 
σύναψη δημόσιας σύμβασης κα-
τασκευής του έργου: «Μουσικό 
Σχολείο Αργολίδας», εκτιμώμενης 
αξίας 3.998.669,09 € (με ΦΠΑ). Το 
έργο αποτελείται από κατηγορίες 
εργασιών: Οικοδομικά με προ-
ϋπολογισμό 2.448.725,01 € και 
Ηλεκτρομηχανολογικά με προϋ-
πολογισμό 776.008,13 € (δαπάνη 
εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλεπτα).
-Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, 
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονι-
κή πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια 
προσβάσιμο χώρο «Ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί» της πύλης www.
promitheus.gov.gr, για τον ηλε-
κτρονικό διαγωνισμό με συστημι-
κό αριθμό 88475 καθώς και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρ-
χής (www.newargos.gr).
-Οι προσφορές υποβάλλονται 
από τους ενδιαφερόμενους ηλε-
κτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣΗΔΗΣ. 
Ως ημερομηνία λήξης της προθε-

σμίας υποβολής των προσφορών 
ορίζεται η 6/4/2020, ημέρα Δευ-
τέρα και ώρα λήξης των προσφο-
ρών η 14:00 μμ.  
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρο-
νικής αποσφράγισης των προ-
σφορών ορίζεται η 10/4/2020, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 
11:00 πμ.
-Το σύστημα προσφοράς είναι με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
ανά ομάδα τιμών ομοειδών εργα-
σιών του τιμολογίου και του προϋ-
πολογισμού (παρ. 2α του άρθρου 
95 του Ν.4412/2016). Η διακήρυ-
ξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με το 
πρότυπο τεύχος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., 
Παράρτημα Β’ ανοιχτής διαδικα-
σίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργων 
κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέ-
ον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά με βάση την 
τιμή (χαμηλότερη τιμή).
-Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 
αυτών που δραστηριοποιούνται 
σε έργα κατηγορίας Οικοδομικά 
και Ηλεκτρομηχανολογικά και 
που είναι εγκατεστημένα α) σε 
κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε 
κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου, γ) σε τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει και 
κυρώσει τη ΣΔΣ στο βαθμό που 
η υπό ανάθεση δημόσια σύμβα-

ση καλύπτεται από τα Παραρ-
τήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως 
άνω Συμφωνίας καθώς και δ) σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 
στην περίπτωση γ’ της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
με την Ένωση σε θέματα διαδικα-
σιών ανάθεσης δημοσίων συμβά-
σεων.
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί 
φορείς που δραστηριοποιούνται 
στην κατηγορία Οικοδομικών έρ-
γων, πρέπει να έχουν οικονομική 
και χρηματοοικονομική επάρ-
κεια, όπως ορίζεται από το άρθρο 
51, παρ. 13 του Π.Δ. 71/2019 και 
πρέπει να πληρούν τις απαιτή-
σεις που αφορούν την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα, όπως 
ορίζεται από το άρθρο 52, παρ. 4 
του Π.Δ. 71/2019. Οι συμμετέχο-
ντες οικονομικοί φορείς που δρα-
στηριοποιούνται στην κατηγορία 
Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, 
πρέπει να έχουν οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, 
όπως ορίζεται από το άρθρο 51, 
παρ. 12 του Π.Δ. 71/2019 (ή παρ. 
11 σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76  
του ν. 4412/16) και πρέπει να πλη-
ρούν τις απαιτήσεις που αφορούν 
την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα, όπως ορίζεται από το 

άρθρο 52, παρ. 3 του Π.Δ. 71/2019 
(ή παρ. 2 σύμφωνα με τις διατά-
ξεις των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του 
άρθρου 76  του ν. 4412/16).
-Για την απόδειξη της καταλλη-
λότητας για την άσκηση επαγ-
γελματικής δραστηριότητας, οι 
προσφέροντες που είναι εγκατε-
στημένοι στην Ελλάδα υποβάλ-
λουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Μ.Ε.Ε.Π. στις κατηγορίες έργων 
Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 
2.448.725,01 € και Ηλεκτρομη-
χανολογικά με προϋπολογισμό 
776.008,13 € (δαπάνη εργασιών, 
Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλεπτα). 
-Οικονομικός φορέας συμμετέχει 
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος 
ένωσης. Οι ενώσεις οικονομι-
κών φορέων συμμετέχουν υπό 
τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 
του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) 
και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 
4412/16. Δεν απαιτείται από τις 
εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για 
την υποβολή προσφοράς. Σε πε-
ρίπτωση που η ένωση αναδειχθεί 
ανάδοχος η νομική της μορφή 
πρέπει να είναι τέτοια που να εξα-
σφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μο-
ναδικού φορολογικού μητρώου 
για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

-Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση από 
τους συμμετέχοντες, κατά τους 
όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 
του Ν.4412/2016, εγγυητικής επι-
στολής ύψους 64.494,00 €, με ισχύ 
τουλάχιστον 10 μηνών. 
-Η συνολική προθεσμία εκτέλε-
σης του έργου ορίζεται σε δέκα 
οκτώ (18) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης
-Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών είναι 9 μήνες από την ημε-
ρομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφορών.
-Το έργο χρηματοδοτείται από το 
Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020», 
Άξονας Προτεραιότητας 2Β «Υπο-
δομές Υποστήριξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού», ο οποίος συγχρη-
ματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ), κωδικός πράξης (ΟΠΣ): 
5047854, κωδικός ενάριθμου: 
2019ΕΠ02610055. 
-Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας 
θα εγκριθεί από την Οικονομική 
Επιτροπή.

Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών

Δημήτρης Καμπόσος

Δραστήριος 
μέχρι το τέλος του 

ο Δημήτρης Σφυρής
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Η αγάπη μάτωσε 

Πόσο όμορφη
είναι η νύχτα στη 
σιωπή...
αλλά αφήνεις
κάτι δικό σου
καί ελπίζεις ότι θα 
βρεις
αυτό το όνειρο ...

Πίστεψέ με
όταν δεν κυλάει
στις φλέβες σου
αυτό πού αγάπησες..

Καί θέλεις νά τρέξεις
να μαζέψεις...
τά θρυμματισμένα 
κομμάτια
δεν μπορείς

νά τά κολλήσεις...

Γιατί μόνο

η αγάπη !

τά ενώνει ...

καί φτιάχνει

ένα ανάγλυφο 

άγαλμα...

με φτερά αγγέλου...

Άσε με μόνο ένα 

λεπτό

στην αγκαλιά σου

όταν φύγω νά 

θυμάμαι ...

ότι σύνορα

δεν έχει η αγάπη.!

Ιωάννης Σκούρας   25 - 02 - 2020

Μάσκα…
Στην ζωή μου 
ποτέ 
δεν είχα εχθρούς.
Μόνο ανθρώπους μετρημένους στα δάχτυλα 
ενός χεριού, που δεν με συγχώρεσαν…
Όταν τους 
κατέβασα την μάσκα.
Όταν με χαμόγελο άφησα την ζήλεια,
το φθόνο,
στα πόδια τους, 
όταν επέλεξαν 
να μου τον προσφέρουν με κόκκινη κορδέλα,
για δώρο.
Γίνεται κακός ο άνθρωπος όταν 
αποκαλύπτεται.
Ορκισμένος εχθρός.
Από την άλλη…
Σκέφτομαι,
ΦΤΑΊΩ και εγώ.
Πόσους ανθρώπους ονομάσαμε "όμορφους", 
για την μάσκα τους,
από κούραση, συγγένεια,
ευγένεια,
για ήρεμη ημέρα…
και συνεχίζουμε να ονομάζουμε στην πορεία 
της ζωής.
Στα συναίσθημα…
Εύκολο θύμα ο (Ά)νθρωπος.
Και κάποιοι το γνωρίζουν
δυστυχώς καλά !!!

- Σπύρος Δ Κατσίγιαννης -(2020)

Η αγκαλιά σου   

Όταν με πήρες αγκαλιά 

ακόμα κι από όνειρο ήταν πιο μαγικά

με κράτησες λίγα λεπτά 

με χάιδεψες στην πλάτη 

πιο όμορφο δώρο απ’ αυτό 

δεν είχε να μου κάνεις 

και μύριζες πανέμορφα 

και ήσουν τόσο ωραίος 

που μας ζήλεψαν οι ουρανοί 

μας θαύμασε η φύση 

μας παίνεψε η χαραυγή 

γιόρτασε  ολάκερη  η γη

μας χάρηκε όλη η πλάση

Νανά Μπροδήμα,

ποιητική συλλογή «Στη δίνη του έρωτα» 

Φεβρουάριος 2014

Ακούστηκε ένα διακριτικό κτύπημα στην 
πόρτα και στο άνοιγμά της φάνηκε ο Αξι-
ωματικός Υπηρεσίας, που ζήτησε να ενη-
μερώσει τον Διοικητή του.
Ο Χρόνης ζήτησε συγνώμη από την ομή-
γυρη και βγήκε για λίγο έξω. Επέστρεψε 
σε τρία λεπτά και απευθύνθηκε προς τον 
Διευθυντή:
-Θα μπορούσα να σας ενημερώσω ιδιαιτέ-
ρως; Προέκυψε κάτι πολύ σοβαρό.
Ο Διευθυντής τον κοίταξε απορημένος 
για δευτερόλεπτα και στράφηκε προς τον 
εγκληματολόγο και τον Ιταλό:
-Περιμένετε, σας παρακαλώ, εδώ. Θα πάμε 
με τον κύριο Διοικητή για λίγο στο γρα-
φείο του.
Βγαίνοντας, ο Διοικητής Ασφαλείας επέ-
στησε την προσοχή του Αξιωματικού Υπη-
ρεσίας:
-Φίλιππα, πρόσεχε, δεν θα φύγει κανείς 
από το δωμάτιο. Και τουαλέτα να χρεια-
σθεί, κάποιος, να χρησιμοποιήσει την του-
αλέτα του κυρίου Διευθυντή!
Μπαίνοντας στο γραφείο του, κλείδωσε 
την πόρτα πίσω του. Έδειξε μια καρέκλα 
στον Διευθυντή κι αυτός κάθισε δίπλα του.
-Κύριε Διευθυντά, σας γνωρίζω πολύ καλά 
και σας σέβομαι, επίσης, εξίσου. Είσαστε 
ένας ακέραιος άνθρωπος και τυπικός στην 
Υπηρεσία…
Ο Διευθυντής τον έκοψε:
-Κάτι θέλετε να μου πείτε Αστυνόμε. Πέστε 
το χωρίς περιστροφές!
Ο άλλος τον κοίταξε προς στιγμή διερευ-
νητικά, σάλιωσε το στόμα του, που το ένιω-
θε εδώ και λίγη ώρα ξερό και ρώτησε:
-Ποια είναι η σχέση σας με τον Ούγκο 
Μπναβεντούρα;
Το πρόσωπο του Διευθυντή πέρασε σε 
μια στιγμή από το κοκκινωπό της καλής 
υγείας στο χαλκοπράσινο του… πεθαμένου. 
Τέτοιο ήταν το σοκ που του προκάλεσε η 
ερώτηση. Παρ’ όλα αυτά, προσπάθησε να 
φανεί έκπληκτος και θιγμένος μαζί και πέ-
ρασε στην αντεπίθεση:
-Αστυνόμε σάς είχα για πιο σοβαρό αλλά 
μου φαίνεται πως η συναναστροφή σας με 
εκείνον τον φαιδρό Κλουζό απ’ τα Λευκά-

κια σας έχει προκαλέσει σοβαρή βλάβη και 
ως προς το σκέπτεσθαι αλλά και ως προς 
το εκφράζεσθαι. Για να μην σχολιάσω, βέ-
βαια, πως δείχνετε αφ’ ενός να έχετε χάσει 
την αίσθηση του σεβασμού και αφ’ ετέρου 
του μέτρου! Άκου, θράσος και συμπεριφο-
ρά υφισταμένου προς προϊστάμενο! Εγώ 
από πού ως πού να έχω την οποιαδήποτε 
σχέση με τον κύριο αυτό; Στο τέλος μπο-
ρεί και να με ρωτήσεις αν καλύπτω και τις 
συμμορίες των τσιγγάνων που έχουν ρη-
μάξει τον κάμπο, εξαιτίας της δικιάς σου 
ανικανότητας!!!
Φουρτουνιασμένος ο Διευθυντής από την 
ερώτηση, πέρασε από τον υπηρεσιακό 
πληθυντικό στον αγοραίο ενικό…
Ψύχραιμος, ο Διοικητής Ασφαλείας, έβγα-
λε από την τσέπη ένα διπλωμένο χαρτί, και 
το έτεινε προς τον Διευθυντή:
-Κύριε Διευθυντά, πριν χαλάσουμε τις 
καρδιές μας και πείτε λόγια για τα οποία 
μετά θα μετανιώσετε, ρίξτε μια ματιά σε 
αυτό το χαρτί. Ζήτησα από την εταιρεία 
ιδιωτικής τηλεφωνίας, με χαρτί της Ει-
σαγγελίας, φυσικά, τη λίστα με τις επαφές 
των τελευταίων τριών μηνών του θύμα-
τος Έτορε Μαντσίνι και του εμπλεκόμενου 
στην υπόθεση Ούγκο Μποναβεντούρα. Και 
μελετώντας την, λίγο πριν την συνάντηση, 
διαπίστωσα με μεγάλη μου έκπληξη πως 
μέσα σε αυτές τις επαφές και των δυο Ιτα-
λών, κυρίαρχη θέση κατέχει το κινητό σας 
τηλέφωνο. Πριν, λοιπόν, προχωρήσετε σε 
νέους χαρακτηρισμούς για το πρόσωπό 
μου, εξηγείστε μου πώς προέκυψε αυτό το 
τόσο συχνό τηλεφωνικό δούναι λαβείν με 
τους εν λόγω;

(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

24ο – Μια απρόσμενη εμπλοκή



18 ΠΕΜΠΤΗ
19  ΜΑΡΤΙΟΥ 2020αθλητικάαθλητικά

(Μέρος Α`)

Έίδος: Χαρτοπαίγνιο

Παίκτες: Τρεις, ή τέσσερις

Ηλικίες: 12+

Προετοιμασία: Χρόνος λιγότερος 
από δύο λεπτά, τράπουλα 32 φύλλων

Διάρκεια: 50 κάσα: περίπου μία 
ώρα, 30 κάσα: περίπου 40 λεπτά

Τύχη: Διανομή & κατανομή φύλλων

Δεξιότητες: τακτική, στρατηγική, 
εμπειρία

Η
πρέφα είναι παιχνίδι της 
τράπουλας που παίζεται 
στην Ελλάδα αλλά και άλ-
λες Ευρωπαϊκές χώρες γε-

νικότερα. Η ονομασία πιθανόν να 
προέρχεται από τη λέξη preferans, 
επίσης παιχνίδι με χαρτιά, δημοφι-
λές στη Ρωσία και στην Αυστρία, 
και με το οποίο η πρέφα έχει πολ-
λές ομοιότητες. Είναι παιχνίδι τε-
χνικής και τύχης, αλλά η εμπειρία 
παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο. 

Το ζητούμενο σε μια παρτίδα πρέ-
φας είναι να κερδίσει κανείς όσο 
το δυνατόν περισσότερα καπίκια· 
εφόσον τα καπίκια αντιστοιχούν 
σε χρήματα, το παιχνίδι μπορεί να 
γίνει και τζόγος, αλλά στην εποχή 
μας τα καπίκια υπέχουν περισσό-
τερο την έννοια των πόντων και το 
διακύβευμα είναι συνήθως τα κε-
ράσματα, εξ ου και η έκφραση «το 
πάσο τρώει λουκούμι» που σημαί-
νει ότι αν παίζει κανείς συνετά θα 
βγει κερδισμένος. 

Αυτό καθαυτό το παιχνίδι παίζεται 
από τρεις παίκτες, μπορεί όμως 
να υπάρχει και τέταρτος παίκτης. 
Όταν οι παίκτες είναι τέσσερις, 
κάθε παίκτης είναι εναλλάξ ο τε-
μπέλης, ο οποίος δεν παίζει αλλά 
απλώς μοιράζει τα φύλλα στους 
υπόλοιπους τρεις. Συνεπώς, όταν 
παίζουν τέσσερις παίκτες, τότε 
κάθε παίκτης δεν παίζει εκ περι-
τροπής μία στις τέσσερις διανομές 
(μοιρασιές). 

Γενικά
Η πρέφα συγγενεύει με το μπριτζ 
και το μπουρλότ ή μπελότ και παί-
ζεται με τράπουλα 32 φύλλων, δη-
λαδή συμμετέχουν τα φύλλα από 
το επτά και πάνω, οι φιγούρες και 
οι άσοι. Το παιχνίδι παίζεται σε όλη 
την Ελλάδα. Είναι ιδιαίτερα δημο-
φιλές ανάμεσα σε ηλικιωμένους, 
στα καφενεία αλλά και μεταξύ φοι-
τητών. Συναντάται με ιδιαίτερη συ-
χνότητα στην Κρήτη. 

Μοιράζονται 10 φύλλα στον κάθε 
παίκτη και τα δύο φύλλα που πε-
ρισσεύουν είναι τα κάτω. Το παι-
χνίδι παίζεται σε γύρους. Σε κάθε 
γύρο κάθε παίχτης με τη σειρά του 
ρίχνει ένα φύλλο. Ο παίχτης που 
έριξε το καλύτερο φύλλο παίρνει 
τα τρία φύλλα (μπάζα). Τα κάτω 
φύλλα (ονομάζονται και τζόγος). 
Αυτά τα δύο φύλλα πλειοδοτού-
νται από τους παίχτες λέγοντας 
πόσες μπάζες θα πάρει όποιος τα 
αγοράσει και ποιο χρώμα θα είναι 
τα ατού (ένα συμβόλαιο δηλαδή). 
Τα ατού είναι ένα από τα τέσσερα 
χρώματα που σε κάθε γύρο είναι 
πιο δυνατό από τα άλλα και κερ-
δίζει ανεξαρτήτως αξίας. Ο αγορα-
στής ή τζογαδόρος σκοπό έχει να 
μαζέψει τις συμφωνημένες μπά-
ζες, οι αμυνόμενοι, κοντραδόροι 
ή συνέταιροι σκοπό έχουν πρώτα 
και κύρια να τον εμποδίσουν να 
κάνει τις μπάζες που δήλωσε και 
δευτερευόντως να μαζέψουν όσες 
περισσότερες μπάζες μπορούν. Κα-
θώς κάθε παίκτης έχει 10 φύλλα, 
10 είναι επομένως και οι συνολι-
κές μπάζες σε κάθε διανομή. Στο 
τέλος οι παίχτες μετράνε τις μπά-
ζες τους και υπολογίζουν τους πό-
ντους τους ανάλογα με το συμβό-
λαιο που είχαν κάνει στην αρχή. 

Κανόνες
Η πρέφα είναι παιχνίδι που παίζε-
ται με μπάζες και ατού. Το πρώτο 
σημαίνει ότι το παιχνίδι παίζεται 
σε γύρους. Σε κάθε γύρο όλοι οι 
παίχτες με την σειρά τους ρίχνουν 
από ένα φύλλο και ο παίχτης με το 
καλύτερο φύλλο τα κερδίζει, παίρ-
νει την μπάζα. Το δεύτερο σημαίνει 
ότι μια φυλή (χρώμα) ορίζεται ως 
ατού. Στην πρέφα τα ατού λέγονται 
και κόζια. 

Κάθε παίχτης ξεκινάει με "πόντους" 
που ονομάζονται κάσα ή κάσες συ-
νήθως 30. Το παιχνίδι τελειώνει 
όταν μηδενιστούν οι κάσες όλων 
των παιχτών (στην πραγματικό-
τητα η κάσα είναι κοινή). Κατά τη 
διάρκεια του παιχνιδιού οι παίχτες 
μαζεύουν καπίκια. Στο τέλος του 
παιχνιδιού κερδίζει ο παίχτης με 
τα περισσότερα καπίκια. 

Το παιχνίδι παίζεται σε παρτίδες. 
Και κάθε παρτίδα αποτελείται από 
τα εξής στάδια: 

Το μοίρασμα

Τα 32 φύλλα μοιράζονται (ανά 
δύο), 10 στον κάθε παίκτη, αρχί-
ζοντας από τον παίκτη στα δεξιά 
αυτού που μοιράζει, και αυτή είναι 
και η φορά του παιξίματος. Μετά 
τα δύο πρώτα φύλλα σε κάθε παί-
κτη, τα δύο επόμενα (δηλαδή το 
έβδομο και το όγδοο φύλλο) απο-
τίθενται κλειστά στο τραπέζι, και 
είναι τα κάτω. Κατόπιν συνεχίζεται 
το μοίρασμα με αποτέλεσμα κάθε 
παίκτης να έχει, τελικά, 10 φύλλα 
και δύο τα κάτω 32 στο σύνολο. Τα 
κάτω φύλλα μπορούν να αφεθούν 
στο τραπέζι και τελευταία, εφόσον 
αυτός που μοίραζε είχε ξεχάσει να 
τα αφήσει στην αρχή. Όταν αρχίσει 
το παιχνίδι, κάθε παίκτης πετάει 
ένα φύλλο. Τα τρία αυτά φύλλα 
αποτελούν μια χεριά, ή αλλιώς 
μπάζα. Καθώς κάθε παίκτης έχει 
10 φύλλα, 10 είναι και οι συνολι-
κές μπάζες, επομένως σε κάθε δια-
νομή παίζονται 10 μπάζες. 

Η αγορά
Η πλειοδοσία
Αφού μοιραστούν φύλλα, οι παί-
κτες εκτιμούν αν με τα φύλλα τους 
μπορούν να πραγματοποιήσουν 
μια αγορά. Η αγορά είναι ένα ‘συμ-
βόλαιο’ ότι ο παίκτης θα κάνει 6 
μπάζες και πάνω. Οι παίκτες δη-
λώνουν δύο πράγματα: πόσες μπά-
ζες εκτιμούν ότι θα κάνουν και με 
ποιο χρώμα ως ατού. Όπως ειπώ-

θηκε πριν, 6 μπάζες -δηλαδή οι μι-
σές συν μία- είναι η ελάχιστη υπο-
χρεωτική δήλωση. Μπορεί όμως 
κάποιος να δηλώσει παραπάνω 
μπάζες, π.χ. 7, 8 κλπ, οι δηλώσεις 
όμως γίνονται με τη σειρά, δηλαδή 
δεν μπορούμε να πηδήξουμε από 
ένα επίπεδο σε κάποιο επόμενο. 

• Ας δούμε το παρακάτω παράδειγ-
μα. Ένας παίκτης κρατάει μεταξύ 
των 10 φύλλων του τα εξής: Α, Κ, 
Q, 10, 9 όλα καρά και Άσο μπα-
στούνι. Μπορεί, λοιπόν, να κάνει 
μια δήλωση, ότι θα κερδίσει μια 
αγορά όπου δεσμεύεται να κερδί-
σει τουλάχιστον 6 μπάζες με ατού 
τα καρά (λέγεται και 6 καρά). Πώς, 
όμως, μπορεί να είναι σίγουρος ότι 
θα πάρει 6 μπάζες; Όλα τα πιθανά 
ατού είναι 8. Στο παράδειγμά μας 
λοιπόν του λείπουν 3. Ας θεωρή-
σουμε ότι και τα 3 καρά είναι στο 
χέρι ενός παίκτη, και ότι αυτός που 
αγόρασε παίζει πρώτος. Παίζει τον 
Άσο καρό, κανένα φύλλο δεν μπο-
ρεί να τον κερδίσει, άρα 1 μπάζα. 
Συνεχίζει παίζοντας τον Ρήγα, πάλι 
δεν υπάρχει μεγαλύτερο φύλλο, 2 
μπάζες. Τώρα, αν παίξει το 10 καρό, 
υπάρχει δυνατότερο φύλλο, ο Βα-
λές καρό, και θα χάσει την μπάζα. 
Οπότε παίζει την Ντάμα καρό για 
να αποσπάσει και το τρίτο ατού 
από τους αντιπάλους. Τώρα, έχει 
3 μπάζες και δεν υπάρχουν άλλα 
ατού, παρά μόνο αυτά που κρατά-
ει στο χέρι του. Αυτά συν τον Άσο 

μπαστούνι, που δεν μπορεί να τον 
χάσει, γιατί ακόμα κι αν κάποιος 
δεν έχει μπαστούνι δεν θα έχει πια 
ατού να τσακίσει, κάνουν 6 μπάζες. 
Η ορθή εκτίμηση των μπαζών που 
μπορεί να κάνει κάποιος παίκτης 
είναι καθοριστική για την επιτυχία 
της αγοράς.

Η διαδικασία της δήλωσης γίνεται 
με τον έναν παίκτη να δηλώνει 
μετά τον άλλον ξεκινώντας από 
τον παίκτη που δεξιά από αυτόν 
που μοίρασε, πρόκειται δηλαδή για 
"πλειοδοτική διαδικασία" που προ-
σομοιάζει σε δημοπρασία. Σ’ αυτή 
τη "δημοπρασία", οι φυλές της τρά-
πουλας έχουν διαφορετική αξία. 
Αρχίζοντας από τη χαμηλότερη 
αξία, ‘Πρώτα’ είναι τα μπαστούνια, 
‘Δεύτερα’ είναι τα σπαθιά, ‘Τρίτα’ 
είναι τα καρά και ‘Τέταρτα’ οι κού-
πες. Αν δηλαδή κάποιος δηλώσει 
ότι θα κάνει 6 σπαθιά (τουλάχιστον 
6 μπάζες με ατού τα σπαθιά), και ο 
επόμενος δηλώσει ότι θα κάνει 6 
καρά, το δικαίωμα να αγοράσει το 
αποκτά ο δεύτερος παίκτης. Αυτό 
που υπερισχύει απ’ όλα είναι η 
δήλωση αγοράς χωρίς ατού, δη-
λαδή ‘Αχρωμάτιστα’ (λέγονται και 
άχροα). Σ’ αυτήν την περίπτωση 
δεν θα υπάρχουν ατού, δηλαδή 
όλες οι φυλές είναι ίσης δυναμικό-
τητας και μετράει μόνο η αξία των 
φύλλων σε κάθε χρώμα. Ο παίκτης 
που εκτιμά ότι δεν μπορεί να κερ-
δίσει με τα φύλλα του τουλάχιστον 
6 μπάζες, δηλώνει «πάσο». Η δια-
δικασία της αγοράς δεν μπορεί να 
παρουσιάζει άλματα (όπως συμ-
βαίνει στο μπριτζ), αλλά οδεύουμε 
προς την αγορά μας βήμα βήμα 
δηλώνοντας το χρώμα που έχει 
σειρά. Έστω, λοιπόν, ότι ο παίκτης 
Α εκτιμά ότι έχει αγορά στα καρά, 
ο παίκτης Β δεν έχει κάποια αγο-
ρά και ο παίκτης Γ έχει αγορά στις 
κούπες. Αυτό γίνεται για να μπο-
ρούν οι παίχτες να καταλαβαίνουν 
την δύναμη των άλλων παιχτών. 
Στο δεύτερο γύρο δηλώσεων ο 
πρώτος παίκτης, ή δεύτερος αν ο 
πρώτος έχει πάει πάσο, αρκεί απλά 
να καλύψει την διαφορά της προ-
ηγούμενης δήλωσης και όχι να 
δηλώσει παραπάνω, οι επόμενοι 
αν θέλουν να αγοράσουν πρέπει 
να ανεβάσουν. Το ίδιο συμβαίνει σε 
κάθε γύρο. 

(συνεχίζεται)

Ελάτε να μάθουμε πρέφα!



ΠΕΜΠΤΗ
19  ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 19υγεία

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ 

ΒΑΣΙΛΗΣ  Ν. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 

ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

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

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ M.Sc.NEUROPSYCHOLOGY

και Συνεργάτες

31 ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

25 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ

Της Δήμητρας
Τούντα,

Διαιτολόγος,
Διατροφολόγος,
www.tountadiet.gr

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

• Έχεις καλύτερη διάθεση: Η απώλεια βά-
ρους μπορεί να βελτιώσει την αυτοεκτίμησή 
σου. Όταν χάνεις κιλά βελτιώνεις την εμφά-
νιση, την ποιότητα της ζωής σου και απο-
κτάς παράλληλα αίσθημα ικανοποίησης και 
επιτυχίας. Έρευνες δείχνουν ότι άτομα που 
χάνουν ακόμα και λίγο βάρος έχουν λιγότε-
ρα συμπτώματα κατάθλιψης.
• Προστατεύεσαι από καρδιαγγειακές πα-
θήσεις: Τα παχύσαρκα και υπέρβαρα άτομα 
έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να παρου-
σιάσουν: 
1. Υψηλότερη πίεση (παράγοντας κινδύνου 
για έμφραγμα).
2. Υψηλά επίπεδα χοληστερόλης και τριγλυ-
κεριδίων.
3. Ξαφνικό θάνατο από έμφραγμα ή εγκε-
φαλικό.
Μειώνοντας το βάρος σου κατά 5%-10% 
μπορείς να μειώσεις τις πιθανότητες να εμ-
φανίσεις καρδιαγγειακή πάθηση. Αυτό ση-
μαίνει 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 καλύτε-
ρα 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 υπέρβαροι 
άντρες έχουν περισσότερες πιθανότητες να 
εμφανίσουν καρκίνο του προστάτη και του 
εντέρου.
• Κοιμάσαι καλύτερα: Η άπνοια ύπνου εί-
ναι πάθηση, η οποία προκαλεί διακοπή της 
αναπνοής για μικρά χρονικά διαστήματα 
και ροχαλητό στη διάρκεια του ύπνου. Η 

άπνοια ύπνου μπορεί να σε κάνει να αισθά-
νεσαι κουρασμένος κατά τη διάρκεια της 
ημέρας αλλά και να προκαλέσει καρδιακή 
ανεπάρκεια. Χάσε βάρος κι εξαφάνισε το 
πρόβλημα.
• Βοηθάς τις αρθρώσεις σου: Όταν είσαι 
υπέρβαρος ή παχύσαρκος, το επιπλέον βά-
ρος επιβαρύνει τις αρθρώσεις στα γόνατα, 
στο ισχίο και τη μέση. Η οστεοαρθρίτιδα εί-
ναι αποτέλεσμα αυτής της πίεσης σε αυτά 
τα σημεία του σώματος. Χάνοντας βάρος 
μειώνεις τα συμπτώματα κατά μεγάλο βαθ-
μό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΑΝΙΚΟ 
ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
• Αν θέλετε να διατηρήσετε το βάρος σας 
σταθερό και να μην παχύνετε, πρέπει να 
προσέχετε τι και πόσο τρώτε καθημερινά. 
• Τρώτε πάντα πρωινό.
• Τρώτε νωρίς το βραδινό γεύμα (τουλάχι-
στον 3 ώρες πριν κοιμηθείτε).
• Μην τσιμπολογάτε ανάμεσα στα γεύματα 
(κυρίως σοκολάτες, μπισκότα, τσιπς, γαρι-
δάκια και άλλα παχυντικά, άχρηστα φαγώ-
σιμα).
• Αν λαμβάνετε έστω και 100 θερμίδες πα-
ραπάνω από όσες χρειάζεστε καθημερινά 
(π.χ. 2 σοκολατάκια ή 2 φρυγανιές με βού-
τυρο κλπ.), μέσα σε ένα χρόνο θα έχετε πά-
ρει 35.500 θερμίδες, που αντιστοιχούν σε 4 
κιλά επιπλέον για κάθε έτος.
• Χρησιμοποιείτε σπάταλα το σκόρδο, το 
κρεμμύδι, την κάππαρη, όλων των ειδών 
τα πιπέρια (μαυροπίπερο, καγιέν, πάπρικα, 
καυτερές πιπεριές), τα αρωματικά χόρτα 
(μαϊντανό, άνηθο, βασιλικό, δεντρολίβανο, 
ρίγανη, φρέσκο κρεμμυδάκι, σέλινο), τα 
μπαχαρικά (κύμινο, κανέλα, γαρίφαλο, καρ-
δάμωμο, κάρυ, ζαφορά, κουρκουμά κ.λπ.).
• Προτιμήστε τα φρέσκα λαχανικά αντί των 
κονσερβοποιημένων, καθώς τα τελευταία 
περιέχουν συνήθως πρόσθετο αλάτι. Αν θέ-
λετε να μειώσετε την περιεκτικότητα των 
κονσερβοποιημένων λαχανικών σε αλάτι, 
μπορείτε να τα ξεπλύνετε καλά με νερό.
• Να μασάτε αργά και να συγκεντρώνεστε 
στο φαγητό σας.

Γιατί πρέπει να χάσεις βάρος άμεσα; Δευτερογενείς γλωσσικές διαταραχές

Με τον όρο δευτερογενείς γλωσσικές διαταρα-
χές περιγράφουμε τις διαταραχές εκείνες που 
συνδέονται με κάποια σοβαρή γλωσσική, νοη-
τική ή σωματική μειονεξία. Κατά συνέπεια οι 
διαταραχές αυτές δεν εντοπίζονται αποκλειστικά 
και μόνο στον τομέα της γλώσσας, αλλά αποτε-
λούν παράμετρο κάποιον άλλων διαταραχών ή 
δυσλειτουργιών οργανικής, συναισθηματική ή 
γενικότερα αναπτυξιακής φύσης. Δευτερογενείς 
γλωσσικές διαταραχές παρατηρούνται και στις 
ακόλουθες περιπτώσεις.
1.Νοητική καθυστέρηση    
 Τα άτομα που εμφανίζουν νοητική καθυστέρηση, 
η οποία δηλώνεται συνήθως με τιμές του δείκτη 
νοημοσύνης κάτω του εβδομήντα, παρουσιάζουν 
αργή εξέλιξη σε όλους τους τομείς και παράλληλα 
χαρακτηρίζονται από περιορισμένη νοημοσύνη.
Η εικόνα του λόγου των ατόμων με νοητική κα-
θυστέρηση παρουσιάζει πολλαπλές γλωσσικές, 
καθώς επίσης και λεκτικές μειονεξίες, δυσκολίες 
στην γλωσσική κατανόηση και έκφραση, προ-
βλήματα άρθρωσης και δυσκολίες στην κατα-
νόηση και χρήση κανόνων της γραμματικής (σε 
επίπεδο τόσο συντακτικό, όσο και μορφολογίας). 
Η ανάπτυξη της σημασιολογίας και της πραγ-
ματολογίας είναι και αυτή προβληματική για τα 
άτομα με νοητική καθυστέρηση. Ωστόσο, όταν ο 
βαθμός της νοητικής καθυστέρησης είναι σχετι-
κά μικρός, τότε η συμπτωματολογία-όσον αφο-
ρά τον λόγο-μοιάζει περισσότερο με εκείνη των 
παιδιών που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην 
ανάπτυξη και αργή εξέλιξη.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η νοητική καθυ-
στέρηση συνυπάρχει με κάποιες άλλες διαταρα-
χές ή δυσχέρειες όπως είναι προβλήματα ακοής, 

δυσκολία στη πρόσληψη και αξιολόγη-
ση των κοινωνικών ερεθισμάτων, δι-
αταραχές της συμπεριφοράς και αργή 
νευρομυική εξέλιξη.
Μία άλλη δευτερογενής διαταραχή της 
επικοινωνίας παρατηρείται και στην 
ακόλουθη περίπτωση του πρώιμου νη-

πιακού αυτισμού.
Στη σύγχρονη βιβλιογραφία συχνά χρησιμοποι-
είται ο όρος «ΔΙΑΧΥΤΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑ-
ΧΗ», προκειμένου να δηλώσουμε μία κατάσταση 
που χαρακτηρίζεται από διαταραχή της επικοι-
νωνίας σε όλα τα επίπεδα.
Ο λόγος των παιδιών με αυτισμό, ή αυτιστικά 
χαρακτηριστικά, παρουσιάζει μια αργή εξέλιξη, 
ενώ πολλοί είναι οι τομείς εκείνοι στους οποίους 
εντοπίζονται παρεκκλίνοντα χαρακτηριστικά. Έτσι 
πολλές φορές ο λόγος τους εμφανίζει διαταραχές 
στη χρήση και στην εκφορά των ήχων (με αφύ-
σικές, θα έλεγε κανείς, φωνοποιήσεις), ενώ, σε 
μεταγενέστερα στάδια της ανάπτυξης, το άτομο 
με αυτισμό παρουσιάζει ηχολαλία, μίμηση δηλα-
δή λέξεων, ή φράσεων, ή ολόκληρων προτάσεων. 
Στις περιπτώσεις αυτές, οι παραγωγές του λόγου 
του παιδιού είναι ασύμβατες με το επικοινωνιακό 
πλαίσιο της δεδομένης στιγμής, ενώ δεν φαίνεται 
να χρησιμοποιούνται οι φράσεις αυτές για την 
επίτευξη κάποιου επικοινωνιακού στόχου.
Η αντιστροφή των αντωνυμιών και η έλλειψη 
αυθόρμητης χρήσης της ομιλίας (ακόμα και 
σε επίπεδο εσωτερικού λόγου στα πλαίσια του 
παιχνιδιού) είναι μερικά ακόμα από τα στοιχεία 
του λόγου των παιδιών με αυτισμό. Η απουσία 
εκφράσεων του προσώπου κατά την ομιλία και 
η έλλειψη βλεμματικής επαφής με τον συνομι-
λητή, αποτελούν, επίσης, χαρακτηριστικά του 
λόγου των παιδιών αυτών. Οι στερεότυπες κινή-
σεις, η δυσκολία στις συμβολικές και συνειρμικές 
σκέψεις και η επιλογή στερεότυπων, άσκοπων, 
επαναλαμβανόμενων παιχνιδιών, η εμφάνιση 
στοιχείων ψυχαναγκασμού στις συμπεριφορές 
τους, είναι επίσης εμφανείς.
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Αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα οι πόλεις της Αργολίδας

Covid-19: Άδειες, αλλά ζωντανές 
οι πόλεις της Αργολίδας

Τίποτα πια δεν είναι ίδιο, τίποτα δεν είναι σαν εχθές. Οι πολίτες πλέον όλοι συνειδη-
τοποιούν ότι η μόνη άμυνα για την καθυστέρηση της επέκτασης της πανδημίας του 
κορωνοϊού είναι να εφαρμόσουν πιστά τις οδηγίες των γιατρών, κρατώντας αποστάσεις 
μεταξύ τους και μένοντας σπίτι.
Η εικόνα, που είναι εντελώς πρωτόγνωρη. Οι πόλεις μοιάζουν σαν πόλεις «φαντάσμα-
τα». Οι φωτογραφίες αδιάψευστος μάρτυρας των πρωτόγνωρων στιγμών που ζούμε 
εξαιτίας των αυστηρών μέτρων για την αντιμετώπιση του κοροναϊού.
Ο κόσμος μένει σπίτι για να προστατευτεί. Αλλά και για να προστατέψει όσους αγαπάει. 
Από τη μία ...είναι θελκτική η ηλιόλουστη μέρα, από την άλλη ...ο κορωνοϊός.
Οι εικόνες που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία, μπορεί να τρομάζουν, όμως είναι η 
μοναδική λύση αυτή τη στιγμή, που ολόκληρος ο πλανήτης ζει πρωτόγνωρες στιγμές.
Το Ναύπλιο, το Άργος, το Πορτοχέλι, η Επίδαυρος, ποτέ άλλοτε στη σύγχρονη ιστορία 
δεν παρουσίαζαν την εικόνα που αποτυπώνεται στις φωτογραφίες. Άδειες πόλεις, άδεια 
στάδια άδεια μνημεία, άδεια μουσεία, άδεια γήπεδα, άδεια σχολεία, κλειστά εστιατόρια, 
καφετέριες, καταστήματα.

Oι αρχές για την προστασία των πολιτών κλείνουν για προληπτικούς λόγους τα πάντα.
Oι άλλοτε πλημμυρισμένοι από κόσμο δρόμοι, τα εμπορικά κέντρα, ταβέρνες και καφετέ-
ριες ανήκουν πλέον στο παρελθόν, αφού η πανδημία του κορωνοΪού έχει ταμπουρώσει 
όλους στα σπίτια.
Αν τον περασμένο μήνα έλεγες σε κάποιον πως το Ναύπλιο και το Άργος θα είχαν αυτή 
την εικόνα σήμερα, δύσκολα θα σε πίστευε, αλλά ο κορωνοϊός ήρθε να διαταράξει βίαια 
τη ζωή της πόλης, τις ζωές όλων μας.
Οι πόλεις και τα χωριά σε κατάσταση lockdown, με λιγοστούς πολίτες να τριγυρίζουν 
στο κέντρο. Τουρίστας ούτε για δείγμα. Καθώς το κέντρο του Ναυπλίου μετατράπηκε 
τα τελευταία χρόνια σε τόπο διαμονής τουριστών, με πολλά Airbnb και ξενοδοχεία, η 
διαφορά είναι αισθητή.
Το ξέσπασμα του κορονοϊού έχει οδηγήσει στην εκκένωση δημόσιων χώρων σε όλο 
τον κόσμο, είτε με κυβερνητικά διατάγματα είτε αποτελώντας προσωπική απόφαση, με 
αποτέλεσμα οι πόλεις να είναι άδειες.

Πανδημία
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
Κοινή γαρ η τύχη και το μέλλον αόρατον, 

δια χειρός Κυριάκου Μπατσίαβελη

Κ
ατά τους χρόνους εκείνους ο 
Ιουδαϊκός λαός επερίμενε εις το 
σύνολό του, έναν Καισαρικό ή ή 
πολιτικό ήρωα. Ωστόσο ο Ιησούς 
εξεπλήρωσε τας μεσαιωνικάς του 

προσδοκίας του τόσο εις το έθνος του, όσο 
και εις τον ρωμαϊκό κόσμο και διακήρυξε 
εις την ανθρωπότητα την παλαιάν αλή-
θεια, όπου κυβερνάει η δύναμη, δεν υπάρ-
χει αγάπη, και όπου υπάρχει αγάπη δεν 
υπολογίζεται η δύναμις. 
Η θρησκεία της αγάπης ήταν το μόνο ψυ-
χολογικό  αντίδοτο της ρωμαϊκής επιβολής 
δια μέσου της δυνάμεως. Η ιστορία του 
πειρασμού μας δείχνει καθαρά σε τι είδους 
ψυχική δύναμη προσέκρουσε ο Ιησούς, 
ήταν η δύναμη του κακού του πνεύματος 
της εποχής που τον ενέβαλε σε σοβαρό πει-
ρασμό εις την έρημο, εγώ εις τούτον ήρθα 
εις τον κόσμο να μαρτυρήσω και εις τούτον 
εγεννήθη, ή να μαρτυρήσω την αλήθεια, 
πας ον εκ της αλήθειας ακούει εμού της 
φωνής. Και ο Πιλάτος απαντάει με τρόπο 
σκεπτικιστικόν ή μάλλον ραφινιστικόν και 
ποία είναι η αλήθεια. 
Ο Χριστός βλέποντας ότι ο Ιουδαϊκός λαός 
ήταν υποδουλωμένος,  Ισραηλίτες άρχο-
ντες του και Φαρισαίους  γραμματείς και 
όχι στους Ρωμαίους κατακτητές, γι αυτό 
στράφηκε κατά της εξουσίας του Ιουδαϊκού 
λαού που τον κυβερνούσαν. Όλη η εξουσία 
άρχοντες των εβραίων εστράφηκαν ενα-
ντίον του Χριστού παρά τις προσπάθειες 
του πιλάτου για να σώσει τον Ιησού Χρι-
στό, οι επίμονοι των Ιουδαίων αρχόντων 
τον οδήγησαν στην σταύρωση. Ο Θεός μας 
ομιλεί δια του ήχου των κουδούνων δια 
της φωνής ενός ιεροκήρυκα. 
Μας ομιλεί δια του λεπτού ψιθύρου της αύ-
ρας όπως εις τον ήλιο μας ομιλεί δια των 
ίδιων ημών σκέψεων δια των συστήσεών 
μας όταν τας υποτάσσομεν εις αυτόν προ-
σώπων ο θεός ανθρώπου δεν λαμβάνει. Και 
όπως εις τον Ιωβ δια της λάμψεως του κε-
ραυνού ο θεός έχει την θέα της δημιουργίας 
ο θεός είναι ένας απέραντος αιώνιος αθά-
νατος νους νόμος απειροτέλης δημιουργός 
κυβερνάει αλλά τα σύμπαντα της ορατές 
και αόρατες δυνάμεις όπου δημιούργησε 
τους μικρούς νούς των ανθρώπων και των 
ζώων, επιβάλλοντας νόμους απαραβίαστους 
και απαράβατους. Όποιος παραβιάζει τον 
φυσικό νόμο καταστρέφεται. Ο θεός έχει 
δημιουργήσει τους εκπροσώπους του που 
παίρνουν τη μορφή του ανθρώπου. 
Πιστεύω ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι 
αθάνατη και θα αντιμετωπιστεί με δικαιο-

σύνη εις μίαν άλλη ζωή σύμφωνα με την 
διαγωγή της  εις αυτήν εδώ τη ζωή. Η 
εξουσία των Εβραίων καταδυνάστευε τους 
Εβραίους προσπαθώντας να τους αγανα-
κτήσει και να τους στρέψει τον Εβραϊκό 
λαό   εναντίον των Ρωμαίων, για να απο-
τινάξουν την ρωμαϊκή κυριαρχία, ενώ ο 
Χριστός που τους ήταν εμπόδιο τον εσταυ-
ρώσανε. Και συνεχίσανε να αγανακτούν 
τον Ιουδαϊκό λαό εναντίον των Ρωμαίων 
το 64 μ.Χ. κηρύξαν τον πόλεμο εναντίον 
των Ρωμαίων. Αρχηγό της επανάστασης 
τον ονόμασαν Μεσία, λυτρωτή υιό του 

Θεού απεσταλμένος από το Θεό, για να 
απελευθερώσει όλες τις ευρωπαϊκές φυ-
λές, από την Ρωμαϊκή  κυριαρχία. Όταν ο 
στρατηγός των ρωμαϊκών δυνάμεων Τίτος 
οργάνωσε ισχυρές δυνάμεις από την πα-
νίσχυρη πολεμική μηχανή των Ρωμαίων 
εκλείσθηκαν και οχυρώθηκαν στο κάστρο 
της Ιερουσαλήμ ο Τίτος πολιορκεί, ο Τί-
τος στέλνει έναν στρατηγό των Εβραίων  
Ιοσιππο να περιοδεύσει το κάστρο και να 
τους πείσει να παραδοθούν. Αρνούνται να 
παραδοθούν και τον φωνάζουν προδότη, 
ο Τίτο αρχίζει την πολιορκία της Ιερου-

σαλήμ, ο Τίτο βλέπει τους Εβραίους μέσα 
στο κάστρο να σφάζονται μεταξύ τους και 
σταματάει την πολιορκία, η σφαγή γινόταν 
μεταξύ αυτών που ήθελαν να παραδοθούν 
αυτών που δεν ήθελαν να παραδοθούν 
αφού υπερίσχυσαν αυτοί  που δεν ήθελαν 
να παραδοθούν ο Τίτο πολιορκεί το κάστρο 
και καταλαμβάνει την Ιερουσαλήμ. 
Πάνω από ένα εκατομμύριο Εβραίοι εσταυ-
ρώθηκαν και εσφαγιάσθηκαν από το Ρω-
μαϊκό στρατό. Χίλιοι (1000) από τους αρ-
χηγούς των Εβραίων με τον επαναστάτη 
αρχηγό εκλείσθηκαν και οχυρώθηκαν στο 
κάστρο του Ηρώδη. Οι Ρωμαίοι τους πολι-
ορκούνε και αυτοί αυτοκτόνησαν. Το κά-
στρο της Ιερουσαλήμ κατεδαφίζεται, ισοπε-
δώνεται και οργώνεται. Όταν οι στρατιώτες 
του Ηρώδη συνέλαβαν τον κύριο Ιησού 
Χριστό είπε εκεί που οδηγούν τον λαό οι 
Άρχοντες των Ιουδαίων η Ιερουσαλήμ θα 
καταστραφεί και δεν θα μείνει λίθος επάνω 
στο λίθο, δεν θα μείνει πέτρα επάνω στην 
πέτρα και το Ισραήλ οι Ισραηλίτες θα θρη-
νούν την ερειπωμένη Ιερουσαλήμ. 
Ο Χριστιανισμός κατήργησε τη δουλειά, το 
να γίνεσαι δούλος των άλλων ανθρώπων 
και αφαίρεσε το δικαίωμα του αυτοκράτο-
ρα να έχει εξουσία ζωής και θανάτου σε 
κάθε άνθρωπο. Και να είναι οι άνθρωποι 
όλοι ίσοι ενώπιον του Θεού. Το μίσος των 
ανθρώπων είναι φοβερότερο και από το 
σπαθί. Εάν η ισχύς είναι το δίκιο τότε δεν 
έχει καμία θέση στον κόσμο η αγάπη, θεός 
κτίστης είναι ο χρόνος, η μεγαλυτέρα των 
ένστολων είναι αγαπάτε αλλήλους  και η 
μεγαλοψυχία είναι να αγαπάς και τους 
εχθρούς σου. Θρησκεία είναι να μην κάνεις 
στους άλλους ανθρώπους αυτό που δεν θέ-
λεις να κάνουν σε εσένα οι άλλοι άνθρω-
ποι. Όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες …, και 
μηδενί συμφοράν ονειδίσης. Κοινή γαρ η 
τύχη και το μέλλον αόρατον. 
Η ελευθερία του κάθε ανθρώπου σταματά-
ει εκεί που αρχίζουν τα σύνορα του άλλου 
ανθρώπου. Ανδρών δικαίων και σοφών και 
στα δεινά με τους θεούς να μην θυμώνουν. 
Όποιος τις συμφορές αντέχει σταθερά  μου 
φαίνεται φρόνιμος και σταθερός πως είναι. 
Το φως το αληθινό φωτίζει κάθε άνθρωπο 
ερχόμενο εις τον κόσμο. Άνθρωπος πρέπει 
να είναι άνθρωπος και όχι λύκος για τον 
άλλο άνθρωπο. Άνθρωπος χωρίς αρετές 
δεν είναι τίποτα. Η φύση  μας έδωσε νό-
μους και ανθρώπινες αξίες.

Κυριάκος Β. Μπατζάβαλη
Τραχιά Επιδαυρίας 

 27-2-2020 



Αγεφύρωτο παραμένει το χάσμα μεταξύ 
των φύλων στον τομέα της απασχόλησης 
στην Ευρώπη, με την “ψαλίδα” να κοστίζει 
ακριβά στην ίδια την οικονομία και φυσικά 
στην κοινωνία. Για την ακρίβεια, η διαφορά 
στα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών 
και των ανδρών κοστίζει στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της Μεγά-
λης Βρετανίας, πάνω από €360 δισ. ετησίως 
(στοιχεία του 2018).
Αγεφύρωτο παραμένει το χάσμα μεταξύ των 
φύλων στον τομέα της απασχόλησης στην 
Ευρώπη. Αυτή η εικόνα προκύπτει από 
νέα έρευνα του Eurofound, το οποίο μελε-
τά σε σχετική του έρευνα (η προηγούμενη  
αντίστοιχη είχε πραγματοποιηθεί το 2013), 
τον αντίκτυπο του έμφυλου χάσματος στον 
τομέα της απασχόλησης. Μεταξύ άλλων, 
η έρευνα του Eurofound διαπιστώνει ότι, 
διαχρονικά, η μεγαλύτερη μείωση του χά-

σματος απασχόλησης μεταξύ των δύο φύ-
λων στην Ε.Ε. σημειώθηκε μεταξύ 2015 και 
2018. Όσον αφορά στο σήμερα, υπάρχουν 
ενδείξεις ότι το χάσμα αυτό διευρύνεται, 
γεγονός το οποίο αποδίδεται εν μέρει και 
στην ανάκαμψη της απασχόλησης στους 
κλάδους, όπου κυριαρχούν οι άνδρες εργα-
ζόμενοι.
Συνολικά, επί ευρωπαϊκού εδάφους, το χά-
σμα μεταξύ των δύο φύλων στον τομέα της 
απασχόλησης βρίσκεται από το 2015 καθη-
λωμένο ποσοστιαία στις 11,6 ποσοστιαίες 
μονάδες, χωρίς να υπάρχουν σημάδια για 
κλείσιμο αυτής της ψαλίδας.
Σε εθνικό επίπεδο, τις καλύτερες επιδόσεις 
στη μάχη για τη γεφύρωση του χάσματος 
αυτού μεταξύ 2015 και 2018 – σύμφωνα 
με τα στοιχεία του Eurofound – πέτυχαν η 
Μάλτα και το Λουξεμβούργο.
Αυτές οι δύο χώρες κατάφεραν το εξετα-

ζόμενο διάστημα τις μεγαλύτερες μειώσεις 
στο χάσμα μεταξύ γυναικείας και ανδρικής 
απασχόλησης: η Μάλτα κατά 4,9 εκατοστι-
αίες μονάδες και το Λουξεμβούργο κατά 3,7 
ποσοστιαίες μονάδες.
Η Ελλάδα, από την άλλη, κάθε άλλο παρά 
πρέπει να επιχαίρει για τη μείωση των ανι-
σοτήτων στην αγορά εργασίας: το χάσμα της 
απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών 
αυξήθηκε μεταξύ 2015 και 2018 στην Ελ-
λάδα κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ με-
γάλη ήταν και η αύξηση στην Κύπρο (κατά 
2,1 ποσοστιαίες μονάδες). Πάντως, και η 
Μάλτα, η οποία κατάφερε κάπως να βελτι-
ώσει την εικόνα στο θέμα της απασχόλησης 
των δύο φύλων, είχε (το 2018) μεγαλύτερο 
χάσμα απασχόλησης στην Ε.Ε. (22 ποσοστι-
αίες μονάδες), ενώ η Λιθουανία κατέγραψε 
την καλύτερη επίδοση (2,3 ποσοστιαίες μο-
νάδες).

Ποιες είναι οι ελληνικές επιδόσεις

Κλείνουν τα εποχικά τουριστικά καταλύματα
 ‘Μέχρι και 30 Απριλίου προβλέπει η απόφαση

Με απόφασή της η κυβέρνηση 
προχωρά στην επιβολή του μέ-
τρου της προσωρινής απαγόρευ-
σης λειτουργίας εποχικών τουρι-
στικών καταλυμάτων έως και 30 
Απριλίου λόγω κορωνοϊού.
Όπως αναφέρεται σε σχετική 
απόφαση επιβάλλεται η «προ-
σωρινή απαγόρευση λειτουργίας 
στο σύνολο της Επικράτειας, για 
προληπτικούς λόγους δημόσι-
ας υγείας, για το χρονικό διά-
στημα από 15.3.2020 έως και 
30.4.2020, των κύριων και μη 
κύριων τουριστικών καταλυμά-

των εποχικής λειτουργίας».
Πιο συγκεκριμένα η απόφαση 

αναφέρει:
Την προσωρινή απαγόρευση λει-

τουργίας στο σύνολο της Επικρά-
τειας, για προληπτικούς λόγους 
δημόσιας υγείας, για το χρονικό 
διάστημα από 15.3.2020 έως και 
30.4.2020, των κύριων και μη 
κύριων τουριστικών καταλυμά-
των εποχικής λειτουργίας.
Ως προς τα ήδη λειτουργούντα 
κατά τη δημοσίευση της παρού-
σας τουριστικά καταλύματα του 
προηγούμενου εδαφίου, η προ-
σωρινή απαγόρευση λειτουργίας 
τίθεται σε ισχύ στις 23.3.2020 και 
διαρκεί έως και 30.4.2020.

Το χάσμα μεταξύ των φύλων  Το χάσμα μεταξύ των φύλων  
κοστίζει €360 δισ. ευρώ ετησίωςκοστίζει €360 δισ. ευρώ ετησίως
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μικρά
οικονομικά

• ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΕ

Με τη χρήση πρότυπου καταστατικού μέσω είτε της 
Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) είτε των 
Υπηρεσιών μίας Στάσης των Επιμελητηρίων, είναι πλέον 
εφικτή η σύσταση και Ανωνύμων Εταιρειών. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, ολοκληρώνεται η υλοποίηση της e-ΥΜΣ, κα-
θώς είναι πλέον εφικτή η ηλεκτρονική σύσταση εταιρει-
ών με πρότυπο καταστατικό για όλες τις νομικές μορφές 
(ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ) που προβλέπονται στον Νόμο 
4441/2016. Η διαδικασία σύστασης εταιρείας μέσω e-
ΥΜΣ πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά. Το 
κόστος σύστασης μέσω e-YMS ανέρχεται στα 18 ευρώ 
για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) και στα 
15 ευρώ για τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ). Οι Α.Ε 
επιβαρύνονται επιπλέον και με το 1‰ επί του κεφαλαί-
ου υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

• ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και από τον πρωθυπουρ-
γό και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για την αντιμε-
τώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού ισχύ-
ουν πλέον και επισήμως καθώς δημοσιεύθηκε η Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου που περιλαμβάνει μεταξύ 
των οποίων θέματα:
• Αναστολή καταβολής ΦΠΑ υπό προϋποθέσεις.
• Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παρά-
ταση προθεσμίας καταβολής δόσεων.
• Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών ει-
σφορών.
• Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για 
την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του 
κορονοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρό-
νου και του τόπου εργασίας.
• Αδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοι-
πές διευκολύνσεις.
• Αναβολή των συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτρο-
πών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
• Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων για ελάχιστο 
εγγυημένο εισόδημα και επίδομα στέγασης Αναστολή 
προθεσμιών διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννη-
σης.
• Θέματα συμβάσεων του υπουργείου Οικονομικών.
• Παράταση αναστολής καταβολής ΦΠΑ για πληγείσες 
επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία 
«Thomas Cook Group PLC».
• Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία δήμων και 
Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων απο-
φυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.
• Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων 
και των εισαγγελιών.
• Ρυθμίζονται ζητήματα του υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, του υπουργείου Τουρισμού και του 
υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
• Παράταση ισχύος αδειών διαμονής, λόγω εξαιρετικών 
αναγκών.
• Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών έκτακτων προμηθει-
ών για κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας.
• Προσωπικό κλάδων υγείας.
• Διάθεση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
• Διατάξεις της Γεν. Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
• Ματαίωση παρελάσεων.
• Μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων.

• ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΑΪΟ

Ένα σύστημα παρακολούθησης κατά κλάδο και γεω-
γραφική περιοχή για τις επιπτώσεις από τον Κορονοϊό 
θέτει σε εφαρμογή το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 
Το Παρατηρητήριο αυτό, σε συνεργασία και με άλλους 
φορείς, αλλά και με την ΤτΕ, θα καταγράφει τις ζημιές 
που υφίστανται οι επιχειρήσεις από την εξάπλωση του 
ιού και θα προβαίνει στη λήψη μέτρων, όπου και όταν 
χρειάζεται. Σύμφωνα, με τον υφυπουργό Οικονομικών 
Θεόδωρο Σκυλακάκη «πρέπει να διαφυλάξουμε τον πα-
ραγωγικό ιστό και βεβαίως τη ρευστότητα».
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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

Πωλείται σε χαμηλή τιμή πρακτορείο ΟΠΑΠ 
στο Άργος (Τσώκρη 52, Λαϊκή Αγορά). Πλη-
ροφορίες εντός του καταστήματος ή στο 
τηλέφωνο 2751 0 61901 ΚΩΔ. 1217

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

Κομμωτήριο ζητά έμπειρη κομμώτρια για 
εργασία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2752 0 
24324 ΚΩΔ. 1216

Ζητείται καμαριέρα για μόνιμη εργασία σε 
ενοικιαζόμενα διαμερίσματα στο Τολό. Σε 
οικογενειακή επιχείρηση ενοικιαζόμενων δι-
αμερισμάτων στο Τολό. Παρέχεται διαμονή, 
ασφάλιση και ανταγωνιστικός μισθός. Απα-
ραίτητη εμπειρία σε ξενοδοχεία/διαμερίσμα-
τα. Γνώσεις Αγγλικών θα προτιμηθούν, όχι υπο-
χρεωτικά. Τηλ.: 27520 59743 ΚΩΔ. 1215

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

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

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

mailto:remax.nafplio@gmail.com
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Λίγα λόγια 
Αποφασίζει ένας τύπος να μονάσει και μετά 

απο πολύ ψάξιμο βρίσκει και αυτός μια μονή να 
αποσυρθεί. Εγκαταλείπει τον κόσμο και τελικά 

μια μέρα μπαίνει μέσα στην μονή. Βρίσκει 
πολλούς ακόμα μοναχούς που όλοι τον βλέπαν 
και του κουνούσαν το κεφάλι χαμογελώντας.

– «Γειά σας», 
«Καλημέρα», έλεγε 

αυτός και πάλι 
οι μοναχοί του 

κουνούσαν το κεφάλι 
συγκαταβατικά, χωρίς 

να μιλάνε.
Με τα πολλά βρίσκει 

τον υπεύθυνο της 
μονής ο οποίος τον 
καλωσόρισε θερμά. 
Με την κουβέντα 

λοιπόν ο τύπος δεν 
κρατήθηκε και ρώτησε 
τον ηγούμενο γιατί κανείς δεν του μιλάει και ο 

ηγούμενος απάντησε:
– «Α, ναι. Λοιπόν τέκνον μου, στην μονή μας 
πιστεύουμε ότι η πραγματική γαλήνη έρχεται 
με την απόλυτη σιωπή. Να ξέρεις λοιπόν ότι 
εδώ πέρα αφού αποφάσισες να μονάσεις σου 

επιτρέπονται μόνο 3 λέξεις κάθε 5 χρόνια. Είσαι 
έτοιμος να δεχθείς αυτήν την δοκιμασία;»

Τι να κάνει και ο τύπος δέχτηκε και έτσι 
ξεκίνησε να μην μιλάει καθόλου.

Πέντε χρόνια αργότερα πλησιάζει τον ηγούμενο 
και του λέει:

– «Κρεβάτι… Πολύ σκληρό…»
– «Ααααα…» λέει ο ηγούμενος, «»ο δρόμος για 

την σωτηρία σου είναι 
δύσκολος και επίπονος. 

Αλλά συνέχισε τέκον 
μου. Τα πας πολύ 

καλά…»
Τι να κανει και ο τύπος 

συνέχισε…
Πέντε χρόνια αργότερα 

πλησιάζει πάλι τον 
μοναχό και του λέει:
– «Φαγητό… Πολύ 

χάλια…»
Ξανα τα ίδια ο 
ηγούμενος…

– «O δρόμος για την σωτηρία σου είναι 
δύσκολος και επίπονος. Αλλά συνέχισε τέκον 

μου. Τα πας πολύ καλά…»
Πέντε χρόνια αργότερα ο τύπος ξαναπλησιάζει 

τον ηγούμενο και του λέει αγανακτισμένος:
– «Την κάνω… Γειά…»

Οπότε ο ηγούμενος απαντάει…
– «Το περίμενα. Όλο παράπονα ήσουν…»

Άντε τώρα να δικαιολογήσεις 
το κλείσιμο των σχολείων

Το τέλος του δρόμου

Ένας παπάς κι ένας καλόγερος στέκονται 
στην άκρη του δρόμου κρατώντας ένα
πανώ που γράφει: «Το τέλος είναι κοντά. Αλ-
λάξτε δρόμο πριν να είναι πολύ αργά!»
Περνάει το πρώτο αυτοκίνητο κι ο οδηγός 
του βγάζει το κεφάλι έξω απ το
παράθυρο και φωνάζει:
-Τραβάτε σπίτια σας μουρλοπαπάδες, και πα-
τάει γκάζι .
Δεν περνάνε 5 δευτερόλεπτα και ακούγεται 
φρενάρισμα και στο τέλος ένα
τρομερό τρακάρισμα, οπότε γυρίζει ο παπάς 
στον καλόγερο και λέει:
-Ρε συ, μήπως θα έπρεπε να γράψουμε καλύ-
τερα: «Προσοχή, πεσμένη γέφυρα»;

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα


