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Τρίτη θέση με την Τρίτη θέση με την 
Σπάθη της μέσα σε Σπάθη της μέσα σε 
2000 αθλητές2000 αθλητές

Επανεξετάζεται η αναγκαιότητα των έργων. 
Τον θαυμασμό του στον Ερασίνο εκφράζει ο 
Περιφερειάρχης Π. Νίκας τονίζοντας ότι  «η 
Περιφέρεια θα συνεισφέρει τα επιπλέον χρή-
ματα που χρειάζονται για την ανάδειξη του 
Ερασίνου, ο οποίος είναι ένα καταπληκτικό 
ποτάμι, πλωτό σχεδόν από τη θάλασσα μέχρι 
τις πηγές του».

Σελ 12

Ο Λιέπουρ μαχαλάς δεν είναι τουρκικό όνο-
μα, αλλά έχει λάβει το όνομα από την αλβα-
νική λέξη λιέπουρ, που σημαίνει τον λαγό. 
Άρθρο του Χ. Πιτερού.

Σελ 13

Ερασίνος.  Κέρδισαν 
οι πολίτες τους 

τεχνοκράτες

Ο Λιέπουρ μαχαλάς 
του Άργους και  

…οι λαγοί

Η κοινωνιολόγος  Η κοινωνιολόγος  
από την Αργολίδα  από την Αργολίδα  

που κατέκτησε την Κίναπου κατέκτησε την Κίνα

  Σελ. 8Σελ. 8

ΠΛΟΎΣΙΟΙ ΠΛΟΎΣΙΟΙ 
ΚΑΙ ΦΤΩΧΟΙ ΚΑΙ ΦΤΩΧΟΙ 

  Σελ.22Σελ.22

ΕΡΕΥΝΑΕΡΕΥΝΑ

Σελ. 4, 5Σελ. 4, 5

Να αξιοποιήσει το Βιβάρι θέλει ο Δήμος ΝαυπλιέωνΝα αξιοποιήσει το Βιβάρι θέλει ο Δήμος Ναυπλιέων
ΑΡΓΟΛΙΔΑ. ΥΨΗΛΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑ. ΥΨΗΛΗ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΑΣΕ ΤΡΟΧΑΙΑ

Ποιοι είχαν τα μεγα-
λύτερα εισοδήματα 
και ποιοι τα μικρό-
τερα, τα δάνεια και 
οι μετοχές, τα περισ-
σότερα και τα λιγό-
τερα ακίνητα.
Τα πόθεν έσχες των 
δημάρχων Γ. Γεωρ-
γόπουλου, Δ. Καμπό-
σου, Δ. Κωστούρου, 
Τ. Χρόνη, των βου-
λευτών Γ. Ανδριανού, 
Γ. Γκιόλα, Α. Πουλά 
και του Περιφερει-
άρχη Π. Νίκα.

Σελ.3Σελ.3

Προστασία φυσικού περιβάλλοντος ή καφετέριες; Προστασία φυσικού περιβάλλοντος ή καφετέριες; 

 �� ΤΊ ΕΊΣΕΠΡΑΞΑΝ, ΤΊ ΧΡΩΣΤΟΎΝ, ΑΚΊΝΗΤΑ ΚΑΊ ΜΕΤΟΧΕΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΊ, ΒΟΎΛΕΎΤΕΣ ΚΑΊ ΠΕΡΊΦΕΡΕΊΑΡΧΗΣ
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Τιμή: 2,00 ευρώ
Συνδρομές (με ΦΠΑ): Ετήσια ιδιωτών 
45,00 ευρώ, Ετήσια Οργανισμών, ΟΤΑ, 

ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ 300,00 ευρώ.

Ετήσια Τραπεζών, φορέων 
επιχειρήσεων: 150,00 ευρώ

Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύ-
ονται στον «Αναγνώστη Πελοποννή-
σου» δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις 
απόψεις της εφημερίδας. Απαγορεύε-
ται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή 

κειμένων και φωτογραφιών, ολική ή με-
ρική ή περιληπτική, χωρίς την γραπτή 

άδεια του εκδότη (Ν.2121/1993).

Ευχαριστούμε πολύ τους αρθρογράφους 
που προσφέρουν αφιλοκερδώς 

τις εργασίες τους

Tαυτότητα

Αχ βρε Ειρήνη, ξεθώριασες και έδεσεςΑχ βρε Ειρήνη, ξεθώριασες και έδεσες
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Τ
α πόθεν έσχες του 
2019 οικονομικού 
έτους 2018 δημάρ-
χων, βουλευτών, 

περιφερειαρχών, δόθη-
καν στη δημοσιότητα και 
οι δηλώσεις περιουσιακής 
κατάστασης θα παραμεί-
νουν αναρτημένες στον 
διαδικτυακό τόπο της 
Βουλής για όσο χρονικό 
διάστημα διαρκεί η θη-
τεία των υπόχρεων.

Οι δηλώσεις «πόθεν έσχες» 
των υπόχρεων πολιτικών 
προσώπων δημοσιοποιήθη-
καν κι εφέτος με την επα-
νάληψη ατελειών που είχαν 
καταγραφεί και στο πρό-
σφατο παρελθόν, απουσία 
επίσημης ενημέρωσης, και 
μη ολοκλήρωση του ελέγχου 
από τους ορκωτούς λογιστές.
Το υψηλότερο εισόδημα από 
τους δημάρχους της Αργο-
λίδας δηλώνει ο Δημήτρης 
Καμπόσος και το χαμηλότε-
ρο ο Τάσος Χρόνης. Ο Δη-
μήτρης Κωστούρος διαθέτει 
περισσότερα ακίνητα από 
τους συναδέρφους του στην 
Αργολίδα και χρωστάει πε-
ρισσότερα σε δάνεια, με τον 
Γιάννη Γεωργόπουλο να 
ακολουθεί.
Από τους βουλευτές της Αρ-
γολίδας, ο Ανδρέας Πουλάς 
έχει τα μεγαλύτερα εισοδή-
ματα αν και τη χρονιά που 
αναφέρεται η δήλωσή του 
δεν ήταν βουλευτής, αλλά 
έχει και σημαντικές οφειλές 
από δάνεια. Ο Γιάννης Αν-
δριανός παίρνει τη σκυτάλη 
όμως με τα περισσότερα ακί-
νητα από τους συναδέρφους 
του στο νομό.

Δήμαρχοι

ΚΑΜΠΟΣΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Εισοδήματα: 34.259,44€
Καταθέσεις*:3.706,79€
Ακίνητα*: 12
Δάνεια οφειλόμενο υπόλοι-
πο: 66.588,13€

ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Εισοδήματα: 31.800,11€
Καταθέσεις*:1.975,34€
Ακίνητα*: 19
Δάνεια οφειλόμενο υπόλοι-
πο: 226.551,08€

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ

Εισοδήματα: 23.782,63€ 
(από τα οποία 3.000,00€ 

προέρχονται από διάθεση 
περιουσιακών στοιχείων)
Αποτίμηση από μερίδια 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων (συν-

δικαιούχος): 3.000,00€
Καταθέσεις*:6.461,09€
Ακίνητα*: 14
Δάνεια οφειλόμενο υπόλοι-
πο: 72.441,13€

ΧΡΟΝΗΣ 
ΤΑΣΟΣ

Εισοδήματα: 21.264,52€
Καταθέσεις*: 1.003,00€
Ακίνητα*: 1

Βουλευτές 

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ

Εισοδήματα:  84.528,82€

Καταθέσεις*:97.573,49€
Ακίνητα*: 59
Απέκτησε από δωρεά ένα 
μηχάνημα έργου
Δάνεια: 0

ΓΚΙΟΛΑΣ  
ΓΙΑΝΝΗΣ

Εισοδήματα:  28.803,39€
Καταθέσεις*:82.870,10€
Ακίνητα*: 9

ΠΟΥΛΑΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ

Εισοδήματα: 92.113,35€
Αποτίμηση από μερίδια Αμοι-
βαίων Κεφαλαίων:884,98€
Καταθέσεις*:87.224,27€

Ακίνητα*: 13
Δάνεια οφειλόμενο υπόλοι-
πο: 73.474,85€

Περιφερειάρχης 

ΝΙΚΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Εισοδήματα: 44.215,40€
Καταθέσεις*:17.204,22€
Ακίνητα*: 11

* Οι καταθέσεις και  
τα ακίνητα αφορούν  

τον υπόχρεο και τα μέλη  
της οικογένειάς του

Τί εισέπραξαν, τί χρωστούν, ακίνητα και μετοχές
Οι πλούσιοι και οι φτωχοί των αιρετών

Πόθεν Έσχες: Ανδριανός, Γεωργόπουλος, Γκιόλας, Καμπόσος, Κωστούρος, Νίκας, Πουλάς, Χρόνης
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Πού «πονάει» η Πελοπόννησος και
Η Αργολίδα κατατάσσεται στην κατηγορία υψηλής επικινδυνότητας στα τροχαία ατυχήματα

Ο
νομός Αργολίδας κατατάσσεται 
στην κατηγορία υψηλής επι-
κινδυνότητας, αναφορικά με τα 
τροχαία ατυχήματα και δυστυ-

χήματα που σημειώθηκαν το 2019. 
Μάλιστα ο νομός σύμφωνα με σχετι-
κή έρευνα παρουσιάζει τη δεύτερη με-
γαλύτερη αύξηση στους νεκρούς από 
τροχαία πανελλαδικά, σε σχέση με το 
2018. 

Αντίστοιχα η Κορινθία και η Αρκαδία βρί-
σκονται και αυτές στην κόκκινη ζώνη. Η 
Μεσσηνία χαρακτηρίζεται ως μέτριας επι-
κινδυνότητας, ενώ η Λακωνία ως χαμη-
λής επικινδυνότητας.
Σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα της 
τροχαίας με βάση τον αριθμό των βεβαι-
ωθεισών παραβάσεων, εκεί η Αργολίδα 
βρίσκεται στην 29η θέση από 51 περιοχές 
που εξετάστηκαν, και χαρακτηρίζεται ως 
μέτριας αποτελεσματικότητας.
Τη μεγαλύτερη αύξηση στους νεκρούς 
από τα τροχαία δυστυχήματα παρατηρού-
με στην περιφέρεια  Θεσσαλονίκης  με 21 
νεκρούς περισσότερους από το προηγού-
μενο έτος. Ακολουθούν οι: Αργολίδα, Καρ-
δίτσα, Κέρκυρα, Λασίθι, Μαγνησία, Ξάνθη, 
Ροδόπη και Χανιά  με τα υψηλότερα ποσο-
στά αύξησης των νεκρών.
Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στη 
περιφέρεια Φθιώτιδας με 13 νεκρούς λι-
γότερους από το προηγούμενο έτος, στην 
Αττική, Δωδεκάνησα και Καβάλα από 8 
νεκρούς λιγότερους από το 2018, στο Κιλ-
κίς 6, Άρτα και Κυκλάδες από 5 νεκρούς  
λιγότερους, Μεσσηνία και Πρέβεζα από 4 
νεκρούς λιγότερους από το προηγούμενο 
έτος.
Αυτά τα στοιχεία προκύπτουν από την 
ανάλυση των στοιχείων όλων των περιφε-

ρειών της Ελλάδας, που έκανε η επιστη-
μονική ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης, 
υπό τον καθηγητή Κωνσταντίνο Ζοπου-
νίδη. Ο Δρ. Μιχαήλ Νικολαράκης, μέλος 
του Financial Engineering Laboratory 
και ο Νίκος Γιανναράκης, Msc, Μέλος 
του Financial Engineering Laboratory 
ανέλυσαν όλα τα δεδομένα, με βάση την 
πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων, που 
ακολουθήθηκε και σε ανάλογες έρευνες 
στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, για κάθε πε-
ριφερειακή ενότητα γίνεται αναγωγή της 
συμμετοχής κάθε είδους τροχαίου ατυχή-
ματος και παθόντων σε σχέση με το σύνο-
λο της χώρας και εν συνεχεία συσχετισμός 
με στοιχεία όπως: πληθυσμός, κυκλοφο-
ρούντα οχήματα, μήκος εθνικού και επαρ-
χιακού οδικού δικτύου.
Όπως αναφέρεται στην έρευνα, οι μεγά-

λοι τουριστικοί προορισμοί επιβάλλεται 
να μπουν σε πρώτη προτεραιότητα βελ-
τίωσης της οδικής ασφάλειας, γιατί τα 
τροχαία ατυχήματα, εκτός του ότι έχουν 
τεράστιες επιπτώσεις  στον ίδιο τον παθό-
ντα, τους συγγενείς του, το δημογραφικό 
πρόβλημα της χώρας αλλά και τον κρατι-
κό προϋπολογισμό, όπως προαναφέραμε, 
δυσφημούν σε πολύ μεγάλο βαθμό την 
Ελλάδα και δημιουργούν κακό αντίκτυπο 
στο τουριστικό προϊόν.

Συμπεράσματα
Από την ανάλυση των στοιχείων των οδι-
κών τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα 
και των σχετικών δεικτών κατά το έτος 
2019, οι επιδόσεις στην οδική ασφάλεια 
συνολικά κρίνονται στάσιμες. Όλες οι κα-
τηγορίες ατυχημάτων και παθόντων μειώ-

θηκαν οριακά. Διαπιστώθηκε μείωση της 
αστυνόμευσης πανελλαδικά.
Στις περιφερειακές ενότητες που παρου-
σιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα τροχαίων 
ατυχημάτων  επιβάλλεται να ληφθούν 
επιπλέον μέτρα, καθόσον παρουσιάζουν 
διαχρονικό πρόβλημα. Θεωρούμε πως η 
συντονισμένη και εντονότερη αστυνόμευ-
ση, θα δημιουργήσουν ασφαλέστερο οδι-
κό περιβάλλον  και αν αυτό συνδυαστεί με 
ασφαλέστερους δρόμους τα αποτελέσματα 
σίγουρα θα είναι ωφελιμότερα για τους 
χρήστες των οδικών δικτύων.
 Χρειάζεται ειδικός σχεδιασμός για τη δρά-
ση των αστυνομικών αρχών, σχετικός με 
τη μείωση των πάσης φύσεως τροχαίων 
ατυχημάτων. Επιβάλλεται για παράδειγμα 
ειδικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση 
των  ελαφρών τραυματισμών, ιδιαίτερα 
στους οδηγούς των δίκυκλων στην Αθήνα 
και στη Θεσσαλονίκη, μέσα στους οποίους 
συμπεριλαμβάνονται πανελλαδικά και οι 
διανομείς της εστίασης (delivery), που 
παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά συμμε-
τοχής στα τροχαία ατυχήματα.
Μέχρι να γίνει συνείδηση στον Έλληνα 
οδηγό η οδική ασφάλεια και το κράτος 
σεβόμενο τους οδηγούς κατασκευάσει 
ασφαλείς οδικές υποδομές, για τις οποίες 
είναι υποχρεωμένο να πράξει άμεσα, είναι 
αναγκαίο να ληφθούν δραστικότερα μέτρα 
αστυνόμευσης και αύξηση της αστυνομι-
κής παρουσίας σε επικίνδυνα σημεία του 
οδικού δικτύου, αλλά και μέσα στα μεγάλα 
αστικά κέντρα. 
Οι αστυνομικοί επιβάλλεται να είναι ει-
δικά καταρτισμένοι στα θέματα οδικής 
ασφάλειας και αυστηρότεροι με τους οδη-
γούς με μηδενικά όρια ανεκτικότητας.
Υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα για 
τους οδηγούς που κυκλοφορούν στις 
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τουριστικές περιοχές (Δωδεκά-
νησα, Επτάνησα, Κρήτη, Κυκλά-
δες, κλπ.) και πρέπει οι αρμόδι-
οι φορείς να κατασκευάσουν η 
επισκευάσουν άμεσα,  ασφαλή 
οδικά δίκτυα. Μέχρι να γίνουν 
αυτά,  να ενημερώνουν τους 
οδηγούς είτε με φυλλάδια, είτε 
με πληροφοριακές πινακίδες, 
είτε με τη χρήση της τηλεματι-
κής ή των εφαρμογών της κινη-
τής τηλεφωνίας και των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης για τις 
επικίνδυνες θέσεις του οδικού 
δικτύου τους.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες και 
οι αρμόδιοι φορείς της πολιτεί-
ας πρέπει να βρουν λύση στο 
πρόβλημα των ανασφάλιστων 
οχημάτων. Το 2019 βεβαιώθη-
καν μόνο 21.850 παραβάσεις. Η 
δραστηριοποίησή των ασφαλι-
στικών εταιρειών  προς την κα-
τεύθυνση της μείωσης των τρο-
χαίων ατυχημάτων, θα βοηθούσε 
σημαντικά, τόσο το κοινωνικό 
σύνολο, αλλά και τις ίδιες τις 
ασφαλιστικές εταιρείες.
Ο στόλος των οχημάτων λόγω 
της δεκαετούς  κρίσης έχει γερά-
σει σημαντικά, με Μέσο Όρο τα 
16 έτη. Θεωρούμε πως πρέπει να 
δοθούν κίνητρα για την ανανέω-
ση των οχημάτων.

Οι εργαζόμενοι ως διανομείς 
εστίασης (delivery) , παρουσι-
άζουν μεγάλη συμμετοχή στα 
τροχαία ατυχήματα. Θεωρούμε 
αναγκαίο να θεσπιστούν ειδικοί 
κανόνες για τα εργασιακά τους 
δικαιώματα, που θα περιλαμβά-
νουν εκτός των άλλων, στολή 
μοτοσικλετιστή και κράνος για 
τους οδηγούς των δίκυκλων, ει-
δική κατηγορία επαγγελματικού 
διπλώματος, δελτίου καταλληλό-
τητας, καθώς και ειδικός τύπος 

οχήματος που να τους παρέχει 
επιπλέον ασφάλεια.
Από το 2017 τα ηλεκτρικά πα-
τίνια αποτελούν πονοκέφαλο 
για αρκετές πόλεις της Ευρώ-
πης                αλλά και της χώρας 
μας. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει 
νομικό πλαίσιο για την κίνηση 
τους στην Ελλάδα. Δημιουργούν 
ελαφρά ατυχήματα, προβλήματα  
στην εύρυθμη λειτουργία των 
πόλεων  και την κίνηση των 
πεζών και των οχημάτων, παρ-
κάρουν παντού,  κυκλοφορούν 
δηλαδή ανεξέλεγκτα !!! Αυτά 
έχουν ισχύ από 300w που ανα-
πτύσσουν ταχύτητα μέχρι 25 
km/h, μέχρι  500w και αναπτύσ-
σουν ταχύτητα μέχρι 40 km/h. 
Δεν διαθέτουν αδεία κυκλοφορί-
ας ούτε ασφάλεια, οι οδηγοί δεν 
υποχρεούνται να έχουν άδεια 
οδήγησης, ούτε να φορούν προ-
στατευτικό κράνος.
Οι βασικές προϋποθέσεις για 
την επιτυχία των στόχων οδικής 
ασφάλειας είναι η ισχυρή       πο-
λιτική βούληση, το σταθερό πλαί-
σιο διοίκησης, ο συντονισμός 
όλων των συναρμόδιων φορέων, 
η συμμετοχή των πολιτών, η συ-
στηματική παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των μέτρων και η 
επαρκής χρηματοδότηση. Ο φο-
ρέας που έχει τον συντονιστικό 
ρόλο στην εφαρμογή της εθνι-
κής στρατηγικής οδικής ασφά-
λειας, στα παραδείγματα καλής 
πρακτικής διεθνώς, είναι ένας 
κυβερνητικός φορέας που φέρει 
την ευθύνη της ανάπτυξης της 
στρατηγικής οδικής ασφάλειας 
με επικέντρωση στα αποτελέ-
σματα. 
Δεν θα κουραστούμε να σημει-
ώνουμε διαρκώς, ότι η εθνική 
καταστροφή από τα τροχαία     
ατυχήματα, εκτός από τον αβά-
σταχτο πόνο που προκαλεί στους 
παθόντες και στις οικογένειές 
τους και το αυτονόητο κόστος 

για την εθνική οικονομία που 
συνεπάγεται, επιφέρει καίριο 
πλήγμα  και στο ευαίσθητο δη-
μογραφικό πρόβλημα της χώ-
ρας μας, αφού τα θύματα, στην 
συντριπτική τους πλειοψηφία, 
είναι νέοι άνθρωποι.

Προτάσεις
α) Η θεσμοθέτηση κεντρικού κυ-
βερνητικού οργάνου με σταθερό 
πλαίσιο διοίκησης, το οποίο θα 
είναι υπεύθυνο  για την εθνική 
στρατηγική οδικής ασφάλειας, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στο στρατηγικό σχέδιο 2011-
2020. Το όργανο αυτό, να είναι 
αρμόδιο, εκτός των άλλων και 
για την  μελέτη, έρευνα και συ-
ντονισμό όλων των εμπλεκό-
μενων φορέων με το τροχαίο 
ατύχημα, (Υπουργείο Υγείας – 
Συγκοινωνιών – Τροχαία – Στα-
τιστική αρχή κ.λ.π) προκειμένου 
να ελέγχει και παρακολουθεί την 
εξέλιξη κάθε τροχαίου ατυχήμα-
τος και να παρεμβαίνει καθορι-
στικά για την αποτροπή άλλου, 
με άμεσες  παρεμβάσεις προς 
τους συναρμόδιους φορείς.
Είναι ανάγκη να εκπονηθεί άμε-
σα το στρατηγικό σχέδιο οδικής 
ασφάλειας 2021-2030,στη βάση 
των προηγούμενων στρατηγι-
κών σχεδίων, με ετήσιους στό-
χους μείωσης των τροχαίων ατυ-
χημάτων, στη λήξη του οποίου  
να προβλέπεται η μείωση των 
πάσης φύσεως τροχαίων ατυχη-
μάτων, κατά 50%.
β) Η στατιστική αρχή πρέπει να 
ενημερώνεται άμεσα και αξιόπι-
στα  από την υπηρεσία που επι-
λαμβάνεται του κάθε τροχαίου 
ατυχήματος. Για το σκοπό αυτό 
επιβάλλεται να επιμορφωθούν 
ειδικά όσοι επιλαμβάνονται των 
τροχαίων ατυχημάτων.
γ) Οι αξιωματικοί Διοικητές και 
το λοιπό προσωπικό που είναι 
επιφορτισμένο με την οδική κυ-

κλοφορία και ασφάλεια, επιβά-
λετε να επιμορφωθούν ειδικά, 
ώστε να αντιμετωπίζουν ενιαία 
τα θέματα οδικής κυκλοφορίας, 
συμβάλλοντας καθοριστικά με 
το τρόπο αυτό στην μείωση των 
τροχαίων ατυχημάτων.
δ) Να εισαχθεί άμεσα στις παι-
δαγωγικές ακαδημίες το μάθημα 
τις κυκλοφοριακής αγωγής και 
μέχρι τότε να γίνονται εντατι-
κά μαθήματα στα σχολεία της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης από κατάλλη-
λα επιμορφωμένο για το σκοπό 
αυτό προσωπικό.
ε)Τα ηλεκτρικά πατίνια-scooter, 
θεωρούνται οδικά οχήματα, σύμ-
φωνα με την έννοια των ορι-
σμών του άρθρου 2 του κ.ο.κ. 
που αναφέρει επί λέξει ως κα-
τωτέρω, τι θεωρεί  οδικό όχημα: 
΄΄ Όχημα οδικό: To μεταφορικό 
ή άλλων χρήσεων μέσο, που κι-
νείται στις οδούς και στους χώ-
ρους του άρθρου 1 και οδηγείται 
από πρόσωπο, με εξαίρεση των 
μέσων που χρησιμοποιούνται 
για την μεταφορά  βρεφών και 
ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ). 
Στο ίδιο άρθρο αναφέρει και την 
έννοια του μοτοποδήλατου.

Ύστερα από τα ανωτέρω γίνεται 
κατανοητό ότι τα πάσης φύσεως 
ηλεκτρικά  scooter είναι οδικά 
οχήματα  σύμφωνα με τον κ.ο.κ.  
Θεωρούμε πως το νομικό μέρος 
της κίνησης των πάσης φύσε-
ως ηλεκτρικών scooter, θα λυθεί 
πλήρως, εάν το Υπουργείο Μετα-
φορών στο άρθρο 2 του κοκ., στο 
τέλος, που αναφέρεται  η  έννοια 
των μοτοποδηλάτων,  συμπληρω-
θεί ως ακολούθως ….΄΄η το ηλε-
κτροκίνητο, του οποίου η  μεγίστη 
ισχύς δεν υπερβαίνει τα 500w΄΄(ή 
όποια άλλα w θεωρηθεί σκόπιμο),  
προκειμένου να συμπεριλάβει και 
τα άλλα δίτροχα ηλεκτροκίνητα 

μηχανάκια. Με τον τρόπο αυτό 
ο νομοθέτης θα αντιμετωπίζει με 
ενιαίο τρόπο την οδήγηση και κυ-
κλοφορία, αυτής της κατηγορίας 
των οχημάτων.
στ) Είναι επιβεβλημένη η τρο-
ποποίηση του άρθρου 43 (περί 
συμπεριφοράς σε περίπτωση 
ατυχήματος )του κ.ο.κ, ώστε 
να προβλέπονται οι ποινές του 
άρθρου 306 του ποινικού μας 
κώδικα (περί έκθεσης), για τους 
οδηγούς που προκαλούν τρο-
χαίο ατύχημα και εγκαταλείπουν 
αβοήθητα τα θύματα τους, κα-
θώς και η οριστική αφαίρεση της 
αδείας οδηγήσεως τους για τη 
πράξη τους αυτή.
Η επανάκτηση της άδειας οδη-
γήσεως να γίνεται με αρχικές 
εξετάσεις και αυστηρότερους 
όρους. Οι ποινικές προβλέψεις 
για το παραπάνω αδίκημα  να 
προβλέπουν ως παρεπόμενη 
ποινή και την αναγκαστική κοι-
νωφελή εργασία του παραβάτη 
σε ανάλογο νοσηλευτικό ίδρυμα.
ζ) Επίσης θεωρούμε αναγκαία 
και την τροποποίηση του άρ-
θρου 42 του κ.ο.κ ( περί οδήγη-
σης υπό την επίδραση οινοπνεύ-
ματος, φαρμάκων ή τοξικών 
ουσιών), ώστε όποιος προκαλεί 
θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα 
και βρίσκεται υπό την επίδραση 
των παραπάνω ουσιών κατά το 
χρόνο του εν λόγω ατυχήματος, 
να μεταχειρίζεται ποινικά, ως 
να εκτέλεσε την ανθρωποκτονία 
με ενδεχόμενο δόλο, η δε άδεια 
οδηγήσεως του να αφαιρείται 
οριστικά και η επανάκτηση της 
να γίνεται μόνο με αρχικές εξε-
τάσεις και αυστηρότερους όρους. 
Οι ποινικές προβλέψεις για το 
παραπάνω αδίκημα να προβλέ-
πουν ως παρεπόμενη ποινή και 
την αναγκαστική κοινωφελή ερ-
γασία του παραβάτη σε ανάλογο 
νοσηλευτικό ίδρυμα.

χάνονται ζωές στους δρόμους

Οι μεγάλοι 

τουριστικοί προορισμοί  

επιβάλλεται  

να μπουν σε πρώτη 

προτεραιότητα 

βελτίωσης της  

οδικής ασφάλειας

θέμα
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του Θέμου Γκουλιώνη*

μονολογώντας

Από τα αυτί και στον Δήμαρχο Από τα αυτί και στον Δήμαρχο 
Αδικαιολόγητη καθυστέρηση παρουσιάζουν τα έργα στους πε-
ζοδρόμους του Άργους. Το πλεονέκτημα των κλειστών επιχειρή-
σεων που πρόσφερε απλόχερα ο κορωνοϊός στον Δήμο Άργους 
να διαμορφώσει τους παλιούς πεζοδρόμους του εξανεμίστηκε 
αφού τα έργα παρουσιάζουν σχετική καθυστέρηση. Ο Δήμαρ-
χος Άργους- Μυκηνών Δ. Καμπόσος που επισκέφτηκε προχθές 
τα έργα μάλλον δεν θα ένοιωσε ικανοποιημένος από την πορεία 
τους. Εξ άλλου αυτός τελικά θα καρπωθεί την ικανοποίηση ή την 
δυσφορία των εκεί καταστηματαρχών. Τώρα το ποιος φταίει; 
Άγνωστο. Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν φταίνε οι επιχειρημα-
τίες που από την μια ο Κορωνοϊός απ την άλλη τα έργα εξανεμί-
ζουν τις ελπίδες τους για ανάκαμψη.                 ΟΦ.

Έστω κι έτσι
Τελικά η απειλή μας ενώνει. Το 
άκουσμα ότι θα γίνουν «αντι-
πλημμυρικά έργα» στο πιο ήσυχο 
ποταμάκι της Αργολίδας έβγαλαν 
πολλούς από τα ρούχα της καθη-
μερινότητας και ακολούθησαν 
τους φίλους του υγροβιότοπου 
Ναυπλίου Νέας Κίου στον Βάλτο 
του Άργους αυτή την φορά.  Μια 
θαυμάσια διαδρομή που είχε ανα-
δειχτεί με τις συχνές επισκέψεις 
της από τις «ορθοπεταλιές» που 
την είχαν συμπεριλάβει σε ποδη-
λατική διαδρομή, όπως αυτήν από 
τα σφαγεία του Άργους μέχρι το 
Κιβέρι παράλληλα στο κανάλι του 
Αναβάλου, αλλά οι προτάσεις προς 
τους δήμους είχαν πέσει στο κενό. 
Βλέπεις όταν κινδυνεύεις να χάσεις 
οριστικά κάτι τότε το εκτιμάς.

ΟΝ

Η αλληγορία  
της κυψέλης

Ας παρακολουθήσουμε τώρα, τι γίνεται σε μία κυψέλη. 
Εκεί λοιπόν εγκαταβιούν 45 με 50 χιλιάδες μέλισσες, όσοι περίπου 
και οι θεατές στο αθλητικό στάδιο. 
Ο όρος «μέλισσες» όμως δέν αποδίδει επακριβώς τήν πραγματικό-
τητα. 
Δέν είναι θηλυκές, αλλά ούτε και αρσενικές. Θα έλεγε κανείς πα-
ρατηρώντας τες ότι είναι «ουδέτερες», καθότι δέν επιδεικνύουν σε-
ξουαλικό ενδιαφέρον, ούτε προς το ένα ούτε προς το άλλο φύλο. 
Το ίδιο ακριβώς επιτυγχάνεται με τήν απόλυτη απουσία τών γυ-
ναικών από το στάδιο, οπότε οι άνδρες κατά εκείνας τάς στιγμάς, 
έχουν απόλυτα ουδέτερη συμπεριφορά έξω και πέρα από κάθε 
ερωτική ή σεξουαλική σκέψη. 
Σε κάθε κυψέλη όμως υπάρχουν και λίγοι κηφήνες. Πρόκειται για 
τα αρσενικά μέλη τής κοινότητας τα οποία είναι επιφορτισμένα με 
τήν γονιμοποίηση τής Βασίλισσας - Μητέρας που είναι μία, όπως 
και η εκπρόσωπος τής θεάς – Μητέρας Δήμητρας που κάθεται σε 
περίοπτο μαρμάρινο θρόνο στο κέντρο τού Σταδίου.
Χωρίς αυτή τη θηλυκή ύπαρξη και η κυψέλη διαλύεται και οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες δέν είναι δυνατόν να τελεσθούν.
Ας εστιάσουμε τώρα τήν προσοχή μας, στους στολισμένους με 
μύριες κακόηχες και ειρωνικές λέξεις, κηφήνες. Όταν η θηλυκή 
ύπαρξη παρακινηθεί από κάποια εσώτερη δύναμη (που μόνο θε-
ϊκή μπορεί να είναι), βγαίνει από τήν κυψέλη και πετά προς τα 
ύψη. Τήν ακολουθούν καμμιά εικοσαριά κηφήνες, που αμιλλώνται 
μεταξύ τους, ποιος θα μπορέσει να τήν φθάσει πρώτος και να έλθει 
«εις γάμου κοινωνίαν» μαζί της. (Για να μήν ξεχνιόμαστε, είκοσι 
είναι και οι διάδρομοι όπου τρέχουν οι αθλητές στο στάδιο). Οι υπό-
λοιποι χάνονται άπρακτοι, μιας και δέν θα τούς ξαναεπιτραπεί η 
είσοδος στην κυψέλη. 
Και μια μικρή λεπτομέρεια: Από όλα τα μέλη που συναπαρτίζουν 
τήν κυψέλη, μόνο οι κηφήνες δέν διαθέτουν κεντρί. Είναι άοπλοι, 
όπως ακριβώς και οι αθλητές στο στάδιο, όπως και ο γιός τού Δία ο 
Ηρακλής, στην μάχη του με το λιοντάρι τής Νεμέας. Και πρέπει πά-
ντοτε να θυμόμαστε, ότι μητέρα τού Ηρακλή ήταν η Αλκμήνη (πάλι 
μπροστά μας η μήνη, η οργή, η θεά τής Κακίας, ο κότος και η εν 
σπέρματι προσπάθεια μετατροπής όλων αυτών τών αθανάτων θε-
οτήτων, σε ταπεινό στεφάνι από αγριοσέλινο ή πικροδάφνη ή από 
πευκοβελόνες ή από τυλιγμένο σε ιστούς αράχνης κλαδί αγριελιάς). 
Πρέπει να τονίσουμε, ότι όλα τα βραβεία για τον νικητή, ήσαν τιπο-
τένιας οικονομικής ή χρηστικής αξίας, αλλά ύψιστου συμβολισμού. 
Αυτός ήταν και ο λόγος που η Πυθία επέλεξε μέχρι και το όνομα 
τού στεφανιού: «Θα το πείτε κότινο»!
Ο συμβολισμός εδώ, κρύβεται μέσα στη λέξη! Μια λέξη που προέρ-
χεται από τόν Κότο, τήν υπερβολική οργή και επιθετικότητα. «Εάν 
κοτάς, έλα εδώ να λογαριαστούμε!» λέγαμε τήν παλιά εποχή. 
Ά ρε αθάνατη Ελληνική Λαλιά!

     Ναύπλιον 11.05.20
*Ο Θέμος Γκουλιώνης είναι Οφθαλμίατρος 
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Αυτονόητη η πληρωμή 
για να έχουμε νερό 

«Η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης αποχέτευσης 
της επιχείρησης είναι αυτονόητη σε συνδυασμό 
με την αυτονόητη πληρωμή και εξόφληση των 
οφειλών σε αυτή».
Με αυτή την ανακοίνωσή της η ΔΕΥΑΝ απευθύ-
νεται στους …ξεχασιάρηδες, που λόγω της υγει-
ονομικής κρίσης αφήνουν τους λογαριασμούς 
απλήρωτους.
Όπως σημειώνεται η Δημοτική Επιχείρηση δεν 
επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, 
τα δε έσοδά της προέρχονται αποκλειστικά από 
τις υπηρεσίες που παρέχει στους πολίτες και 
απευθύνεται στους δημότες να εξοφλήσουν τις 
υποχρεώσεις τους, «ώστε να είναι σε θέση η ΔΕΥ-
ΑΝ να συνεχίσει την προσφορά έργου και υπηρε-
σιών, που τόσο πολύ εσείς αναμένετε».

Υ.Ζ.

Μην με ξυπνάς, 
ονειρεύομαι

Ξεκινάει για δύο εβδομάδες, 18-
31 Μαΐου 2020 ο παγκόσμιους 
διαγωνισμός με το “Με Ποδήλατο 
στη Δουλειά” που διοργανώνεται 
και στην Ελλάδα. Δήμοι εταιρείες 
ομάδες ποδηλατών ή και μεμο-
νωμένοι ποδηλάτες μπορούν να 
συμμετάσχουν για να πετύχουν 
να πάνε περισσότερες φορές στη 
δουλειά με ποδήλατο και να δια-
νύσουν περισσότερα χιλιόμετρα 
με το ποδήλατο. Ο διαγωνισμός γί-
νεται υπό της αιγίδα της ΚΕΔΕ και 
του CIVITAS CY-EL και καταγράφε-
ται για κάθε πόλη ξεχωριστά. Οι 
δήμοι μπορούν να παρακινήσουν 
τους δημότες τους αλλά και τους 
εργαζόμενους τους και να κατα-
χωρηθούν στο διαγωνισμό.

Αυτή τη στιγμή το site https://
biketowork.gr βρίσκεται σε δοκι-
μαστική περίοδο μέχρι την έναρ-
ξη και έτσι μπορείτε να καταχω-
ρήσετε χιλιόμετρα δοκιμαστικά, 
να στήσετε τις ομάδες σας και να 
οργανωθείτε. Στις 18 Μαΐου θα ξε-
κινήσουν οι καταχωρήσεις απ’ το 
μηδέν. Όσο για την Αργολίδα και 
στο μηδέν θα παραμείνουν, αφού 
οι δυο μεγάλοι δήμοι αν και διοι-
κούνται από γυμναστές δεν έχουν 
δείξει και το ανάλογο ενδιαφέρον 
για την ποδηλασία σε συνδυασμό 
με την ποιότητα ζωής.

OΦ.

Σκουπιδόδεντρα
Σπάνιο είδος Σκουπιδόδεντρου φύεται στην 
Ακροναυπλία, πίσω από την δεξαμενή του 
Δήμου Ναυπλιέων. Έχει σχήμα κάδου καθα-
ριότητας και φύεται σε ανοιχτούς χώρους 
πρασίνου. Οι καρποί του ξεχειλίζουν στο 
επάνω άνοιγμα του υπέρου και προσελκύ-
ουν πολλά έντομα όπως κατσαρίδες αλλά 
και τρωκτικά. Μετά το τέλος της ανθοφορίας, 
όσα άνθη έχουν πέσει επί του εδάφους καλό 
είναι όπως ουρούνται για την διευκόλυνση 
της αποσύνθεσής τους και προς λίπανση, 
δέον να αποπατούνται.

Φυσιοκράχτης

Παραλία για 
λουόμενους 
προβλέπεται;
Ο δήμος Ναυπλιέων σχετικά με τη πα-
ραχώρηση της απλής χρήσης χώρων 
στους αιγιαλούς και παραλίες, υπο-
στηρίζει μεταξύ άλλων ότι «λόγω της 
υπάρχουσας κατάστασης εξαιτίας του 
Covid - 19 και κατόπιν επικοινωνίας 
με την Κτηματική Υπηρεσία του Δη-
μοσίου, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος 
να αναμένει την έκδοση υπουργικής 
απόφασης ή εγκυκλίου προκειμένου 
να ξεκινήσει τη διαδικασία παραχώ-
ρησης της απλής χρήσης των ως άνω 
χώρων αιγιαλού και παραλιών». Αυτό 
που οφείλει ο δήμος και κάθε δήμος 
είναι να διευκρινιστεί πόσος ελεύθε-
ρος χώρος θα μείνει για όσους πολί-
τες δεν επιθυμούν ή οικονομικά δεν 
δύνανται να καθίσουν σε ενοικιαζό-
μενους χώρους. Καλή η προσπάθεια 
για τους επιχειρηματίες, αλλά με το δι-
καίωμα στα μπάνια του λαού, υπάρχει 
πρόβλεψη;

ΟΦ

Τα πήρε στο …κρανίο ο Νίκας
Κατά της απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με την οποία εξαιρεί-
ται από την ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου της ΔΕΔΑ η Πελοπόννη-
σος, προσέφυγε την Τρίτη η Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Ο Παναγιώτης Νίκας ξεκαθάρισε εξάλλου, ότι τα 20.000.000 ευρώ που έχει 
δεσμεύσει η Περιφέρεια για την επέκταση του δικτύου προορίζονται απο-
κλειστικά και μόνο για την ΔΕΔΑ και δεν πρόκειται να δοθούν σε ιδιώτη.
Και έχει μια λογική το σκεπτικό του. Ποιος ιδιώτης θα πάει παντού το δίκτυο 
και όχι μόνο όπου τον συμφέρει;
«Προφανώς ο ιδιώτης θα υποβάλει αίτηση για κάποιες πόλεις που αποτε-
λούν ενδεχομένως τα «φιλέτα» της Περιφέρειας -και απ’ ό,τι ξέρω υπάρχουν 
αιτήσεις- αλλά με τις άλλες πόλεις τι θα γίνει; Θα έχουμε περιοχές και πόλεις 
δύο ταχυτήτων; Είναι δυνατόν να συμβεί αυτό;», δήλωσε ο Περιφερειάρχης.

Υ.Ζ.
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Mail επικοινωνίας: lupus@espiv.net

Υπάρχουν ευτυχώς ακόμα κοινότητες που 
δεν υποτάσσουν το περιβάλλον και την ελευ-
θερία τους στις βουλές των πολυεθνικών και 
της ντόπιας ολιγαρχίας και αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες εφαρμόζοντας τις αποφάσεις 
των γενικών συνελεύσεών τους, αφήνω-
ντας στην άκρη «τους αιρετούς». Ερασίνε τα 
ακούς; Ίσως υπάρχει και για σένα σωτηρία.

Ψήφισμα λαϊκής συνέλευσης Σταγιατών

Οι Σταγιάτες πηγάζουν από την Κρύα Βρύ-
ση! Η μακραίωνη ιστορία του χωριού και 
οι παραδόσεις του είναι άρρηκτα δεμένες 
μαζί της. Όπως και η ζωή μας. Χωρίς την 
πηγή αυτή, το χωριό μας δεν θα υπήρχε. 
Το καθαρό της νερό είναι το πολυτιμότερο 
αγαθό που προσφέρει ο τόπος μας.
Οι παρακάτω υπογράφοντες/ουσες κάτοι-
κοι Σταγιατών, σήμερα Κυριακή 10-5-20 
συγκεντρωθήκαμε στην πλατεία Σταγια-
τών και αποφασίσαμε τα εξής:
- Θεωρούμε υποβάθμιση της ποιότητας 
του νερού και της ζωής μας την αλλαγή 
της πηγής υδροδότησης του χωριού και 
τον αποκλεισμό των Σταγιατών από την 
Κρύα Βρύση, από την οποία παραδοσιακά 
υδρεύεται τους τελευταίους αιώνες.
- Η Κρύα Βρύση είναι η πηγή ζωής του χω-
ριού μας, μέρος της παράδοσης και της 
ιστορίας του τόπου μας και κύριο συστατι-
κό της βιολογικής και της πολιτιστικής υπό-
στασης των κατοίκων.
- Η χωρίς προειδοποίηση και ενημέρωση, 
αυθαίρετη και παράλογη ενέργεια της ΔΕΥ-
ΑΜΒ βρίσκει αντίθετο το σύνολο των μόνι-
μων κατοίκων του χωριού, καθώς και των 
ετεροδημοτών.
- Η αλλαγή της υδροδότησης έγινε εν 
αγνοία του προέδρου, όπως ισχυρίζεται ο 
ίδιος. Έκτοτε, δεν έχει προβεί σε καμία επί-
σημη ενέργεια για την αποκατάσταση του 
δικτύου. Είναι φανερό ότι δεν συμπάσχει 
με την αγωνία των κατοίκων και δεν μπορεί 
να εκφράσει τον αγώνα τους. Από σήμερα, 
η Λαϊκή Συνέλευση Σταγιατών αποτελεί το 
μόνο όργανο λήψης αποφάσεων του χω-
ριού.
- Θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την αποκατάσταση της υδρο-
δότησης του χωριού μας από την Κρύα 
Βρύση.
- Η πηγή μας αποτελεί τον ομφάλιο λώρο 
των Σταγιατών, τον δεσμό μας με τη ζωή 
του χωριού μας, με τη φύση, την υγεία, 
την κοινότητα, την παράδοσή μας, με ό,τι 
πολυτιμότερο έχουμε. Είμαστε οργανικά, 
βιολογικά και πολιτιστικά δεμένοι μαζί της 
εδώ και 350 χρόνια. Απαιτούμε την παροχή 
νερού της Κρύας Βρύσης στα σπίτια μας, 
χωρίς χημικές παρεμβολές, όπως ορίζει 
ο νόμος περί χλωρίωσης για κοινότητες 
κάτω των 3000 κατοίκων. (Υ.Μ. 5673/4-12-
57 Υγ. Διάταξη)
- Ο αγώνας μας θα είναι ανυποχώρητος.
Το παρόν ψήφισμα θα επιδοθεί σε κάθε 
αρμόδιο και στον τύπο.
Ακολουθούν υπογραφές.

Vita Civilis
Ερασίνε το ακούς;

Βούλιαξαν ή επανέρχονται τα σχέδια για πίστα τζετ σκι
Τι σημαίνει αξιοποίηση της λιμνοθάλασσας του Βιβαριού;

Πόσα αντισηπτικά θα πάρουν οι Δήμοι Της Άργολίδας

Πρόσφατα με ανακοίνωσή του ο Δήμος 
Ναυπλιέων, αναφέρθηκε στην αξία του 
υγροβιότοπου, δείχνοντας περιβαλλοντική 
ευαισθησία που του έλλειπε άλλες χρονιές, 
ζητώντας μάλιστα να του παραχωρηθεί ο 
υγροβιότοπος για την ανάδειξη και προστασία 
του.
Πολύ σωστά ο Δήμος Ναυπλιέων επισημαίνει 
ότι «ο χώρος που περιβάλλει τη λιμνοθάλασσα 
βρίσκεται εγκαταλελειμμένος, χωρίς 
περίφραξη, το κτίριο που βρίσκεται στο 
χώρο είναι υπό κατάρρευση, οι τσιμεντένιες  
κατασκευές που βρίσκονται εντός της 
θάλασσας είναι ετοιμόρροπες από τη 
διάβρωση του σκυροδέματος και του σιδηρού 
οπλισμού και αποτελεί εστία μόλυνσης και  
χώρο άκρως επικίνδυνο για τους δημότες 
που καθημερινά μπορούν να διέρχονται στην 
αφύλαχτη περιοχή».
Τι όμως σκοπεύει να κάνει ο δήμος εκεί; 
Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, ο δήμος 
διεκδικεί τον υγροβιότοπο «με την προοπτική 
της μελέτης, ανάδειξης κι αξιοποίησης της 
περιοχής, από την πλευρά του οικολογικού 
και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος αλλά 
και από την πλευρά της αναψυχής». Αυτό 
οδήγησε σε επίσκεψη του Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα μαζί με τον 
Αντιπεριφερειάρχη Ιωάννη Μαλτέζο και με 
τον Δήμαρχο Ναυπλιέων Δημήτρη Κωστούρο, 
«όπου και πάλι τους μετέφερε το αίτημα δια 
ζώσης για την παραχώρηση, αξιοποίηση 
και εκμετάλλευση της λιμνοθάλασσας του 
Βιβαρίου».
Η Λιμνοθάλασσα Βιβαρίου είναι μια κλειστού 
τύπου και εκτείνεται ανάμεσα στο Δρέπανο  
και το Βιβάρι, έχει έκταση 0,54 τετραγωνικά 
χλμ. και το βάθος της δεν ξεπερνά το 1,5 μέ-
τρο.
Έχει άμεση και συνεχή επικοινωνία με 
τo θαλασσινό νερό μέσω ενός διαύλου 
επικοινωνίας μήκους 23 μ., πλάτους 23 μ., 
βάθους 1,5 μ. και στο βορειοδυτικό τμήμα 

της υπάρχει ένα μικρής έκτασης έλος, από το 
οποίο αναβλύζουν γλυκά νερά.

Στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν σαν 
φυσικό ιχθυοτροφείο καλλιέργειας κεφάλου, 
τσιπούρας, λαυρακιού και γλώσσας και 
το κτήριο στην ένωσή με την θάλασσα 
περιελάμβανε θυρίδες επικοινωνίας οι οποίες 
όχι μόνο έχουν καταστραφεί αλλά και το ίδιο το 
κτήριο εμποδίζει την μετάβαση στην απέναντι 
πλευρά. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα είχε 
παραχωρηθεί σε ιδιώτες οι οποίοι απαγόρευαν 
στους πεζούς να περάσουν από την μια 
πλευρά στην άλλη. Προκαταλαμβάνοντας τις 
μελέτες ελπίζουμε κανένας μελετητής να μην 
προβλέψει γέφυρα οχημάτων σε εκείνο το 
σημείο, παρά μόνο γεφυράκι για πεζούς.
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η 
Λιμνοθάλασσα Βιβαρίου παρουσιάζει μεγάλο 
οικολογικό ενδιαφέρον αφού εκεί ενδαιτούν 
διάφορα είδη πτηνών, όπως ερωδιοί, 
κορμοράνοι, αλκυόνες, πάπιες και κύκνοι, 
ενώ αποτελεί ένα οικοσύστημα μέσα στο 
οποίο γίνεται αναπαραγωγή των ψαριών.
Η Λιμνοθάλασσα Βιβαρίου έχει κηρυχθεί 
προστατευόμενη περιοχή με τις απαιτήσεις 

του άρθρου 6 και του Παραρτήματος IV 
της οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/
ΕΚ. αυτό το τελευταία δεν είχε εμποδίσει 
το δημοτικό συμβούλιο Ναυπλίου να 
δει θετικά πριν μερικά χρόνια το αίτημα 
ενός ιδιώτη για σχολή τζετ σκι μέσα στην 
λιμνοθάλασσα, όμως οι καιροί αλλάζουν και 
μαζί μ` αυτούς ωριμάζουν και οι απόψεις 
των δημοτικών συμβουλίων, ξεχωρίζοντας 
τις έννοιες τουριστική αξιοποίηση και 
ανάπτυξη από την προστασία των υγροτόπων, 
την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την 
προστασία του μικροκλίματος της περιοχής.
Ο Δήμος Ναυπλιέων έχει ένα ακόμα θησαυρό 
στα χέρια του που με παρεμβαίνοντας με 
ήπιο τρόπο μπορεί να αναδειχτεί σε πηγή 
περιβαλλοντικού πλούτου κι όχι σε χώρο 
καφεζυθεστιατορίων.

Με Υπουργική απόφαση η οποία υπογράφεται 
από την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων 
η κατανομή των αντισηπτικών ανά δήμους 
είναι: Άργους Μυκηνών 126, Επιδαύρου 18, 
Ερμιονίδας 45, Ναυπλιέων 99.
Η ανάρτηση της Υπουργικής απόφασης 
στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ συνοδεύθηκε από 
σημείωμα, όπου αναφέρονται τα “βήματα 
παράδοσης αντισηπτικών(μέσω Δήμων/Σχ. 
Επιτροπής ΔΕ σε Εκπαιδευτικές Δομές της 
περιοχής)”, ως εξής:
“Βήμα 1ο : Παράδοση από ACS σε Δήμο. Η 
παραλαβή γίνεται από 3μελή επιτροπή που 
έχει συγκροτηθεί από τον Δήμο με σύνταξη 
πρωτοκόλλου εις διπλούν.
Βήμα 2ο: Παράδοση από μέλη της σχολικής 
επιτροπής ΔΕ του Δήμου στην εκπαιδευτική 
δομή. Παραλαμβάνεται από Διευθυντή ή 
Υποδιευθυντή με σύνταξη πρωτοκόλλου εις 
διπλούν.
Σημειώνεται:
1) Πρωτόκολλο παραλαβής από Δήμο: ένα 
πρωτότυπο παραμένει στο Δήμο και ένα 
αποστέλλεται στη ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ.
2) Πρωτόκολλο παραλαβής από εκπ/κη δομή: 

ένα πρωτότυπο παραμένει στο σχολείο και 
ένα αποστέλλεται στη ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ. Στο 
μέλος της σχολικής επιτροπής ΔΕ του Δήμου 

παραδίδεται ακριβές αντίγραφο.
3) Διατηρούνται όλα τα αποδεικτικά 
παραλαβής (voucher, ειδοποιητήρια, κλπ.).”
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Τεστ κορωνοϊού σε 

σχολικές καθαρίστριες 
Στο Δημοτικό ιατρείο του Δήμου Ναυπλιέ-

ων εξετάστηκαν 29 σχολικές καθαρίστριες 

από τον γιατρό Χρήστο Δημοβασίλη, όπως 

άλλωστε είχε προαναγγείλει η πρόεδρος 

των σχολικών επιττροπών Μαρία Ράλλη. 

Πέθανε ο Κόντης

Πέθανε ο μαέστρος Γιάννης Κόντης, 
νικημένος από την επάρατο νόσο. Γνω-
στός στην κοινωνία του Άργους για την 
πολυεπίπεδη προσφορά του στα πολιτι-
στικά και κυρίως μουσικά δρώμενα της 
πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Είχε 
διατελέσει μεταξύ άλλων καλλιτεχνικός 
διευθυντής του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Άργους «Τελέσιλλα», του οποίου ήταν 
και ιδρυτής. Έχει τιμηθεί για την αφιλο-
κερδή προσφορά του από τον δήμαρχο 
Άργους - Μυκηνών Δημήτρη Καμπό-
σο, κατά την διάρκεια εκδήλωσης πριν 
από 4 χρόνια.

η εβδομάδα που πέρασε

Πρωινό μπάνιο στην Αγ. Ελεούσα 
Αντιμέτωποι με έναν πίδακα νερού ήρθαν οι οδηγοί που κινού-
νταν τα ξημερώματα της Τρίτης από την Αγία Ελεούσα προς το 
Τολό. Πενήντα μέτρα περίπου μετά από τον κόμβο, ο σπασμένος 
αγωγός εκσφενδόνιζε το νερό ψηλά, προς την κατεύθυνση του 
δρόμου, με αποτέλεσμα να περνούν τα αυτοκίνητα μέσα από ένα 
σιντριβάνι. Κάποιοι που δεν προλάμβαναν να κλείσουν το παρά-
θυρο του αυτοκινήτου τους από το οποίο απολάμβαναν το πρωινό 
αεράκι, έκαναν και αναγκαστικό ντουζ. Αντίθετα κάποιοι άλλοι κο-
ντοστάθηκαν για να ξεπλύνουν τα αυτοκίνητά τους.

Φωτίζουν τους δρόμους
Τέλος στα σκοτάδια των δρόμων επιχειρεί να 
δώσει ο αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Μαλτέ-
ζος. Οι βλάβες στο φωτισμό γύρω από τον κόμ-
βο προς Στέρνα (Μαλαχιά) όπως και σε όλη την 
παλαιά εθνική οδό από την είσοδο του Κουτσο-
ποδίου έως τα όρια του Άργους ήδη αποκατα-
στάθηκαν. Αυτές τις ημέρες εργασίες γίνονται 
και στο οδικό δίκτυο της Ερμιονίδας.

Νεκροταφείο θαλάσσιων χελωνών ο Αργολικός

Θλιβερές είναι οι εικόνες που αντικρίζουν τις τελευταίες ημέρες οι διερχόμενοι από την παραλι-
ακή Ναυπλίου - Νέας Κίου, με θαλάσσιες χελώνες να κείτονται νεκρές στην ακτή! Η γενοκτονία 
των καρέτα καρέτα στον Αργολικό κόλπο έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις τις τελευταίες 
ημέρες και πλέον καθίσταται επιτακτική η διερεύνηση του θέματος και ο εντοπισμός των δρα-
στών από το λιμεναρχείο Ναυπλίου.

Τόνοι ακατάλληλων κρεάτων 
για την Πελοπόννησο 
Χονδρεμπορική επιχείρηση με 7 τόνους ακα-
τάλληλα κρέατα εντόπισε σε έρευνα του το 
ΣΔΟΕ στον Πειραιά. Αρκετά από αυτά μάλιστα 
κατευθύνονταν προς Πελοπόννησο και γι' αυτό 
τον λόγο έχουν ενημερωθεί Περιφερειακές δο-
μές ώστε να προληφθούν τυχόν δυσάρεστες 
εξελίξεις. Από την έρευνα των φορολογικών 
στοιχείων της επιχείρησης προέκυψε ότι είχε 
προμηθεύσει με προϊόντα της περισσότερα από 
50 νοσοκομεία σε όλη την επικράτεια, καθώς 
επίσης σε στρατόπεδα, σωφρονιστήρια, δομές 
φιλοξενίας ανηλίκων, δημοτικές επιχειρήσεις, 
δομές φιλοξενίας προσφύγων Μη Κυβερνητι-
κών Οργανώσεων κ.λπ.

Συνωστισμός στο Κ.Υ. Άργους
Πολλές διαμαρτυρίες και έντονη δυσαρέσκεια 
από τους ασφαλισμένους στο Κέντρο Υγείας 
(πρώην ΙΚΑ) Άργους, για τις μεγάλες ελλείψεις 
σε προσωπικό. Το γεγονός αυτό τους αναγκάζει 
να περιμένουν ώρες μέχρι να εξυπηρετηθούν, 
φτάνοντας στο σημείο να αφήνουν τα βιβλιάριά 
τους σε ειδική θυρίδα, αφού δεν υπάρχει κανείς 
να τα παραλάβει. Όσοι συνωστίζονται στις Μο-
νάδες Υγείας, ζητούν κυρίως συνταγογράφηση 
φαρμάκων, εξετάσεις ή παραπεμπτικά. 

Φίδι στην Ψιλή Άμμο 
Μια απρόσμενη επίσκεψη είχε η Ψιλή Άμμος του Τολού, καθώς ένα φίδι επισκέφθηκε την 
όμορφη παραλία κατεβαίνοντας πιθανότατα από το βουνό. Η εμφάνισή του δεν είναι κάτι 
αφύσικο καθώς κάθε χρόνο κατεβαίνουν αρκετά από το βουνό, μόνο που όταν έχει κόσμο 
φοβούνται και προτιμούν να μένουν κρυμμένα.

Μανιάτης στην κυβέρνηση;
Ανοίγματα σε πρόσωπα που έχουν αναπαράγει πολιτικό έργο, αλλά 
ταυτόχρονα θεωρούνται στα μάτια της κοινωνίας ως «άφθαρτα» 
ετοιμάζεται να κάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έχο-
ντας παράλληλα στο νου του εισηγήσεις για πρόωρες κάλπες.
Στην ονοματολογία φέρεται και ο Γιάννης Μανιάτης από το Άργος, 
να ...ράβει κοστούμι για να είναι έτοιμος να δεχθεί κυβερνητική 
θέση, αν του προταθεί.

Ο καφές στο Άργος τους έστειλε στο τμήμα  
Η απόφαση κάποιων πελατών να ξαποστάσουν στα τραπέζια της 
Πλατείας οδήγησε δύο καταστηματάρχες στο τμήμα. Το περιστατικό 
συνέβη στο Άργος το πρωί του Σαββάτου όταν δύο καταστήματα 
της κεντρικής Πλατείας, κοντά στη λιμνούλα, πούλησαν στους πε-
λάτες τους νόμιμα καφέδες σε πλαστικό για να τους πιούν στο πόδι. 
Όμως κάποιοι από αυτούς ξεχάστηκαν και έκατσαν σε τραπέζια που 
βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους της πλατείας, με αποτέλεσμα 
να δημιουργηθεί μπάχαλο και να την πληρώσουν οι καταστημα-
τάρχες! Το λάθος των επαγγελματιών ήταν ότι δεν ειχαν βάλει κορ-
δέλα για να σημάνουν τους χώρους που βρίσκονταν τα τραπεζο-
καθίσματα έξω ή την ειχε πάρει ο αέρας χωρίς να αντικατασταθεί.

Σκοτώθηκε στον Κολοσούρτη 
Ακόμα ένα θύμα από τα 10δες που γεμίζουν 
τα εικονοστάσια στον Κολοσούρτη είχαμε στο 
37ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Άργους 
– Τρίπολης. Δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγού-
σε 41χρονος αλλοδαπός, εξετράπη της πορείας 
του και προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο, 
με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 
41χρονου.

Σαπιοκάραβο στο Πορτοχέλι 
Ένα μεγάλο εγκαταλειμμένο σαπιοκάραβο είναι δεμένο σε 
κεντρικό σημείο του λιμανιού του Πορτοχελίου και δημιουργεί 
άσχημες εντυπώσεις. Κάτοικοι της κωμόπολης έχουν εκφράσει 
τις διαμαρτυρίες τους και ζητούν την άμεση απομάκρυνσή του. 
Το σάπιο σκαρί, είναι πολύ εύκολο να βυθιστεί σε ελάχιστο χρό-
νο λόγω εισροής υδάτων, ενώ το τοξικό φορτίο του θα απλωθεί 
στη θαλάσσια περιοχή και πολύ πιθανό σε όλο το λιμάνι του 
Πορτοχελίου, προκαλώντας οικολογική ζημιά, το μέγεθος της 
οποίας δεν έχει να υπολογιστεί.
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του Βασίλη  
Καπετάνιου Η απέναντι όχθη 

Όπως και 
να έχει 
ακολουθώντας 
την αρμονία 
των αντιθέτων 
συνυπάρχουν 
για πάρα πολλά 
χρόνια με 
ένα δυναμικό 
δημιουργικό 
τρόπο

Η γραφίστρια…
Ο Γιώργος και ο Γιώργος εκτός από συνονόματοι ήταν 
και συνάδελφοι, δημοσιογράφοι και οι δυο, συνεται-
ρίστηκαν για την έκδοση του «ΕΝΤΥΠΟΥ». Εβδομαδι-
αίο επαρχιακό φύλλο το οποίο παρά τους δύσκολους 
καιρούς και τον ανελέητο πόλεμο από τα ηλεκτρονικά 
μέσα κατόρθωσε και επιβίωσε χωρίς να διαπραγμα-
τευτεί τις αξίες του και την ποιότητα του.
Οι δυο συνεργάτες αν και ταίριαξαν αρμονικά για δε-
καετίες τα επαγγελματικά τους βήματα στο δύσκολο 
ταγκό της συνεργασίας ήταν τελείως διαφορετικοί χα-
ρακτήρες. Αυτό θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν 
μια ακόμα έκφραση της συμπληρωματικής αρμονίας 
των αντιθέτων, όπως στο γνωστό σχέδιο του κινέζικου 
Γιν Γιάνγκ.
Ο ένας ακολουθούσε την λογική των γεωμετρικών 
σχημάτων. Σταθερές διαστάσεις, αποστάσεις  υπολογι-
σμένος ο χώρος και οι δυνατότητες του. Απόλυτα ται-
ριαστός με την παραλληλόγραμμη δομή του «ΕΝΤΥ-
ΠΟΥ». Αν καμιά φορά ο «δαίμων» του τυπογραφείου 
προκαλούσε μικροζημιές στην επόμενη έκδοση με αυ-
στηρό δεοντολογικό ευχέλαιο έκανε τις απαραίτητες 
διορθώσεις για να τον ξορκίσει.  
Ο άλλος ακολουθούσε το δρόμο της σπείρας. Έβλεπε 
την ζωή με μια κβαντική ματιά. Ανάλογα με το θέμα 
και η ταλάντωση που προκαλούσε  η γραφή του.  
Λόγω της κβαντικής ταλάντωσης θεωρούσε και το κα-
λοπροαίρετο λάθος μέρος της δουλειάς. Ήταν και πολύ 
χαλαρός με τους συνεργάτες του «ΕΝΤΥΠΟΥ». 
Όπως και να έχει, ακολουθώντας την αρμονία των 
αντιθέτων συνυπάρχουν για πάρα πολλά χρόνια με 
ένα δυναμικό δημιουργικό τρόπο. Για να τους ξεχωρί-
ζουμε στην ιστορία μας τον πρώτο θα τον βαφτίσουμε 
Δομικό και τον δεύτερο Αναρχικό. 
Πρόσφατα χρειάστηκε να αλλάξουν γραφίστρια. Την 
συνεργασία έκλεισε ο Δομικός, αφού έλαβε διάφορα 
βιογραφικά και αντάλλαξε πολλά μηνύματα με υπο-
ψήφιους συνεργάτες. Ενημέρωσε και τον συνεργάτη 
του φυσικά. 
-Γιώργο έκλεισα την καινούργια γραφίστρια, για έξι 
μήνες είναι το συμβόλαιο της. 
-Γιατί έξι; 
-Τότε επιστρέφει η παλιά, δεν θυμάσαι ότι θέλει μισό 
χρόνο άδεια για οικογενειακούς λόγους; 
-Ναι, δίκιο έχεις. 
Η συνεργασία με την καινούργια συνεργάτισσα ξεκί-
νησε αρκετά καλά. Ο Δομικός είχε τακτική ηλεκτρονι-
κή επικοινωνία μαζί της, χωρίς να τη γνωρίσει ποτέ. 
Εντόπιζε με το τελειομανιακό μάτι μικρά λαθάκια, με 
τις επιδιορθωτικές του κινήσεις ξόρκιζε τον τυπογρα-
φικό δαίμονα. 
Τον τελευταίο μήνα της συνεργασίας τους προέκυψαν 
λάθη στην σελίδα μακροχρόνιου συνεργάτη τους. Οι 
φωτογραφίες που έστελνε μαζί με τα κείμενα του τυ-
πώνονταν χωρίς τις διορθώσεις και την επεξεργασία 
που έκανε. 
-Μα κυρία μου, είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει. 
Σας παρακαλώ πολύ να προσέχετε. 
Εκείνη την στιγμή έμπαινε στο γραφείο ο Αναρχικός 
και άκουσε την έντονη φωνή του Δομικού. 
-Τι έγινε πάλι, ξέφυγε κανένας πόντος από το καλσόν; 
-Α, θες να τα ακούσεις και εσύ σήμερα μου φαίνεται. 
-Μπορώ να μάθω τι έγινε; 
-Δεν μπαίνουν σωστά στην σελίδα του Βασίλη οι φω-
τογραφίες. 
-Το κείμενο αλλοιώθηκε; 
-Όχι. 

-Ε τότε μικρή, ασήμαντη η ζημιά!
-Φεύγω για την συνάντηση στην Νομαρχία, να ελέγ-
ξεις τις διορθώσεις. 
-Εντάξει, μην ανησυχείς. 
-Περιμένω και δύο κείμενα ακόμα για να κλείσει η 
έκδοση. 
Ο Αναρχικός έστριψε τσιγάρο και κάθισε μπροστά από 
την οθόνη του υπολογιστή. 
Σε λίγο ήρθε το πρώτο μήνυμα. 
-Κύριε Γιώργο, είχατε απόλυτο δίκιο, είναι θέμα λο-
γισμικού δεν αναγνώριζε τις διορθώσεις στην φωτο-
γραφία.

-Με τον άλλο Γιώργο μιλήσατε. Τα λάθη ανθρώπινα 
και λελογισμικά. (Της απάντησε παίζοντας με τις λέ-
ξεις. )
Μετά από λίγα λεπτά ήρθε και δεύτερο μήνυμα με δι-
ορθωμένη την σελίδα. Της απάντησε αμέσως. 
-Μπράβο σας, πολύ καλή δουλειά όπως και οι προ-
ηγούμενες. Σε λίγο τελειώνει η συνεργασία μας αν 
θέλετε στείλτε μου τα στοιχεία σας να επικοινωνούμε 
μέσω φέις μπούκ.
Δεν πρόλαβε να στείλει το μήνυμα, λες και είχε δια-
βάσει την σκέψη του η τηλεσυνεργάτισσα του έστειλε 
ένα μήνυμα από την δική της σελίδα κοινωνικής δι-
κτύωσης. Πάτησε τα πλήκτρα να ανοίξει το μήνυμα. 
Στην οθόνη εμφανίστηκαν τα περιστροφικά σαλιγκά-
ρια της αναμονής. Σηκώθηκε να αδειάσει τα τασάκι με 
τα αποτσίγαρα από τα «κομμένα» τσιγάρα. 
Όταν κάθισε στην καρέκλα του τον περίμενε μια ευ-
χάριστη έκπληξη. Στην μισή οθόνη μια πανέμορφη 
μελαχρινή κοπέλα με σγουρά μαύρα μαλλιά, με τονι-
σμένα στο κόκκινο τα σαρκώδη χείλη της, του έκανε 
αίτημα φιλίας. Το βαθύ, αθώο αλλά και λάγνο βλέμμα 
της ξύπνησε μέσα του όλα τα λιμπιντικά- ηφαιστειακά  
του ένστικτα. 
Το χέρι του αυθόρμητα έκανε αποδεκτό το αίτημα, η 
φωτογραφία μεγάλωσε και αυξήθηκε η ένταση της 
αυθεντικής γυναικείας ομορφιάς. Από κάτω διάβασε 
την λεζάντα: Ελπίζω να μείνατε ικανοποιημένος!!!
Ο νους του μπερδεύτηκε, γέμισε πονηρές απορίες. 
-Μήπως έκανα λάθος και έκανα αποδεκτό το αίτημα. 
Άντε να είναι κανένας ιός και να μας καταστρέψει όλα 
τα αρχεία!!! 
Ευτυχώς υπήρχε και ένα συνοδευτικό κείμενο. Ανα-
κουφίστηκε! Ήταν η προσωρινή γραφίστρια. 
Τον ευχαριστούσε για την συνεργασία. Ζητούσε και 
πάλι συγνώμη. Εξηγούσε με πολλές τεχνικές λεπτομέ-
ρειες το ηλεκτρονικό λάθος. 

Δεν διάβασε ολόκληρο το κείμενο. Έφερε ξανά στο 
προσκήνιο της οθόνης την λαμπερή ομορφιά της κο-
πέλας. 
Το ονειροπόλημα του διέκοψε ο πριονωτός ήχος του 
φαξ. Ναι, στην εποχή του ιντερνέτ ακόμα δημόσιες 
υπηρεσίες χρησιμοποιούσαν τηλεομοιότυπο για να 
στείλουν ανακοινώσεις  και λοιπά. Σηκώθηκε να το 
παραλάβει.
Εκείνη την στιγμή μπήκε βιαστικά και εκνευρισμένος 
ο Δομικός. 
-Μα τι ανοργάνωτοι άνθρωποι, Ακυρώθηκε η συνά-
ντηση και δεν ειδοποίησαν κανένα.
-Μπα μην το λες! (Του είπε ο Αναρχικός και τον κοίτα-
ξε με ένα σιβυλλικό βλέμμα.)
-Γιατί, σε ειδοποίησαν και ξέχασες να μου το πεις; 
-Όχι αλλά να μόλις ήρθε και το φαξ της ακύρωσης. 
(Του είπε γελώντας, αλλά δεν μπόρεσε να σπάσει τον 
εκνευρισμό του συνεργάτη του, ο οποίος έχασε τον 
πολύτιμο χρόνο του.)
-Μια τα λάθη στο «ΕΝΤΥΠΟ», μια η αιφνιδιαστική 
ακύρωση άντε να δούμε που θα τριτώσει το κακό. 
-Δεν πιστεύω εσύ, ο καλύτερος μαθητής του Αριστοτέ-
λη να έγινες και προληπτικός. 
Εκείνη την στιγμή ο εκνευρισμένος δημοσιογράφος 
πρόσεξε την οθόνη του υπολογιστή, με την λαμπερή 
ομορφιά και την διφορούμενη λεζάντα. 
-Τι είναι αυτό πάλι; Δεν είμαστε καλά. 
-Μη μου πεις, τρίτωσε το κακό; (Ρώτησε με ένα λοξό 
ειρωνικό χαμόγελο ο συνεταίρος του.)
-Μα καλά, δεν ντρέπεσαι στην ηλικία σου να κάνεις 
τέτοια πράγματα; 
-Πρώτον τι πρόβλημα έχεις με την ηλικία μου, ξεχνάς 
ότι ο χρόνος είναι σχετικός και δεύτερο τι έκανα; 
-Τόσα χρόνια συνεργάτες τώρα στα πρώτα γεράματα 
ανακαλύπτω ότι σου αρέσουν τα κορίτσια πολυτελεί-
ας!!! 
-Καλά τι σε κάνει να πιστεύεις ότι έχω ανάγκη από 
κάτι τέτοιο; 
-Α! Μάλιστα! Σου ζητάει και βαθμολογία. Ελπίζω να 
μείνατε ικανοποιημένος. (Ο 
αρχικός κατάλαβε την παρανόηση και ξέσπασε σε δυ-
νατά γέλια.) Γελάς με τα χάλια σου; 
-Όχι, με τα δικά σου. 
-Γιατί δικά μου; 
-Για σένα είναι το μήνυμα. 
-Να μην με ανακατεύεις στις βρομοδουλειές σου.
-Για σένα είναι, εσύ έχεις σχέση μαζί της εδώ και πέντε 
μήνες….
-Νομίζω ότι παρατράβηξε το αστείο. Τελικά τρίτωσε το 
κακό, μια η γραφίστρια δύο η νομαρχία και τώρα εσύ. 
-Όπως το είπες τρίτωσε το κακό. Ο κορίτσαρος στην 
οθόνη η γραφίστρια είναι, μιλάς μαζί της εδώ και πέ-
ντε μήνες και δεν ξέρεις ποια είναι. 
-Δεν είναι δυνατόν!!! ( Κάθισε στην καρέκλα και διά-
βασε όλο το μήνυμα.) Βλέπεις είχα δίκιο, υπήρχε πρό-
βλημα στο λογισμικό.  
-Ναι, δίκιο είχες και άδικο που δεν την γνώρισες μέχρι 
τώρα. (Του ανταπάντησε καθώς έσκιζε λίγο άγαρμπα 
το χαρτί του φαξ.)
-Ε, πρόσεχε λίγο, αφού ξέρεις τα αρχειοθετούμε….

*Η ιστορία είναι φανταστική, αλλά στηρίχθηκε 
σε πραγματικά γεγονότα όπως τα μάθαμε από 
δημοσιογραφικές πληροφορίες αλλά δεν απο-
καλύπτουμε τις πηγές μας!!!
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ΑΔΑΜ: 20PROC006698838    ΑΔΑ: 9Ψ7Ο4690Β4-ΦΧΧ                                                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 191 Τ.Κ.21231
Δ/νση Διοικητικού   Τμήμα Οικονομικό 
Γραφείο: Προμηθειών
Πληροφορίες: Μπεξή Γεωργία  
ΤΗΛ.27513- 60172     FAX:27513-60170                                                       
E-MAIL:  promithies3@gna.gr                 
                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ
Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η       

του Τμήματος 2 του αρχικού διαγωνισμού
Ανάδειξη  Αναδόχου  για Προμήθεια Υλικών και εκτέλεση εργασιών για την επισκευή και  

Συντήρηση οκτώ ( 8 ) WC της Παιδιατρικής Γ. Ν. Αργολίδας –Ν. Μ. Άργους 

• Συστημικός Αριθμός  ΕΣΗΔΗΣ:. 83730.
• Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμη-
λότερη τιμή).
• Συνολικού Προϋπολογισμού: 30.575€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  .
• Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9523 Επιχορήγηση της 6ης ΥΠΕ.
• Φορέας για τον οποίο προορίζεται η Προμήθεια: Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας-Νοσηλευτική Μονάδα Άργους.
•Χρόνος ισχύος σύμβασης: ÔΤΜΗΜΑ 2. Σαράντα  (40) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης .
• Δικαιολογητικά όπως και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρεται στη Διακήρυξη 2/13-05-2020.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΕΝΤΥΠΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή 
πύλη www.
promitheus.

gov.gr 

14-05-2020                                   
ΗΜΕΡΑ:Πέμπτη
ΩΡΑ: 8:00 π.μ.

28-05-2020
ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη
ΩΡΑ: 8:00 μ.μ.

2-06-2020                
ΗΜΕΡΑ: Τρίτη 

ΩΡΑ: 13:30 μ.μ.

3-06-2020
ΗΜΕΡΑ: Τετάρτη
ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ: 13-05-2020
• Η  Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης)  & η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μη-
τρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) & στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) .
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, 
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.gna.gr  στην δια-
δρομή : Γραφείο Προμηθειών Ô Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί .
Περισσότερα στοιχεία & Πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται: στο ΤΗΛ.: 27513-60172 - FAX.: 27513-60170, Γρα-
φείο Προμηθειών.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΔΗ 
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Λαϊκά  πολιτικά 
σουξέ

Βέβαια κι ήξερε ο μέγας στρατηγός

τη δύναμη του φόβου και τα θαύ-
ματα 

που κάνει αυτό που λέμε "υποβο-
λή"
Γ. Υφαντής, Ο δεύτερος χρησμός

Είναι απορίας άξιον ότι για τον λαϊκισμό μιλάνε κατά 
βάση οι χειρότεροι λαϊκιστές, με το γνωστό τροπάριο 
πως συνειδητοί λαϊκίζοντες είναι οι Αντίπαλοι ενώ οι 
ίδιοι ανήκουν στο γνήσιο λαϊκό κίνημα. Έτσι τίθεται 
αναγκαστικά το ερώτημα "ποιά χαρακτηριστικά (πρέ-
πει να) έχει ο λαϊκός ηγέτης";
Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι εκλέγεται από τον λαό. 
Μα στις δημοκρατίες όλοι εκλέγονται με τη λαϊκή 
ψήφο, είτε είναι συντηρητικοί, είτε είναι προοδευτικοί, 
είτε αριστεροί, είτε αυταρχικοί όλων των χρωμάτων. 
Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι συνεπώς αυτό αλλά ποιά 
αντίληψη έχουν οι ψηφοφόροι για τη λαϊκότητα του 
ηγέτη και ποιά αντίληψη έχει ο "λαϊκός" ηγέτης για τον 
λαό.
Πολλοί προσεγγίζουν τον λαό ως μάζα που θέλει άρ-
τον, θεάματα και ψέματα (κι έτσι φέρονται θεωρώντας 
ότι κοινωνικά κυβερνούν όταν χαϊδεύουν τα χαμηλά 
ένστικτα (μέρους) του λαού).
Άλλοι περπατάνε (συνοδευόμενοι από φίλια ΜΜΕ) σε 
λαϊκές γειτονιές ή λαϊκές αγορές κι έτσι νομίζουν ότι 
ταυτίζονται (sic) με τους εκεί φυτοζωούντες κατοίκους.
Μερικοί επικαλούνται το λαϊκό τους παρελθόν (πραγ-
ματικό, περιστασιακό ή κατασκευασμένο), ορισμένοι 
υπερηφανεύονται γιατί τους αρέσουν τα λαϊκά τρα-
γούδια, οι λαϊκοί ήρωες του σινεμά, οι λαϊκοί χοροί ή 
επειδή διαβάζουν λαϊκά περιοδικά.
Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι το προφίλ τους συνταιριά-
ζει με αυτό του μέσου (;)  λαϊκού έλληνα (ημιμαθής, 
ημιέντιμος, διπρόσωπος, καταφερτζής κλπ).
Τέλος ένιοι εξ αυτών ισχυρίζονται (;) πως τα όσα λένε 
και πράττουν εκφράζουν το "περί δικαίου αίσθημα του 
λαού", αγνοώντας προφανώς ότι πρόκειται για μία ιδι-
αίτερα επικίνδυνη έννοια όταν εργαλειοποιείται προς 
χάριν του όχλου.
Κατά τη γνώμη μου ο ελληνικός λαός, έχοντας δει και 
υποστεί τα μύρια όσα από τάχα λαοπρόβλητους αρ-
χηγούς, προέδρους και άλλους, δι-αισθάνεται ποιός 
είναι πράγματι κοντά του χωρίς να υποκρίνεται ότι του 
μοιάζει σε όλα. Για τον λαό "λαϊκός ηγέτης" είναι εκεί-
νος που τιμάει την ψήφο του, μη δημιουργώντας "βα-
σιλικές" Αυλές, μη υπηρετώντας αντιλαϊκά συμφέρο-
ντα, μη αδικώντας, μη διακρίνοντας, μη ψευδόμενος, 
μη συκοφαντών, μη πλουτίζων από την εξουσία που 
του εμπιστεύθηκε ο λαός. Λαϊκός ηγέτης είναι εκείνος 
που η Ιστορία θα τον καταγράψει στους Μεγάλους κι 
όχι αυτός που αρέσκεται ν’ αυτοβαυκαλίζεται και να 
παρασύρεται από τους διορισμένους χειροκροτητές 
και τους κλόουν των μπαλκονιών και των τηλεοπτικών 
πάνελ.
ΥΓ "Ν’ ακούει να τον χλευάζουν οι πιστοί του
με τα φριχτά 'προδότη'
τους λογχισμούς στο κορμί..."
(Στ. Κουτσούνης, Η αφύπνιση του Ισκαριώτη)

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

Κέρδισε χρόνο ζωής ο Ερασίνος

Ό
λα ξεκίνησαν από μια μελέ-
τη για την πιθανότητα των 
πλημμυρών στην Πελοπόν-
νησο που δημοσιεύτηκε στην 

εφημερίδα της κυβέρνησης και μετα-
ξύ των ρεμάτων συμπεριλαμβάνεται 
και ο Ερασίνος, το πιο ακίνδυνο πο-
ταμάκι της Πελοποννήσου, μετά της 
εκροή της Λέρνας. 
Η παρέμβαση σε έναν τέτοιο χώρο, ζωτι-
κής σημασίας για το μικροκλίμα της περι-
οχής είναι σαν να προσπαθεί να ανοίξει 
κανείς ένα ελβετικό μηχανικό ρολόι με 
γκασμά. Επόμενο ήταν λοιπόν να προ-
κληθούν αντιδράσεις από πολίτες και από 
το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
που βρίσκεται στην Νέα Κίο, στις εκβολές 
ουσιαστικά του Ερασίνου. Η κινητοποίη-
ση αυτή είχε τα πρώτα θετικά αποτελέ-
σματα. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 
φαινεται πως άρχισε να αντιλαμβάνεται 
το έγκλημα που θα τον οδηγούσαν οι με-
λετητές να υπογράψει και με ανάρτηση 
του αναφέρει:
Μόνο μέσα από συγκλίσεις θα προχωρή-
σει το προγραμματισμένο έργο στον Ερα-
σίνο ποταμό, η υλοποίηση του οποίου για 
την ώρα τελεί σε αναμονή.
Αυτό αποφασίστηκε σε ευρεία σύσκεψη, 
υπό τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου 

Παναγιώτη Νίκα, σήμερα στο Ναύπλιο, 
μετά από την επίσκεψή του στην περιοχή 
του εν λόγω ποταμού.
Ο περιφερειάρχης, στη διάρκεια της αυ-
τοψίας που διενήργησε στην περιοχή του 
ποταμού, έμεινε εντυπωσιασμένος από 
την φυσική ομορφιά της περιοχής που δι-
ασχίζει ο ποταμός, από το Κεφαλάρι μέχρι 
τις εκβολές του στη Νέα Κίο, και ζήτησε 
να ενημερωθεί και από τους οικολογι-
κούς φορείς ως προς τις ενστάσεις τους 
και τις εν γένει θέσεις του για το σχεδια-
ζόμενο έργο.
Στην σύσκεψη που ακολούθησε στο 
Ναύπλιο -με τη συμμετοχή, μεταξύ άλ-
λων, του αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας 
Γιάννη Μαλτέζου, εκπροσώπων του Δή-

μου Άργους – Μυκηνών, περιφερειακών 
συμβούλων από τις μειοψηφίες του Περι-
φερειακού Συμβουλίου, αλλά και εκπρο-
σώπους οικολογικών φορέων-, συμφω-
νήθηκε ότι το έργο θα τελεί σε αναμονή, 
καθώς ο περιφερειάρχης ζήτησε να υπάρ-
ξουν συγκλίσεις των διαφόρων απόψεων, 
ενώ παράλληλα θα κληθεί να γνωμοδο-
τήσει ο Δήμος Άργους – Μυκηνών.
Όπως τόνισε δε ο Π. Νίκας, “η Περιφέρεια 
θα συνεισφέρει τα επιπλέον χρήματα που 
χρειάζονται για την ανάδειξη του Ερασι-
νού, ο οποίος είναι ένα καταπληκτικό πο-
τάμι, πλωτό σχεδόν από τη θάλασσα μέχρι 
τις πηγές του”

Απέδωσε καρπούς η κινητοποίηση των πολιτών 
και του Κέντρου Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ν Κίου

ΑΔΑ:9ΒΕΙΩΨΔ-ΦΝ0
20PROC006674912 2020-05-08

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Καποδιστρίου 9-11  Άργος 
212 32
Πληροφορίες: Λυρίτης 
Παρασκευάς, Δωροβίνης 
Διονύσιος
Τηλ. 2751360055, 2751360090
e-mail: p.liritis@argos.gr, 
d.dorovinis@argos.gr
Fax: 2751360049

Άργος  08 Μαΐου 2020
Αριθμός Πρωτ.:  6701

Τίτλος Διαγωνισμού 
«Ναυαγοσωστική κάλυψη 
παραλιών Δήμου Άργους –

Μυκηνών έτους 2020».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-

ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο δι-
αγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.3463/ΦΕΚ Ά 114/8-6-2006 
& το Ν.4412/2016 (Ά 147), «Δη-
μόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμη-
θειών και Υπηρεσιών (Προσαρ-
μογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)» και ν.4605/2019 

και με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οι-
κονομική άποψη προσφορά, 
βάσει χαμηλότερης τιμής, για 
την ανάδειξη αναδόχου, για της 
προς ανάθεση υπηρεσίες που 
συμφωνούν με τις τεχνικές προ-
διαγραφές και τους όρους της 
αναλυτικής διακήρυξης, και όπως 
προδιαγράφεται στη με αριθμό 
14/2020 Μελέτη του τμήματος 
Προμηθειών. 
1. Τα σχετικά αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά, το αργότερο 6 ημέ-
ρες πριν την καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής προσφορών 
ήτοι έως 13/05/2020 και απαντώ-
νται αντίστοιχα στο διαδικτυα-
κό τόπο του διαγωνισμού μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ 
όπως περιγράφεται στο άρθρο 
2.1.3 της διακήρυξης.
2. Κωδικός (CPV): 60443100-6 
3. Περιγραφή της δημόσιας 
σύμβασης: Αντικείμενο της σύμ-
βασης είναι η Ναυαγοσωστική 
κάλυψη παραλιών Δήμου 
Άργους –Μυκηνών έτους 2020, 
προϋπολογισμού 112.903.23 € 
χωρίς Φ.Π.Α. & 140.000.00 € με 
Φ.Π.Α.
4. Εναλλακτικές προσφορές: 
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλ-
λακτικών προσφορών.

5. Χρόνος παράδοσης 
προμήθειας: Ο ανάδοχος υπο-
χρεούται να παραδώσει τις υπη-
ρεσίες, σύμφωνα με τις ανάγκες 
του Δήμου και όπως ορίζεται 
στην παρ. 1.3 της διακήρυξης.
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
Δικαίωμα συμμετοχής στη δια-
δικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομι-
κά πρόσωπα και, σε περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων, 
τα μέλη αυτών, σύμφωνα με το 
άρθρο 2.2 της διακήρυξης.
7. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ
8. Παραλαβή προσφορών: Ο 
διαγωνισμός θα διενεργηθεί με 
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συ-
στήματος Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συ-
στήματος, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Ν.4412/2016.
 
Συστημικός Αριθμός 
Διαγωνισμού: 91619

-Η ημέρα έναρξης υποβολής 
προσφορών είναι η 11/05/2020 
ημέρα Δευτέρα, και ώρα έναρξης 
η 10:00 π.μ..
-Η ημέρα λήξης υποβολής προ-
σφορών είναι η 18/05/2020 
ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης η 
23:59:59 μ.μ..

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: 
πέντε (5) μήνες.
10. Γλώσσα σύνταξης 
προσφορών: Ελληνική
11. Ενστάσεις: Διαφορές που 
αναφύονται από πράξεις ή πα-
ραλείψεις, διέπονται από τις δια-
τάξεις του βιβλίου IV (άρθρα 345 
έως 374) του Ν.4412/2016.
12. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες 
κείμενο της Διακήρυξης θα κα-
ταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλε-
κτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη δι-
αδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 
http://www.promitheus.gov.gr 
με Συστημικό Αριθμό: 91619, 
στην ιστοσελίδα της Αναθέτου-
σας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): 
www.newargos.gr στη διαδρομή: 
www.newargos.gr äνέα, όπου 
τα έγγραφα της σύμβασης είναι 
διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη 
και άμεση ηλεκτρονική πρόσβα-
ση. Η προκήρυξη (περίληψη της 
παρούσας Διακήρυξης) όπως 
προβλέπεται στην περίπτωση 16 
της παραγράφου 4 του άρθρου 
2 του Ν.3861/2010, αναρτήθηκε 
στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
https://diavgeia.gov.gr/, στο 
ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο 
σύμφωνα με το άρθρο 66 του 
Ν.4412/2016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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Ο Λιέπουρ μαχαλάς του Άργους και …οι λαγοί

του Χ. Πιτερού* 

Κ
ατά την Τουρκο-
κρατία, ως γνω-
στόν, στο Άργος 
υπήρχαν τέσσερις 

μαχαλάδες, συνοικίες.
1) Ο Μπεκήρ Εφέντη μαχαλάς 
στα νοτιοδυτικά του Άργους 
στους πρόποδες της Λάρισας
2) Ο Καραμουντζά μαχαλάς 
στα νοτιοανατολικά της πόλης 
που βρισκόταν η αριστοκρατι-
κή τουρκική συνοικία
3) Ο Ρωμέϊκος ή Γκιαούρ μα-
χαλάς στα βορειοανατολικά 
της πόλης 
4) Ο Λιέπουρ μαχαλάς, ο με-
γαλύτερος μαχαλάς, συνοικία 
του Άργους που εκτεινόταν 
δυτικά της οδού Κορίνθου, 
αμέσως βορειότερα των οδών 
Βασιλέως Κων/νου και Δημ. 
Τσόκρη και έφθανε δυτικά ως 
τους πρόποδες του λόφου του 
Προφήτη Ηλία, της Δειράδας, 
που είναι εσφαλμένα γνωστός 
και ως λόφος της Ασπίδας.

Ο Λιέπουρ μαχαλάς δεν είναι 
τουρκικό όνομα, αλλά έχει λά-
βει το όνομα από την αλβανι-
κή λέξη λιέπουρ, που σημαίνει 
τον λαγό. Στη συνοικία αυτή, 
που είναι γνωστή και ως Αρ-
βανιτιά, κατοικούσαν κυρίως 
Αλβανοί και Αρβανίτες, δί-
γλωσσοι, που μιλούσαν ελλη-
νικά και αλβανικά. 

Στη συνοικία αυτή και κατά 
μήκος της σημαντικότερης 
κεντρικής οδού, της οδού Πε-
ρούκα, όπου βρισκόταν και το 
σημαντικότερο οικονομικό κέ-
ντρο – αγορά του Άργους κατά 
την Τουρκοκρατία, μετά το 
1770 και τα Ορλωφικά εγκα-
ταστάθηκαν οι επιφανέστε-
ρες αριστοκρατικές ελληνικές 
οικογένειες, των Περρούκα, 
Σταμ. Αντωνόπουλου, Βλάσ-
ση – (Βλασσόπουλου), Θεο-
φανόπουλου, Ζεγκίνη κ.λ.π. Η 
άποψη που αναφέρεται συχνά 
ότι η σημαντική αγορά στην 
περιοχή αυτή, γνωστή και ως 
πάνω Αγορά, βρισκόταν μόνο 
στη μικρή πλατεία του Σιταρο-
πάζαρου (Δερβενακίων) είναι 
μεταγενέστερη και εσφαλμένη.
Για τη μόνη αποδεκτή μέχρι 
σήμερα άποψη ότι ο Λιέπουρ 
μαχαλάς έλαβε το όνομα από 
την αλβανική λέξη λιέπουρ 
(=λαγός), ο Ιωάννης Ε. Ζεγκί-
νης στη μελέτη του, «Το Άργος 
διά μέσου των αιώνων, Πύρ-
γος 1968, 274» αναφέρει επί 
λέξει: «Λιέπουρ μαχαλέ (μα-

χαλάς), ήτοι συνοικία λαγωών, 
ήτο η σημερινή Αρβανιτιά. 
Ωνομάσθη δε συνοικία λαγω-
ών, διότι, κατά την παράδοσιν, 
εκ της Ασπίδος κατήρχοντο 
λαγωοί, οίτινες ήσαν άφθο-
νοι και εισήρχοντο εντός των 
οικιών». Η άποψη αυτή έχει 
γίνει αποδεκτή, βοηθούντος 
και του συνήθους επιχειρή-
ματος πάσης ευκαιρίας, «κατά 
την παράδοσιν», όπως και 
σε άλλες περιπτώσεις (1) και 
αναφέρεται πάντα, αβασάνι-
στα, από όλους τους νεότερους 
ερευνητές, οι οποίοι αντλούν, 
όπως είναι φυσικό από τον Ι. 
Ζεγκίνη. Η παλαιότερη γραπτή 
πηγή για την παραπάνω άπο-
ψη, από όσο γνωρίζω, από την 
οποίαν αντλεί προφανώς και ο 
Ι. Ζεγκίνης είναι η βιογραφία 
που έγραψε ο Σταματέλος Αν. 
Αντωνόπουλος για τον παπ-
πού του, «Σταματέλος Σπηλ. 
Αντωνόπουλος βιογραφούμε-
νος υπό του εγγονού αυτού 
Σταματίου Αναστ. Αντωνόπου-
λου, εν Αθήναις 1918», ο οποί-
ος στη σελίδα 24 αναφέρει επί 
λέξει: «α) Λιέπουρ Μαχαλέ, 
ήτοι Συνοικία λαγωών, διότι 
αλβανιστί Λιέπουρ σημαίνει 
λαγωός. Φαίνεται ότι η ονο-
μασία αύτη εδόθη τη συνοικία 
εν εποχή καθ’ ήν επεπόλαζον 
εν Άργει οι Αλβανοί. Γνωστόν 
ότι ενωρίς επελθόντες Αλβα-
νοί, πυκνοί εγκατέστησαν εν 
Αργολίδι και εν Αττική. Άλλως 
η παρά την δυτικήν άκραν 
της συνοικίας ταύτης θέσις, η 
κατά τους πρόποδας της Ασπί-
δος, λέγεται παλαιόθεν Αρβα-
νιτιά(2), διότι ώκουν αυτόθι 
Αλβανοί. Και ταύτα μεν προς 
εξήγησιν του γεγονότος ότι η 
ονομασία εδόθη εν γλώσση 
Αλβανική, ουχί δε Τουρκική ή 
Ελληνική. Αλλά διατί ωνομά-
σθη συνοικία λαγωών; Διότι 
λέγεται, την συνοικίαν ταύτην 
επεσκέπτοντο ενίοτε κατά την 
νύκτα λαγωοί, παράδοσις δε 
φέρει ότι και εζωγρήθη ποτέ 
εν ταύτη λαγωός. 

Κατήρχοντο, δε, φαίνεται εις 
την συνοικίαν ταύτην λαγω-
οί, εκ του λόφου του Προφή-
τη Ηλίου, μεθού η συνοικία 
εγειτνίαζε προς βορράν. Απε-
τέλει δεν το ΒΔ της πόλεως 
τμήμα και κατοικείτο υπό 
της χριστιανικής της πόλεως 
αριστοκρατίας». Από το παρα-
πάνω απόσπασμα ο Σταμ. Α. 
Αντωνόπουλος δίνει την κρα-
τούσα μέχρι σήμερα ερμηνεία 
προέλευσης του ονόματος του 
Λιέπουρ μαχαλά. Το ενδιαφέ-
ρον και περίεργο είναι ότι μία 
συγκεκριμένη περιοχή και 
συνοικία του Άργους, επειδή 

κατέβαιναν τη νύχτα λαγοί 
από τον Προφήτη Ηλία κ.λ.π. 
έλαβε το όνομα Λιέπουρ μα-
χαλάς, δηλαδή, κατά την πα-
ραπάνω ερμηνεία, ελληνιστί 
«Λαγομαχαλάς». Αλλά στην 
περιοχή αυτή, εκτός από τους 
λαγούς, σοβαρό λόγο είχαν να 
κατεβαίνουν και οι αλεπούδες, 
όπως σε όλες τις άλλες περιο-
χές, στα «αλβανικά κοτέτσια» 
για τις κότες, και σύμφωνα με 
τα παραπάνω η περιοχή θα 
μπορούσε να ονομασθεί π.χ. 
αλβανιστί, εκτός από Λιέπουρ 
μαχαλάς και ως «Αλεπου-
μαχαλάς;». Ότι πρόκειται για 
απλοϊκή, λαϊκή, ενδιαφέρου-
σα ερμηνεία, γίνεται εύκολα 
φανερό. Όμως ένας κατοικη-
μένος τόπος – μαχαλάς δεν 
παίρνει το όνομά του από ένα 
νυκτόβιο ζώο – επισκέπτη, το 
λαγό, διότι θα περίμενε κανείς 
το τοπωνύμιο αυτό να απα-
ντάται και σε άλλες περιοχές. 
Τα  αλβανικά τοπωνύμια της 
Αργολίδας: Παναρίτη, Μάνε-
ση, Κούτσι, Καρακαλά κ.λ.π.  
αποτελούν ονόματα των 
πρώην Αλβανών κατοίκων, 
ιδιοκτητών των αντίστοιχων 
περιοχών, όπως είναι συ-
νηθισμένο άλλωστε και στα 
ελληνικά τοπωνύμια. Το το-
πωνύμιο Λιέπουρ μαχαλάς 
επιβάλλεται να επανεξετασθεί 
με αντικειμενικά γλωσσικά και 
ιστορικά κριτήρια. Άλλωστε σ’ 
αυτό μας οδηγεί και το γνωστό 
τοπωνύμιο της περιοχής ως 
Αρβανιτιά. Ο Λιέπουρ μαχα-
λάς λοιπόν του Άργους, χωρίς 
περιθώρια σοβαρών αμφιβο-

λιών, έλαβε το όνομα, όπως 
και τα ανάλογα τοπωνύμια 
των μαχαλάδων του Άργους, 
Μπεκήρ και Καραμουντζά, 
από το όνομα του αρχηγού της 
φάρας – σογιού των Αλβανών, 
που εγκαταστάθηκαν και κα-
τοίκησαν την περιοχή αυτή σε 
παλαιότερη εποχή. Λιέπουρ 
μαχαλάς λοιπόν δεν σημαίνει 
το μαχαλά των λαγών αλλά 
το μαχαλά του Λιέπουρ ή των 
Λιέπουρ, της κυρίαρχης προ-
φανώς αλβανικής φάρας, που 
εγκαταστάθηκε στην περιοχή. 
Όπως π.χ. από το αλβανικό 
όνομα Λιάπης, μια περιοχή 
συνοικία, στα Οινόφυτα της 
Βοιωτίας, ονομάζεται Λιαπέϊ-
κα. Το όνομα προφανώς αυτό 

είχε λάβει ο αρχηγός κάτοικος 
της περιοχής, αρχικά ως πα-
ρωνύμιο, διότι ήταν γρήγορος 
και ευκίνητος στο περπάτημα 
και το τρέξιμο όπως ο λαγός 
– λιέπουρ, χαρακτηριστικό 
πλεονέκτημα για ένα αρχη-
γό της εποχής για αιφνίδιες 
αποστολές και κινήσεις. Όπως 
άλλωστε γίνεται φανερό και 
από το γνωστό δημοτικό τρα-
γούδι: «μον’ πάρτε τον γιό μου 
το μικρότερο/πόχει λαγού πο-
δάρια και πέρδικας φτερά». 
Το αλβανικό όνομα Λιέπουρ 
ως επώνυμο άλλωστε είναι 
γνωστό και στην Αργολίδα. 
Στο Κρανίδι απαντάται ως Λιέ-
πουρης και παραλλαγμένο ως 
Ρέπουλης. Είναι γνωστή η οι-
κογένεια Παναγιώτη Ρέπουλη 
ή Λιέπουρη καθώς και ο σπου-
δαίος πολιτικός Εμμανουήλ 
Ρέπουλης (1863 – 1924). (Εμ-
μανουήλ Ρέπουλης, Κείμενα 
(Επιστολές, Άρθρα Ομιλίες), 
Δήμος Κρανιδίου 2001, σελ. 
7). Το επώνυμο Λιέπουρης 
απαντάται επίσης στην Αττική 
αλλά  και στη Τζιά ως Λέπου-
ρης. Από τα παραπάνω γίνε-
ται φανερή η προέλευση του 
τοπωνυμίου του Λιέπουρ μα-
χαλά του Άργους με ιστορικά 
και γλωσσικά αντικειμενικά 
κριτήρια. 

Επίσης έρχεται στην επιφάνεια 
ένας άγνωστος μέχρι σήμερα 
αλβανικής καταγωγής, αρ-
χηγός προφανώς ευρύτερης 
οικογένειας φάρας, που εγκα-
ταστάθηκε στο σημαντικότερο 
μαχαλά του Άργους, και επι-
βίωσε το όνομά του ως τοπω-
νύμιο του Άργους. Το όνομα 
– επώνυμο ωστόσο αγνοήθηκε 
λόγω παρερμηνείας, ως κοινού 
ουσιαστικού (λιέπουρ = λαγός) 
και είναι καιρός να βρεί τη 
θέση του ισάξια μαζί με τα άλλα 

γνωστά αλβανικά ονόματα 
ιδιοκτητών και αρχηγών της 
Αργολίδας, που διατηρήθηκαν 
ως τοπωνύμια μέχρι την εποχή 
μας και αναφέραμε παραπά-
νω. Η εγκατάσταση Αλβανών 
στην Αργολίδα είναι γνωστή 
από την εποχή των Παλαιο-
λόγων, κατά τη Βενετοκρατία 
και την Τουρκοκρατία. Ωστόσο 
η εγκατάσταση των Αλβανών 
στο Λιέπουρ μαχαλά, το μεγα-
λύτερο του Άργους και πάνω 
στην κύρια οδό επικοινωνίας 
της Πελοποννήσου (οδός Ηρα-
κλέους – Γούναρη) από την 
Αργολίδα προς την Τριπολιτσά, 
το πιθανότερο έγινε το 1770 
από τους Τούρκους(3). 

*Ο Χ. Πιτερός είναι 
αρχαιολόγος

Σημειώσεις
1. Το ατεκμηρίωτο επιχείρημα 
«κατά την παράδοσιν» αποτελεί 
συνήθης επιχειρηματολογία, 
για την υποστήριξη ατεκμηρί-
ωτων απόψεων. Όπως π.χ. για 
το ονομαζόμενο δήθεν «σπίτι 
του Μακρυγιάννη» στο Άργος 
που ταυτίστηκε εσφαλμένα κατά 
την ανύπαρκτη «προφορική πα-
ράδοση» καθώς και ανύπαρκτη 
σχετική αναφορά του Μακρυ-
γιάννη. (Χ. Πιτερός, Το «σπίτι 
του Μακρυγιάννη» στο Άργος, 
Αργειακή Γη, τ.5, 2012, 69 – 99, 
σελ. 69 κ.ε.).
2. Το τοπωνύμιο Αρβανιτιά είναι 
γνωστό και στο Ναύπλιο, από 
τους Αρβανίτες κατοίκους, και 
όχι από την παντελώς ατεκμηρί-
ωτη σφαγή των Αλβανών κατά 
την εξέγερση του 1770. (Χ. Πιτε-
ρός, Μπούρτζι, Άγιοι Θεόδωροι, 
Αρβανιτιά, φυλακή του Κολοκο-
τρώνη, Ναυπλιακά Ανάλεκτα, 7, 
2009, 175 – 178
3. Ε. Λιάτα, Αργεία Γη, από το τε-
ριτότιο στο βιλαέτι, Αθήνα 2003, 
50.

Ο Λιέπουρ μαχαλάς δεν είναι τουρκικό 
όνομα, αλλά έχει λάβει το όνομα  
από την αλβανική λέξη λιέπουρ,  

που σημαίνει τον λαγό
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Βυζαντινό ένδυμα, μια γλώσσα εικόνων μας μυεί 
στον κόσμο του Βυζαντίου 

Η πανδημία του κορωνο-
ϊού και τα μέτρα περιορι-
σμού της εξάπλωσής του 
δεν επιτρέπουν την ολο-
κλήρωση του κύκλου των 
τεσσάρων διαλέξεων στον 
Πολιτιστικό Χώρο "Κανάρη 
4" του Πελοποννησιακού 
Λαογραφικού Ιδρύμα-
τος που ξεκίνησαν στις 6 
Μαρτίου. Ως εκ τούτου το 
Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ελληνικής Εταιρείας Ενδυ-
μασιολογίας αποφάσισε να 
ολοκληρωθούν τα μαθή-
ματα διαδικτυακά. 
Την Παρασκευή, 8 Μαΐ-
ου πραγματοποιήθηκε η 
δεύτερη διάλεξη, για το τε-
χνολογικό και οικονομικό 
υπόβαθρο της παραγωγής 
υφασμάτων-ενδυμάτων. 

Η Τρίτη διάλεξη  θα περι-
λαμβάνει τις όψεις της βυ-
ζαντινής κοινωνίας: 

Τα φύλα, οι ηλικίες και άλ-
λες πτυχές ατομικής ταυτό-
τητας 

Το ένδυμα αποκαλύπτει 
πρωτίστως πτυχές της βυ-
ζαντινής κοινωνίας. Για 
παράδειγμα πώς οι ίδιοι 
βυζαντινοί αντιμετώπιζαν 
τα φύλα, τις διαφορετικές 
ηλικιακές ομάδες, εθνο-
τικές ομάδες και άλλες 
ιδιότητες που σχετίζονται 
με την ταυτότητα ατόμων 
(π.χ. φύλο) ή ομάδων (π.χ. 
τόπο καταγωγής, θρησκεία, 
επαγγελματική ιδιότητα). 

Πόσο ψηφιακά ικανοί είμαστε ως εκπαιδευόμενοι, 
εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί οργανισμοί; 

Τελικά πόσο ψηφιακά ικανοί και προε-
τοιμασμένοι είμαστε; Έχουμε ήδη βρει 
μια κοινή γλώσσα, ένα σημείο αναφοράς 
για να ενημερωνόμαστε, να μαθαίνου-
με και να δημιουργούμε ψηφιακά; Το 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλε-
κτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) ανοίγει 
τον διάλογο για την ανάπτυξη και εξά-
σκηση των ψηφιακών δεξιοτήτων, σε 
συνεργασία με κορυφαίους εθνικούς και 
ευρωπαϊκούς φορείς, συγκεντρώνοντας 
ιδέες και προτάσεις για τη βελτίωση της 
ανταπόκρισης της κοινωνίας και της πο-
λιτείας στην ψηφιακή πρόκληση.
Το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο 
(webinar) διοργανώνεται σήμερα 14 
Μαΐου σε συνεργασία με το Κοινό Κέ-
ντρο Ερευνών της ΕΕ (JRC). Τίτλος και 
κεντρικό ερώτημα του σεμιναρίου «Πόσο 
ψηφιακά ικανοί είμαστε ως εκπαιδευό-
μενοι, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί 
οργανισμοί; Από τη θεωρία στην πράξη». 

Οι εκπρόσωποι της Μονάδας Ανθρώπι-
νου Κεφαλαίου και Απασχόλησης του 
JRC, Ιωάννης Μάγειρος, Παναγιώτης 
Καμπύλης, και Γεώργιος Καψάλης, θα 
παρουσιάσουν τα ερευνητικά δεδομένα 
και τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί 
στο Κοινό Κέντρο Ερευνών, καθώς και 
βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη 
της ψηφιακής ικανότητας, μίας από τις 
οκτώ βασικές ικανότητες οι οποίες είναι 
θεμελιώδεις για όλους σε μια κοινωνία 
που βασίζεται στη γνώση.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευ-
τικούς, μαθητές, στελέχη εκπαιδευτικών 
ή δημόσιων οργανισμών, πολίτες, επι-
χειρηματίες, και γενικά σε οποιονδήποτε 
θέλει να μάθει περισσότερα σχετικά με το 
θέμα. Ο διάλογος για τις ψηφιακές δεξι-
ότητες θα συνεχιστεί το επόμενο διάστη-
μα, με ομιλητές από την Ελλάδα και όλο 
τον κόσμο.
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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.

Περίπατος Ακροναυπλία μέσω κορωνοϊού  //  Βάγγος Λαγουρός

Στην Καραντίνα με …την Καραμπίνα

της Φωτεινής Αργείτου 
– Τζαμαλούκα* 

Ε
ίμαστε η ανορθο-
γραφία της Ευ-
ρώπης. Όλοι οι 
λαοί της έχουν το 

ίδιο αλφάβητο  χρησιμοποι-
ούμενο παγκοσμίως. Εμείς τι 
παριστάνουμε;
Η καλή μας η δασκάλα, η 
Τηλεόραση, κρατική και ιδι-
ωτική ανέλαβε να μας εξευ-
ρωπαΐσει. Να μας κάνη συ-
νεργάσιμους.
Στο δίμηνο του εγκλεισμού 
πέρασαν από ανεκτά μέχρι 
καλά όσοι διαθέτουν ατο-
μικούς τρόπους διαφυγής. 
Μπορώ να ειπώ – όσο πα-
ράξενο κι αν ακούγεται - ότι 
εμένα μου άρεσε κιόλας.
Προχθές που πήγα στον για-
τρό,  μού έπεφτε η μάσκα, 
μού κατέβαινε κάτω απ’ την 
μύτη, θάμπωναν τα γυαλιά 
μου, μια ώρα ετοιμασία πρίν 
και μια ώρα μετά για απολύ-
μανση, έφτασα να λέω, αν 
μπορέσω να μην ξαναβγώ!
Μιλάω συνέχεια για μένα. 
Αλλά όλοι το ίδιο κάνουν. 
Ακόμα κι’ αν αναπτύσσουν 
το πιο βαρύγδουπο θέμα, μι-
λάνε για τον εαυτό τους, για 
το πώς το βλέπουν αυτοί.
Λοιπόν, όταν ανοίξουν τα 
σχολεία, η δασκάλα θα βάλει 
τα παιδιά να γράψουν μιά 
Έκθεση: «Πώς πέρασα στην 
καραντίνα». (Εγώ) στην κα-
ραντίνα είχα μία καραμπίνα. 
Μου έχει μείνει «κουσούρι». 

«Εἰδικότης  κτηθεῑσα ἐν τῶ 
στρατεύματι» πού λένε (δη-
λαδή στην εκπαίδευση)!
Την στήνω στην Τηλεόραση 
και συνεχώς βρίσκω λάθη. 
Δεν μπορώ να τα κρατάω 
για τον εαυτό μου. Θα σας τα 
ειπώ. Για να σκεφθήτε και να 
θυμώσετε κι’ εσείς. Ο θυμός 
είναι παραγωγικό συναίσθη-
μα. Φράσεις ακατανόητες 
γραμμένες σε συνεχή γραφή 
στο λατινικό αλφάβητο. Για 
ποιους τα γράφουν αυτά; Για 
τους Έλληνες;
Σταχυολογώ, μεταφρά-
ζοντας όπου χρειάζεται 
: 24wres (όπου ω=w), 
giacathetipouaksizei , 
halitheiamas (όπου 
h=η), elastithesimoy, 
a n h m o u n p l o u s i o s , 
agriesMelisses. 
Υπάρχει ένα ρητό για την 
αξία της διαύγειας  τού λό-
γου: «Σοφόν το Σαφές». Κάθε 
απόγευμα στις 6, στημένοι 
στην μικρή οθόνη ακούγα-
με τις ανακοινώσεις. Έλεγαν: 
«Είμαι ξεκάθαρος» όχι «σα-
φής»,  «Είναι ξεκάθαρο», όχι 
«σαφές». Συμμορφούμενοι 
λοιπόν προς την κρατούσα 
πλέον φρασεολογία πρέπει 
κι’ εμείς να διορθώσουμε το 
πανάρχαιο ρητό: από «Σοφόν 
το Σαφές» σε  «Σοφόν το ξε-
κάθαρον».
Η μετάλλαξη έχει γίνει και 
σε άλλες έννοιες, που έχουν 
επιβληθεί  από κέντρα του 
εξωτερικού πάντα όμως με 
εγχώρια βοήθεια. 
Ακούμε συχνά… «Πώς εκτι-
μάτε….;» Είναι το αμερικά-
νικο «estimate» που έχει 
αντικαταστήσει το «νομίζω», 
το ρήμα στο οποίο  βασίστη-
κε όλη η Ελληνική Φιλοσο-
φία. Το Ευρωπαϊκό «θεσμοί» 
αντικατέστησε τα πανάρχαια  

«Θέσφατα». Ελληνικά -Θε-
σμούς όπως η οικογένεια, η 
γλώσσα, η θρησκεία.
Είναι θεσμοί το Δ.Ν.Τ; το 
Eurogroup; Οι προτεσταντι-
κές Τράπεζες λαών εγκλη-
ματικών που μάς ταλανίζουν 
τόσα χρόνια ώστε να έχουμε 
μόνον υποχρεώσεις κι αυτοί 

μόνον δικαιώματα;
Αναπόφευκτες οι συγκρίσεις.
Οι Γάλλοι έχουν επίσημη 
γλώσσα  (η οποία βαθμηδόν 
και επισήμως πιά αντικατέ-
στησε την λατινική) από την 
εποχή τού Ρισελιέ. Τεσσάρων 
αιώνων ζωή.
Κάθε λέξη τελειώνει σε ένα, 

δύο, τρία γράμματα που δεν 
προφέρονται, τα  «lettres 
muettes» (άφωνα). Κανείς 
δεν σκέφτηκε να τα δια-
γράψει. Έχουν το «accent 
circonfléxe», την χαριτωμέ-
νη περισπωμένη, ένωση της 
οξείας  (ʹ) και της βαρείας () 
σε  (^) . Κανείς δεν σκέφτηκε 

να την εξαφανίσει, αν και δεν 
χρειάζεται. Είναι η ιστορία 
της γλώσσας τους.
Όταν κάποιοι «νεωτεριστές» 
πρότειναν στον Στάλιν κά-
ποιες τροποποιήσεις, αυτός 
αγρίεψε: «Κάτω τα χέρια από 
την Αγία Ρωσσική μας Γλώσ-
σα». Ίσως τούς έστειλε και 

σε κανένα «Γκουλάγκ» να 
εφαρμόσουν εκεί τις μεταρ-
ρυθμίσεις και τους νεωτερι-
σμούς τους.
Αυτά από όσους σέβονται 
τον «Θεσμό» της γλώσσας. 
Εμείς γιατί δεν χαλάμε ποτέ 
ξένα χατήρια;
Οι λέξεις έχουν τρομερή δύ-
ναμη. Ο «Θεσμός» έχει απερι-
όριστο κύρος.
Εδώ τις μετατροπές στην 
γλώσσα τίς έκαναν οι εκδό-
τες, επιχειρηματίες ώστε να 
τούς στοιχίζουν φθηνότερα 
τα έντυπά τους.  Είχαν φρυά-
ξει: Έχουμε πολλές γλώσσες: 
Ομηρική, Αττική, Διαλέ-
κτους, Αλεξανδρινή, Καθα-
ρεύουσα, Δημοτική. Πολλά 
(ι), πολλά (ο).
«Μα αυτός είναι ο πλούτος 
μας».
«Όχι, μία χρειαζόμαστε. Να 
κάνουμε τη δουλειά μας». 
Πήραν το ψαλίδι και άρχισαν 
να κόβουν.
Ας έχουμε λοιπόν μία γλώσ-
σα και τον Τουρισμό. Ούτε 
πρωτογενή παραγωγή, ούτε 
βιοτεχνίες, ούτε εργοστάσια, 
ούτε τίποτε.

Αυτό που έγινε και συνεχίζει 
να  γίνεται με γοργούς ρυθ-
μούς είναι μια επίθεση στην 
Γλώσσα, στην Ιστορία και 
στην Θρησκεία.
Έτσι παρ’ όλες τις «θυσίες» 
μας, κι’ αυτή άλλωστε παρε-
ξηγημένη έννοια, μια και η 
«θυσία»,  προσφέρεται (θελη-
ματικά, εκουσίως, οικειοθε-
λώς), δεν επιβάλλεται με το 
πιστόλι στον κρόταφο, είμα-
στε πάλι οικονομικά σε πιο 
δεινή θέση.
Αθάνατο Κεφάλαιο! Αθάνα-
τοι αγράμματοι πολιτικοί!
Συχνά αναρωτιέμαι: «Εδώ ο 
κόσμος καίγεται…»  κι’ εγώ 
ασχολούμαι με την ορθογρα-
φία ή τίς κακοτεχνίες τής γε-
νέτειράς μου, τού Ναυπλίου;
«Έκαστος εφ’ ώ ετάχθη» ή 
τον έταξαν.
Άλλοι ασχολούνται με την 
υγειονομική κρίση, άλλοι με 
την οικονομική, ως «ειδικοί».
Και όλοι ματαιοπονούμε.
Que sera, sera.

*Η Φωτεινή Αργείτου 
– Τζαμαλούκα είναι 

Φιλόλογος

Συχνά αναρωτιέμαι: «Εδώ ο κόσμος 
καίγεται…»  κι’ εγώ ασχολούμαι με την 

ορθογραφία ή τίς κακοτεχνίες τής γενέτειράς 
μου, τού Ναυπλίου;
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ            

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ         

& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ        

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ  

Πληροφορίες: Στυλ. Κορνηλάκη, Καλ. Σαρρή,

 Τηλ. 27520-97612, Φαξ: 27520-24690

 e-mail:efaarg@culture.gr    12/05/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει  (για όσο υφί-

σταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η 

έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως όχι πέραν 

της 30ης Ιουνίου 2020)

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ανακοινώνει  

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολι-

κά  πενήντα επτά (57) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας, που εδρεύει στο Ναύπλιο και συγκεκριμένα του 

εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, 

αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν 

πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Τόπος 

Απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων

101 ΕΦ. Α. 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ ΜΥΚΗΝΩΝ

(Δήμος Άργους – 
Μυκηνών)

Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΦΥΛΑΚΩΝ  

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Από την ημερομηνία 
υπογραφής της 

σύμβασης και για 
διάρκεια απασχόλησης 
επτά (7) μηνών και όχι 
πέραν της 31-12-2020 

20

102 ΕΦ. Α. 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 

ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ
(Δ. Ναυπλιέων)
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΦΥΛΑΚΩΝ  

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Από την ημερομηνία 
υπογραφής της 

σύμβασης και για 
διάρκεια απασχόλησης 
επτά (7) μηνών και όχι 
πέραν της 31-12-2020

9

103 ΕΦ. Α. 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
(Δήμος Επιδαύρου)

      Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΦΥΛΑΚΩΝ  

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Από την ημερομηνία 
υπογραφής της 

σύμβασης και για 
διάρκεια απασχόλησης 
επτά (7) μηνών και όχι 
πέραν της 31-12-2020

12

104 ΕΦ. Α. 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ 

(Δήμος Ναυπλιέων)
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΦΥΛΑΚΩΝ  

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Από την ημερομηνία 
υπογραφής της 

σύμβασης και για 
διάρκεια απασχόλησης 
επτά (7) μηνών και όχι 
πέραν της 31-12-2020

4

105 ΕΦ. Α. 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ ΜΥΚΗΝΩΝ

(Δήμος Άργους – 
Μυκηνών)

Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

Από την ημερομηνία 
υπογραφής της 

σύμβασης και για 
διάρκεια απασχόλησης 
επτά (7) μηνών και όχι 
πέραν της 31-12-2020

3

106 ΕΦ. Α. 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ 

ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
ΝΑΥΠΛΙΟΥ

(Δήμος Ναυπλιέων) 
Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

Από την ημερομηνία 
υπογραφής της 

σύμβασης και για 
διάρκεια απασχόλησης 
επτά (7) μηνών και όχι 
πέραν της 31-12-2020

1

107 ΕΦ. Α. 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
(Δήμος Επιδαύρου)

      Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

Από την ημερομηνία 
υπογραφής της 

σύμβασης και για 
διάρκεια απασχόλησης 
επτά (7) μηνών και όχι 
πέραν της 31-12-2020

1

108 ΕΦ. Α. 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ 

ΑΠΟΘΗΚΕΣ  
ΝΑΥΠΛΙΟΥ

(Δήμος Ναυπλιέων)
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από την ημερομηνία 
υπογραφής της 

σύμβασης και για 
διάρκεια απασχόλησης 
επτά (7) μηνών και όχι 
πέραν της 31-12-2020

1

109 ΕΦ. Α. 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 

ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ
(Δ. Ναυπλιέων)
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από την ημερομηνία 
υπογραφής της 

σύμβασης και για 
διάρκεια απασχόλησης 
επτά (7) μηνών και όχι 
πέραν της 31-12-2020

1

110 ΕΦ. Α. 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
(Δήμος Επιδαύρου)

 Ν. ΑΡΓΟΛΙΔOΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από την ημερομηνία 
υπογραφής της 

σύμβασης και για 
διάρκεια απασχόλησης 
επτά (7) μηνών και όχι 
πέραν της 31-12-2020

3

111 ΕΦ. Α. 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ ΜΥΚΗΝΩΝ

(Δήμος Άργους – 
Μυκηνών)

Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από την ημερομηνία 
υπογραφής της 

σύμβασης και για 
διάρκεια απασχόλησης 
επτά (7) μηνών και όχι 
πέραν της 31-12-2020

2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός 

θέσης
Τίτλος σπουδών 
και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101, 102, 
103,104

  ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και 
Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των 
παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελ-
ματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελ-
ματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 
1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
2. Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσ-
σας(*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσό-
ντα)
1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Στέλεχος Υπηρεσιών 
Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών  ή αντίστοιχο 
πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή  
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος 
ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικό-
τητας
2. Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσ-
σας(*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσό-
ντα)
1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μετα-
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, 
ανεξαρτήτως ειδικότητας.
2. Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσ-
σας(*).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: βλ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4049/2012 άρθρο 40 παρ. 1 & 2, στην 
ενότητα του παρόντος Ειδικές Επισημάνσεις, για τους αποφοίτους του ΙΕΚ Φυ-
λάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

105, 106, 
107

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και 
Αρχαιολογικών χώρων  ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των 
παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελ-
ματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελ-
ματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 
1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσό-
ντα)
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφά-
λειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή 
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ  ή  Επαγγελμα-
τικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών 
ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή 
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας 
του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονά-
δας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσό-
ντα)
 Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, 
ανεξαρτήτως ειδικότητας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: βλ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4049/2012 άρθρο 40 παρ. 1 & 2, στην 
ενότητα του παρόντος Ειδικές Επισημάνσεις, για τους αποφοίτους του ΙΕΚ Φυ-
λάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

108, 109, 
110, 111  Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
 (*) Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την Ανα-
κοίνωση,   πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα 
Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδο-
σης «02-12-2019» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο 
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ». 
 • Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για 
όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε 
σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,  
είτε σε πρωτότυπα.
 •Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να 
υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ.   ΔΙΠΑΑΔ/ 
Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 
272/6.2.2017/τ.Β΄)(στοιχεία17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος ΣΟΧ με σή-
μανση έκδοσης  «02-12-2019»).
    Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Ερ-
γασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019».
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Για τις θέσεις με κωδικό 103, 107 και 110  προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που 
ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που 
συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Επιδαύρου, (άρθρο ένατο, παρ.28 του 
Ν. 4057/2012).
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΔΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόλη-
ση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλμα-
τος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

ΚΩΔ. ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

101,  102, 103, 
104, 105, 106, 
107

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών 
με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ει-
δικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος Ανακοινώσε-
ων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 
16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΥΕ)  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων της κατηγορίας υπο-
χρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. 

ΚΩΔ. ΘΕΣΕΩΝ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

108, 109, 110, 
111

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ει-
δικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσε-
ων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 
16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των 
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να  υποβάλουν  ηλεκτρονικά  
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( protefaarg@culture.gr ) όλα τα  απαι-
τούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων 
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ 
του  ανωτέρω Παραρτήματος.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
•Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογη-

τικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει 
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), σύμφωνα με την οποία εφόσον προκύ-
ψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα 
μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19.
•Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) 
που θα υποβληθούν πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυ-
σική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.
•Εκτός των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο παραπάνω παράρτημα (ΣΟΧ), οι υπο-
ψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά μία επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του  Ν. 
1599/1986, στην οποία  να δηλώσουν ότι: δεν έχουν απασχοληθεί σε Υπηρεσία του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων ή πρώην Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ ή Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Τουρισμού ή Υπουργείο Πολιτισμού) και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.  από 19-
07-2004 (έναρξη ισχύος του Π.Δ. 164/2004) και εφεξής με οποιαδήποτε σύμβαση 
εργασίας ή σε εκτέλεση προσωρινής δικαστικής απόφασης η οποία εκδόθηκε κατά 
την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Σε αντίθετη περίπτωση εάν έχουν απα-
σχοληθεί να αναφέρουν αναλυτικά τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ή πρώην 
Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ ή Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρι-
σμού ή Υπουργείο Πολιτισμού)και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε που εργάσθηκαν, τη χρονική διάρ-
κεια και την ειδικότητα.
Ειδικότερα οι υποψήφιοι, απόφοιτοι του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογι-
κών Χώρων, να αναφέρουν τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης σε Υπηρεσία του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού,  Παιδείας  
και Θρησκευμάτων  ή  πρώην  Γενική  Γραμματεία  Πολιτισμού  του  ΥΠΑΙΘΠΑ ή 
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ή Υπουργείο Πολιτισμού) και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.   
από  23-02-2012 (έναρξη ισχύος του Ν. 4049/2012).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια 
ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημο-
σιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού Αργολίδας, 
εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδι-
αία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμ-
βάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» και το 
Ειδικό Παράρτημα: (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «20-12-2019 »] 
να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού (www.culture.gr), στα παραρτήματα αυτής όπου προκηρύσ-
σονται οι θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων 
των Δήμων Ναυπλιέων, Επιδαύρου και Άργους-Μυκηνών. Θα συνταχθεί και σχετικό 
πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 
όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr 
είτε στο fax:  210 - 6467728 ή 213 - 1319188.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-
ου ( protefaarg@culture.gr ).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο.
Η αίτηση συμμετοχής και οι σχετικές κατά περίπτωση υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 
1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απα-
ραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες 
αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις  δεν  γίνονται δεκτές.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατη-
γορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπι-
κού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρω-
ση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημε-
ρολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρού-
σας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο 
δικτυακό τόπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.culture.gr), στα 
παραρτήματα αυτής όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο χώρο των 
ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Ναυπλιέων, Επιδαύρου και 
Άργους- Μυκηνών, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης 
στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταί-
ας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε 
η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσί-
ες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρ-
τησης της παρούσας  στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που αυτή θα δημοσιευθεί ή 
αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α)  στο δικτυακό τόπο 
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη δι-
αδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων àΟρ. Χρόνου ΣΟΧ· 
β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους 
διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες 
και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του 
ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυ-
πα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων àΟρ. Χρόνου ΣΟΧ·.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η Υπηρεσία μας  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει 
των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνω-
σης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την 
πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής: 
Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια  προσόντα της ειδι-
κότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.). 
Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά), γί-
νεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από 
τα βαθμολογούμενα κριτήρια (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, 
αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, εμπειρία, 
αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατόμου).
Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που 
έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) 
και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο 
(αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν και πάλι ισοβαθμούν, προηγεί-
ται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ αν εξαντληθούν 
όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η Υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε 
είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετο-
χής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στα καταστήματα των γραφείων μας και 
στο δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΠΟ.Α, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο 
ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 
παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους 
της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: 
sox@asep.gr είτε στο fax: 210 - 6467728 ή 213 - 1319188.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η 
οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση υποβάλλεται απο-
κλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ  στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου ( prosl.enstasi@asep.gr ) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδει-
κτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €) που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής 
του ηλεκτρονικού παραβόλου (e– παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» 
στο διαδικτυακό τόπο  του ΑΣΕΠ ( www.asep.gr ), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρε-
σία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό  του παραβόλου στην 
ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθε-
σμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, 
το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Η Υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτο-
αντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει 
ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης. 
Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17/2002 Απόφαση της 
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Υπηρεσία θα παρέχει 
την δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, 
προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία 
(έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου  έννομου συμφέροντος).

Η Διευθύντρια της Εφορείας
Άλκηστις Παπαδημητρίου
Αρχαιολόγος με βαθμό Α΄
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Πως είναι όταν πεινάς δεν ξέρω
 

Όταν δεν βλέπεις τίποτα

ελπίζεις 

στο Θεό!

Όταν έχεις τά πάντα

δεν νιώθεις αυτό το 

δίδαγμα 

του Χριστού...

Ανθρωποι που δεν 

έβλεπαν

πίστεψαν καί βρήκαν

τό φώς τους!

Αυτοι που πονούσαν 

εκλιπαρούν 

τή βοήθεια του 

καί θεραπεύτηκαν..

Ηρθε στη γη σαν ταπεινός 

άνθρωπος 

νά θυσιάσει την ψυχή 

του...

τά χείλη του 

έμειναν στεγνά ...

το σώμα του καρφωμένο

με περόνες 

στον Σταυρό 

του μαρτυρίου ..

Δεν ξέρω αλλά αυτές 

Τις Άγιες Μέρες

κάτι με πληγώνει...

Φταίω.

ήμουν συνένοχος

Δεν σκούπισα 

τά δάκρυα σου...

Θρηνώ 

για τον πόνο σου...

αλλά μόνο 

στα δύσκολα 

ζητώ 

τήν βοήθεια σού ...

Τίποτα 

δεν θυσίασα...

Ιωάννης Σκούρας   
15 - 04 - 2020

Αν με αγαπάς…
Αν με αγαπάς…
Μίλα μου στην καρδιά,
Φύσα τον φόβο,
Δως μου δύναμη,
Να κοιτώ ψηλά.

Αν με αγαπάς…
Φύσα τα σύννεφα,
Δείξε μου τον ήλιο,
Μάθε μου να δέχομαι
Το χάδι του,
Στην καρδιά.

Αν με αγαπάς…
Πάρε με στην θάλασσα
Σώπασε τα κύματα,
Φέρε τον αέρα
πίσω μας,
Και τον ήλιο μας
Μπροστά.

Αν με αγαπάς…
Φύσα με ...μέσα σου,
Άπλωσε τα χέρια σου,
Ταξίδεψε με 
στο κόσμο μας,
Από ψηλά,

Φτάνει να με αγαπάς !!

- Σπύρος Δ Κατσίγιαννης -

Το αγαπημένο πρόσωπο     

Δεν είν’ τα πλούτη αυτά που κάνουν 

τον άνθρωπο να χαμογελά

Δεν είναι διαμάντια ούτε χρυσάφι 

Όλα αυτά είναι μάταια

Όσα κι αν έχεις θα θέλεις κι άλλα 

όταν θα πρόκειται για υλικά

Αλλά όταν έχεις πραγματική αγάπη 

τότε θα έχεις μαζί και φτερά

Σε άλλη διάσταση θα περάσεις 

όλα τα άλλα θα είναι ανούσια 

Θα θέλεις μόνο το πρόσωπό του 

να έχεις πάντα εκεί κοντά 

Νανά Μπροδήμα, ποιητική συλλογή «Στα 

απόκρυφα μονοπάτια της καρδιάς» Εκδόσεις 

Όστρια, Ιούλιος 2014

Επέστρεψαν στο γραφείο του Διευθυντή. 
Βρήκαν τον Ιταλό να βηματίζει νευρικά 
μπροστά στην τζαμαρία ενώ ο Χατζής κα-
θόταν χαλαρός στην πολυθρόνα του και 
περίμενε στωικά το αναμενόμενο. Ο Αστυ-
νομικός Διευθυντής πήρε τον λόγο:
-Επειδή η υπόθεση παρατράβηξε, ενώ όλα, 
εδώ και αρκετό χρόνο είναι ξεκάθαρα, ας 
επισπεύσουμε το τέλος της. Ο Έτορε Μα-
ντσίνι δολοφονήθηκε με ένεση, η οποία 
του προκάλεσε καρδιακή ανακοπή. Ο λό-
γος της δολοφονίας του είναι ξεκάθαρος. 
Δεν έχει να κάνει, φυσικά, με την θέση του 
ως Διευθύνοντα συμβούλου της Vacanze 
Stilistiche Universali, που προετοίμαζε με-
γάλης έκτασης τουριστική επένδυση στην 
Καραθώνα. Επένδυση που, όπως φαίνεται, 
λειτουργούσε ως προκάλυμμα. Αυτό δεν το 
συμπέρανα αλλά μου το είχε εκμυστηρευ-
τεί ο ίδιος, προσπαθώντας να με δελεάσει 
με σοβαρό χρηματικό αντάλλαγμα. Σκοπός 
της παρουσίας του εδώ ήταν η ανεύρεση  
και ιδιοποίηση κατοχικού θησαυρού, απο-
τελούμενου από ένα μεγάλο ποσό εγγλέζι-
κων λιρών, που ο θείος του Ούγκο Μπονα-
βεντούρα είχε κρύψει στην Καραθώνα, λίγο 
πριν την μεταστροφή και συνθηκολόγηση 
της Ιταλίας, το καλοκαίρι του 1943. Για τον 
λόγο αυτό βασανίστηκε και δολοφονήθη-
κε από τον λοχαγό της Ιταλικής Μυστικής 
Αστυνομίας Τζιανφράνκο Μαντσίνι, πατέρα 
του Έτορε. Σε αυτό το εγχείρημα συνεργαζό-
ταν, κατ’ αρχάς, με τον αγαπητό Ούγκο, που 
με κοιτάει δήθεν έκπληκτος. Φυσικά, για 
την όλη υπόθεση είχα ενημερώσει από την 
πρώτη στιγμή τον κύριο Διοικητή Ασφαλεί-
ας, ο οποίος μπορεί να το διαβεβαιώσει.
Έξαλλος ο Ιταλός Μορφωτικός Ακόλουθος 
πετάχτηκε όρθιος και άρχισε να κραυγάζει, 
χειρονομώντας:
-Δεν σας επιτρέπω! Με αυθαίρετους και φα-
νταστικούς συλλογισμούς προσπαθείτε να 
καλύψετε την ανικανότητά σας να ανακα-
λύψετε τον πραγματικό ένοχο και ξεχνάτε 
πως έχετε απέναντί σας έναν διπλωμάτη, με 
ό,τι συνεπάγεται αυτό ως προς τα δικαιώ-
ματά μου!
Ο Γιώργος Χρόνης, έκανε ένα ανεπαίσθητο 

νόημα προς την πλευρά του αστυνομικού 
Διευθυντή και πήρε τον λόγο:
-Πρώτον, κύριε Μπναβεντούρα, εδώ και 
κάποια ώρα δεν βλέπω απέναντί μου έναν 
διπλωμάτη αλλά έναν ένοχο στυγνής δο-
λοφονίας, που σχεδίασε και εκτέλεσε με 
ψυχρό και ανάλγητο τρόπο την δολοφονία 
του Έτορε Μαντσίνι, χρησιμοποιώντας ένε-
ση σουκινυλοχολίνης, σε υψηλή δόση, που 
προκάλεσε υπερκαλιαιμία, με αποτέλεσμα 
την καρδιακή ανακοπή. Έλα, όμως, που ο 
μακαρίτης, πεθαίνοντας, πρόλαβε να ψιθυ-
ρίσει το όνομα «Ούγκο»….
Σαν να τον χτύπησε ρεύμα, ο Μοναβεντού-
ρα αναφώνησε:
-Κι άλλο ψέμα! Σε τέτοια περίπτωση ο άν-
θρωπος έχει συνείδηση αλλά δεν μπορεί να 
μιλήσει!
Πάγωσε όταν αντελήφθη τι είχε πει. Δεν 
του ερχόταν, όμως, στο μυαλό κάποια δι-
καιολογία… Ο Διοικητής Ασφαλείας έβγαλε 
ένα ζευγάρι χειροπέδες.
-Όπως αντιλαμβάνεσθε, τα υπόλοιπα έχετε 
κάθε δικαίωμα να τα υποστηρίξετε κατά 
την εξέτασή σας από τον αρμόδιο ανακρι-
τή, όπου θα κληθείτε να απαντήσετε ως 
κατηγορούμενος για την διάπραξη ανθρω-
ποκτονίας εκ προμελέτης, ιδιαιτέρως ειδε-
χθούς, σε κατάσταση νηφαλιότητας.
Σε μια απέλπιδα, τελευταία προσπάθεια 
αποφυγής του μοιραίου, ο Ιταλός προσπά-
θησε να αρθρώσει:
-Μα με καλύπτει η Διπλωματική ασυλία!
-Μέχρι πρότινος. Με την σύμφωνη γνώ-
μη, όμως, του κυρίου Εισαγγελέα Εφετών, 
έχουμε στα χέρια μας την εντολή άρσης της 
Διπλωματικής σας ασυλίας. Παρακαλώ, ση-
κώστε τα χέρια σας ενωμένα μπροστά…

ΤΕΛΟΣ 
Τα πρόσωπα που πήραν μέρος στην υπόθε-
ση είναι απολύτως φανταστικά (όπως και 
όλη η ιστορία), σε αντιδιαστολή με πραγμα-
τικούς τόπους και καταστήματα που αναφέ-
ρονται στο μυθιστόρημα.

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

Η σύλληψη του δολοφόνου
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Μ
ε ψήφισμά τους οι ποδη-
λάτες και οι Πεζοι διεκδι-
κούν από την Κυβέρνηση:
Σας ζητούμε να διευκο-

λύνετε τους δήμους και τις πε-
ριφέρειες σε όλη την Ελλάδα, με 
διοικητικά μέτρα, νομοθετικές 
πρωτοβουλίες και χρηματοδοτή-
σεις, ώστε με ταχύτατες διαδικασίες 
να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 
υποδομές για βάδιση με τήρηση 
των αποστάσεων ασφαλείας και 
για ποδηλασία.
H Ελλάδα έχει μία σημαντική επι-
τυχία: κράτησε τον αριθμό των 
θυμάτων της πρωτόγνωρης αυτής 
πανδημίας σε εξαιρετικά χαμηλά 
επίπεδα. Ταυτόχρονα, οι πολίτες 
πήραν την ψυχική και σωματική 
υγεία στα χέρια τους, ακολουθώ-
ντας τα μέτρα, αθλούμενοι και εκ-
μεταλλευόμενοι κάθε ευκαιρία για 
άσκηση κι επαφή με τη φύση.
Καθώς οι δρόμοι μας άδειασαν 
από αυτοκίνητα, οι γειτονιές γέμι-
σαν από περιπατητές, ποδηλάτες, 
αθλούμενους και παιδικές φωνές. 
Μικρές και μεγάλες πόλεις έγιναν 
ανθρώπινες και η ατμόσφαιρα κα-
θάρισε από τα καυσαέρια και το 
θόρυβο. Έγινε προφανές πως όλες 
οι πόλεις μπορούν να γίνουν βιώσι-
μες, πιο καθαρές και πιο πράσινες.
Τώρα που η χώρα περνά στην επό-
μενη φάση, η πολιτεία οφείλει να 
αναγνωρίσει ότι ο καλύτερος τρό-
πος να αποφευχθεί ο συνωστισμός 
στα Μεσα Μαζικής Μεταφοράς εί-
ναι να ενισχυθεί η βιώσιμη μετα-
κίνηση.
Σας καλούμε να δείτε όλους και 
όλες εμάς που βγήκαμε με τα πο-
δήλατά στους δρόμους, όταν το 
επέτρεψαν οι συνθήκες και να 
φροντίσετε ώστε οι συνθήκες αυ-
τές να διατηρηθούν και την επό-
μενη ημέρα. Αν, με την άρση των 
περιοριστικών μέτρων, όλοι όσοι 
αποφεύγουν τα μέσα μεταφοράς 
υποχρεωθούν να χρησιμοποιή-
σουν αυτοκίνητο, οι πόλεις θα γί-
νουν χειρότερες από πριν.
Οφείλουμε να μεταβούμε στην 
επόμενη μέρα αφήνοντας πίσω τα 
λάθη του παρελθόντος. Ενώ είμα-
στε πρωτοπόροι στην αντιμετώπι-
ση του κορωνοϊού, κινδυνεύουμε 
να γίνουμε ουραγός της διεθνούς 
προσπάθειας για επανεκκίνηση της 
οικονομίας με καλύτερες προϋπο-
θέσεις για τις πόλεις και την υγεία 
των κατοίκων τους. Στο εξωτερι-
κό, ήδη περιορίζουν το χώρο των 
οχημάτων, δίνοντας λωρίδες για 
τους ποδηλάτες και τους πεζούς ως 
μέτρο αντιμετώπισης του κορωνοϊ-
ού, ενώ στην Ελλάδα συμβαίνει το 
ακριβώς αντίθετο. Μέχρι στιγμής, 
οι επίσημες συστάσεις είναι η χρή-
ση των ΙΧ, το ελεύθερο παρκάρισμα 
στο κέντρο και η αναστολή του δα-
κτυλίου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας τονίζει συνεχώς την αξία 
της άσκησης, ενώ παράλληλα ση-
μειώνει τους κινδύνους από την 
έλλειψη της κατά τη διάρκεια των 

μέτρων κοινωνικής απομόνωσης. 
Η σωματική δραστηριότητα συμ-
βάλλει στη διατήρηση ενός ισχυρού 
ανοσοποιητικού συστήματος που 
είναι το ζητούμενο για την αντιμε-
τώπιση του κορωνοϊού αλλά και 
κάθε άλλης μόλυνσης. Εφόσον οι 
προσωρινές υποδομές αποδειχθούν 
επιτυχείς, ζητούμε να παραμείνουν 
και θα διευρυνθούν, ώστε το βάδι-
σμα και η ποδηλασία να κυριαρ-
χήσουν, ως συνεισφορά σε μια νέα 
ποιότητα ζωής και στην αντιμετώ-
πιση της κλιματικής κρίσης. Τώρα 
έχουμε τη μοναδική ευκαιρία για 
να πετύχουμε μία νέα ποιότητα 
ζωής στις πόλεις μας και να μετα-
τρέψουμε μια «ασύμμετρη» απειλή 
σε ευκαιρία! Η εικόνα των πόλεων 
στη διάρκεια των έκτακτων μέτρων 
έδειξε ότι η κοινωνία είναι παραπά-
νω από ώριμη για μια τέτοια αλλα-
γή. Ελπίζουμε να ισχύσει το ίδιο και 
με την πολιτική ηγεσία.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΖΗΤΑΜΕ :
1.Την έκτακτη ή και τακτική από-
δοση λωρίδων για ποδήλατα και 
πεζούς στις αρτηρίες του
αστικού δικτύου, όπως συμβαίνει 
σε εκατοντάδες πόλεις στον κόσμο 
με στόχο να περπατούν ή να ποδη-
λατούν με ασφάλεια και απόσταση 
οι πολίτες. Ειδικά τώρα που ο και-
ρός βελτιώνεται, μεγάλο μέρος των 
καθημερινών μετακινήσεων θα 
μπορούσε να γίνει με τα πόδια ή το 
ποδήλατο χωρίς τον κίνδυνο μετά-
δοσης του Covid-19 από το συγ-
χρωτισμό σε ΙΧ, ταξί ή σε ΜΜΜ.
Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα
- σχεδόν σε όλες τις άλλες πόλεις 
της Ελλάδας οι αποστάσεις από 
τις γειτονιές μέχρι το κέντρο της 
πόλης είναι της τάξης του 1 έως 
5 χλμ. κατάλληλες ώστε να γίνο-
νται με ποδήλατο ή και με τα πό-
δια πολλές φορές. Επιπλέον δεν 
είναι όλοι οι κάτοικοι της Αθήνας, 
κάτοικοι βόρειων ή νοτίων προα-
στίων και δεν εργάζονται όλοι στο 

κέντρο. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 
των κατοίκων μένει σε απόσταση 
βαδίσματος ή ποδηλάτου από τις 
περιοχές που εργάζεται. Οι εξαγ-
γελίες της κυβέρνησης για μαζική 
χρήση του αυτοκινήτου υποβαθμί-
ζουν τις ήδη υποβαθμισμένες πυ-
κνοδομημένες γειτονιές της Αθή-
νας προς χάρη της μετακίνησης 
με αυτοκίνητο όλων των κατοίκων 
της. Πρόκειται για σχεδιασμό αντι-
περιβαλλοντικό, που εντείνει ταυ-
τόχρονα τις κοινωνικές ανισότητες, 
ενώ η ίδια η κυβέρνηση εξαγγέλει 
ότι θέλει να τις περιορίσει με το 
άνοιγμα των μετακινήσεων.
2. Την εφαρμογή πολύ χαμηλού 
ορίου ταχύτητας, κατάλληλου 
ώστε να συνυπάρχουν με ασφά-
λεια οι πεζοί, οι ποδηλάτες και οι 
χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων ή 
μικρομέσων (σκούτερ, πατίνια κτλ) 
με τα οχήματα, σε όλους τους δρό-
μους που δε μπορεί ή δεν επιθυμεί 
η πολιτεία να δημιουργηθεί ειδική 
λωρίδα για πεζούς, ποδηλάτες και 
άλλους ευάλωτους χρήστες.
3. Την άτυπη πεζοδρόμηση τοπι-
κών δρόμων της πόλης χωρίς κα-
μία κυκλοφοριακή σημασία, όπως 
γίνεται σε αρκετές πόλεις του κό-
σμου, ώστε να μπορούν να κάνουν 
ποδήλατο και να αθλούνται τα παι-
διά συνοδεία των γονέων τους με 
ασφάλεια, χωρίς να εμποδίζεται η 
στάθμευση και η κίνηση των αυτο-
κινήτων των κατοίκων.
4. Όπου η πεζοδρόμηση κρίνεται 
αδύνατη, τη διεύρυνση των πεζο-
δρομίων, έστω και από τη μία μόνο 
πλευρά του δρόμου, έτσι ώστε να 
καθίσταται ασφαλής η μετακίνηση 
των πεζών, σε ικανή απόσταση από 
τα οχήματα και μεταξύ τους.
5. Την εντατικοποίηση των ελέγ-
χων για την τήρηση του ΚΟΚ, με 
έμφαση στην τήρηση των ορίων 
ταχύτητας και την παράνομη στάθ-
μευση που δυσχεραίνει τη διέλευ-
ση πεζών, ποδηλατών, ΑμεΑ και 
ΜΜΜ.

ΠΗΓΕΣ:
Η ατμοσφαιρική ρύπανση συμβάλ-
λει στην αύξηση της θνησιμότητας 
από τον Covid-19:
https://www.hsph.harvard.edu/news/
hsph-in-the-news/air-pollution-
linked-with-higher-covid-19-death-
rates/
https://www.weforum.org/
agenda/2020/04/the-deadly-link-
between-covid-19-and-air-pollution/
https://www.theguardian.com/
environment/2020/apr/20/air-
pollution-may-be-key-contributor-
to-covid-19-deaths-study
Η άποψη των ειδικών:
https://www.forbes.com/sites/
carltonreid/2020/03/22/generously-
fund-cycleways-say-experts-as-
covid-19s-spread-boosts-bicycle-
use/#71742c86b12b
https://epha.org/researchers-call-
on-decision-makers-to-enable-safe-
walking-and-cycling-during-the-
covid-19-pandemic/
https://thecityfix.com/blog/
coronavirus-biking-critical-in-cities-
alejandro-schwedhelm-wei-li-lucas-
harms-claudia-adriazola-steil/
Μέτρα που ενθαρρύνουν τη βιώ-
σιμη μετακίνηση σε:
Λονδίνο:https://www.theguardian.
com/uk-news/2020/apr/14/london-
pedestrians-and-cyclist-may-
get-more-space-on-roads-during-
coronavirus-lockdown
Παρίσι:
https://www.forbes.com/sites/
carltonreid/2020/04/22/paris-to-
create-650-kilometers-of-pop-
up-corona-cycleways-for-post-
lockdown-travel/#3c7b63bb54d4
Μιλάνο:
https://www.theguardian.com/
world/2020/apr/21/milan-seeks-to-
prevent-post-crisis-return-of-traffic-
pollution?fbclid=IwAR06cOVZgJij
mC2-8NpYoO6QvMFcvXxOb0BMyV4
QM5Ou5ImJpz-CAsHMS8U

Βερολίνο:
https://www.independent.co.uk/
news/world/europe/germany-
coronavirus-road-space-cycle-lanes-
berlin-a9462771.html
Γλασκώβη-Εδιμβούργο:
https://www.scotsman.com/news/
transport/pop-cycle-lanes-and-
widened-pavements-edinburgh-and-
glasgow-2545363?fbclid=IwAR22N
MvDKkKBwHt4f-2TQa8-H7jdOwlEKi
s5SWYAMhnKkiWBeNTiAPZ3IsQ
Μπογκοτά:
https://www.smartcitiesworld.net/
news/news/bogota-expands-bike-
lanes-overnight-to-curb-coronavirus-
spread-5127
Νέα Ύόρκη:
https://nyc.streetsblog.
org/2020/03/20/breaking-mayor-
announces-emergency-bike-lanes-
for-smith-street-second-ave-gap/
Φιλαδέλφεια:
https://bicyclecoalition.org/mlk-
drive-closed-to-motor-vehicles-open-
to-socially-distanced-people/
Μεξικό:
https://www.cnet.com/roadshow/
news/covid-19-coronavirus-mexico-
city-bike-paths/
Ώκλαντ, Ν. Ζηλανδία:
https://www.stuff.co.nz/national/
health/coronavirus/121265191/
coronavirus-roads-across-auckland-
widened-for-safe-covid19-physical-
distancing
και πολλές άλλες:
http://pedbikeinfo.org/resources/
resources_details.cfm?id=5209
Η Ελληνική πραγματικότητα:
Μείωση των τροχαίων:
https://www.in.gr/2020/04/25/
greece/pente-nekroi-se-
troxaia-atyximata-fetino-
pasxa/?fbclid=IwAR1Zu_
fgwUEp57C9_9u-
GqtkyAmPHcSPr6VAK-
3sUT77VE46aJOkbKJadus
Αύξηση βάδισης και ποδηλασίας:
https://www.megatv.com/
megagegonota/article.asp?catid=273
72&subid=2&pubid=38570509
https://newpost.gr/
ellada/5ea810fb78521d5a27e9dadc/
koronoios-oi-ellines-xeskoyriazoyn-
ta-palia-toys-podilata
https://www.tanea.gr/2020/04/07/
lifearts/orthopetalies/to-podilato-
sta-kalytera-tou-stin-epoxi-tou-
koronoiou/
Οργανώνουν και συνυπογράφουν:
ΠΟΔΗΛΑΤισσΕΣ
Σωματείο ΠοδηλΑΤΤΊΚΗ Κοινό-
τητα
Φίλοι του Ποδηλάτου
Μαμάδες+ στο Δρόμο
Σύλλογος ΠΕΖΗ

Δημιουργήστε χώρο για 
πεζούς, ποδηλάτες και 

ευάλωτες ομάδες
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Ένα από τα συνηθισμένα προβλήματα πέ-

ψης που συναντάται κυρίως σε ενήλικους 

είναι η δυσπεψία.

Τα συνήθη συμπτώματά της είναι: βάρος 

στο στομάχι, φούσκωμα, πόνος στο στομά-

χι, ναυτία, άσχημη γεύση, ξινίλες, ρεψίμα-

τα, κάποιες φορές διάρροια, πονοκέφαλος, 

πόνο στα κάτω άκρα (από τα γόνατα και 

κάτω), τοξιναιμία, αδυναμία, ατονία, καού-

ρες.

ΑΙΤΙΕΣ: Οι βασικές αιτίες της δυσπεψίας 

είναι, συνήθως, οι κακές διατροφικές συνή-

θειες και οι υπερβολές στην ποσότητα κατα-

νάλωσης τροφών.

Οι κακές διατροφικές συνήθειες που μπορεί 

να την προκαλέσουν είναι:

1. Η κατανάλωση πολλών τηγανητών τρο-

φών, κρεάτων, γλυκών. 

2. Συχνά γεύματα χωρίς σωστή χρονική 

απόσταση μεταξύ τους. 

3. Ανακάτεμα πολλών διαφορετικών τρο-

φών μεταξύ τους. 

4. Υπερβολική κατανάλωση καφέ, τσαγιού, 

αλκοόλ. 

5. Υπερβολικό κάπνισμα και αϋπνίες. 

6. Συναισθηματικές διαταραχές όπως στρες, 

νευρικότητα, καταθλιπτικές τάσεις. 

7. Υπερβολική κατανάλωση φαρμάκων 

όπως αντιβιοτικά, παυσίπονα, στεροειδή 

κλπ. 

8. Υπερβολική κατανάλωση ετοίμων φαγη-

τών όπως φαστ-φούντ η μαγειρεμένων 

σε φούρνο μικροκυμάτων ή κονσέρβες. 

9. Το να τρωμε γρήγορα ή πολύ αργά. 

10. Το να τρωμε όταν κινούμαστε, δια-

βάζουμε ή βλέπουμε τηλεόραση. 

11. Το να τρωμε σε περιβάλλον με θό-

ρυβο.

12. Η δυσπεψία πρέπει να θεραπεύ-

εται και να αντιμετωπίζεται με μεγάλη 

προσοχή γιατί πολλές φορές είναι προάγ-

γελος άλλων ασθενειών πολύ σοβαρότε-

ρων όπως: πεπτικό, έλκος, καρκίνο στο-

μάχου, παγκρεατίτιδα κλπ.

ΔΊΑΤΡΟΦΊΚΕΣ ΣΎΜΒΟΎΛΕΣ για την 
αντιμετώπιση της δυσπεψίας

• Κατ' αρχήν πολλά και ελαφρά γεύματα με 

χρονική απόσταση μεταξύ τους, 4 ωρών 

είναι μια καλή συνήθεια που βοηθά πολύ 

στην αντιμετώπιση της δυσπεψίας 

• Όχι βαριές σάλτσες, τηγανητά, πολλά γλυ-

κά, καφές, αλκοόλ, τσάι, έτοιμες τροφές 

(fast food, κονσέρβες, κλπ) 

• Να μην τρωμε εν κινήσει ή διαβάζοντας ή 

βλέποντας τηλεόραση  

• Να μην τρωμε γρήγορα ή πολύ αργά 

• Να τρωμε σε ήσυχο περιβάλλον με ήρεμη 

διάθεση 

• Να κοιμόμαστε όσες ώρες χρειάζεται ο 

οργανισμός μας  

• Να βοηθούμε την λειτουργία της πέψης 

μας με φυτικά σκευάσματα ειδικά για την 

δυσπεψία. 

Το πρόβλημα της δυσπεψίας Προβλήματα προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον

Η είσοδος των παιδιών στο σχολικό πε-
ριβάλλον είναι μια καινούργια εμπειρία, 
καθώς αφήνουν  κατά κάποιο τρόπο το 
στενό οικογενειακό περιβάλλον και έρχο-
νται σε επαφή με καινούργια πρόσωπα, 
είτε με δασκάλους ,είτε με άλλα παιδιά της 
ηλικίας τους.
Αυτός ο πρώτος αποχωρισμός από την 
οικογένεια και η προσαρμογή στα νέα 
δεδομένα σίγουρα δεν είναι εύκολη υπό-
θεση. Κάθε παιδί βιώνει αυτή την αλλαγή 
με διαφορετικό τρόπο. Άλλα παιδιά προ-
σαρμόζονται εύκολα, άλλα παιδιά χρειά-
ζονται τον χρόνο τους και ύστερα από κά-
ποιο μικρό χρονικό διάστημα εντάσσονται 
ομαλά στην ομάδα. Υπάρχει όμως και ένα 
ποσοστό που συνεχίζει καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της σχολικής χρονιάς να αντιμετωπί-
ζει προβλήματα προσαρμογής και αυτά τα 
προβλήματα εκδηλώνονται με κλάμα, με 
μη συμμετοχή σε ομαδικά παιχνίδια αλλά 
και πολλές φορές με επιθετική συμπερι-
φορά απέναντι στους άλλους.
Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στον 
καταλυτικό ρόλο που παίζει ο θεσμός 
της οικογένειας στη διαμόρφωση του 
χαρακτήρα και της συμπεριφοράς ενός 
παιδιού. Έτσι απλά υπενθυμίζουμε ότι η 
οικογένεια είναι το πρώτο κοινωνικό πε-

ριβάλλον στο οποίο γαλουχείται 
το παιδί. Εκεί μπαίνουν οι πρώ-
τοι κανόνες από τους γονείς και 
εκεί γίνεται η προετοιμασία των 
παιδιών για την ένταξή τους στο 
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 

Η οικογένεια αποτελεί μιας πρώτης τάξε-
ως ευκαιρία για να μπορέσει ένα παιδί να 
επιλύσει και να εκμηδενίσει, αν γίνεται, 
προβληματικές συμπεριφορές.
 Πολλές μελέτες  που έχουν γίνει πάνω 
στο θέμα « παιδί και επιθετικές συμπερι-
φορές», έχουν καταλήξει ότι οι άνθρωποι 
δεν γεννιούνται με προδιαγεγραμμένες 
επιθετικές συμπεριφορές αλλά τις μαθαί-
νουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από το 
περιβάλλον τους. Η επιθετική συμπερι-
φορά είναι κάθε παραπτωματική πράξη 
όπως δάγκωμα, κλωτσιά, σπρώξιμο, που 
επηρεάζει την σωματική και ψυχολογική 
ακεραιότητα ενός ατόμου. Έτσι τα παι-
διά με δυσκολίες συμπεριφοράς πρέπει 
να επιλύουν τα προβλήματα αυτά, μέσα 
από την οικογένεια, πριν από την είσοδο 
τους στα σχολεία, ώστε φτάνοντας στην 
εφηβεία να μη γίνονται βίαιοι και απο-
κρουστικοί από το κοινωνικό σύστημα, με 
συνέπειες δυσάρεστες για το ίδιο το άτο-
μο γιατί από τη μια στιγματίζεται και ίσως 
να μη του δοθούν οι ανάλογες ευκαιρίες 
σε επαγγελματική αποκατάσταση και από 
την άλλη να μην μπορεί να διαχειρίζεται 
καταστάσεις που προϋποθέτουν ηρεμία 
σκέψη και ωριμότητα.  



Ισχυρές απώλειες από την πανδημία του νέου κορωνο-
ϊού ετοιμάζεται να μετρήσει η παγκόσμια αγορά κινητής 
τηλεφωνίας. Παρά το γεγονός ότι οι ανάγκες για κινητές 
επικοινωνίες ανά τον κόσμο εκτοξεύθηκαν την περίοδο 
του lockdown, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλε-
φωνίας θα φθάσουν το 2020 τα $750 δισ., έναντι πρό-
βλεψης για περισσότερα από $800 δισ. φέτος και έναντι 
επίδοσης $781,5 δισ. το 2019.
Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας θα φθά-
σουν τα $750 δισ. το 2020, έναντι πρόβλεψης για πε-
ρισσότερα από $800 δισ. Φέτος. Οι υπηρεσίες κινητής 
τηλεφωνίας σίγουρα αντιπροσωπεύουν μια κρίσιμη 
υποδομή, που επιτρέπει στους ανθρώπους να παρα-
μείνουν συνδεδεμένοι κατά τη διάρκεια της κρίσης 
του COVID-19. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτές οι 
υπηρεσίες είναι απρόσβλητες από το οικονομικό σοκ της 
πανδημίας.
Σχετική μελέτη της Οmdia προβλέπει ότι η ευρωπαϊκή 
αγορά κινητής είναι αυτή που θα υποστεί τον μεγαλύ-
τερο αντίκτυπο της κρίσης, με τα έσοδα από υπηρεσίες 

κινητής τηλεφωνίας να μειώνονται κατά 9,1% στα $131 
δισ. Η πτώση συνδέεται, κυρίως, με τη δραματική μείω-
ση των εσόδων από περιαγωγή κλήσεων.
Ο αντίκτυπος του COVID-19 στην παγκόσμια αγορά κι-
νητής τηλεφωνίας εκτείνεται σε διάφορα επίπεδα. Για 
παράδειγμα, λόγω του νέου κορωνοϊού και των μέτρων 
για την αντιμετώπισή του,  η διείσδυση του 5G στους 
καταναλωτές αναμένεται να είναι κατά 22% πιο αργή 
φέτος απ’ ό, τι είχε προβλεφθεί αρχικά, λόγω των πιθα-
νών καθυστερήσεων στην ανάπτυξη δικτύων 5G και 
στη διαθεσιμότητα συσκευών τεχνολογίας 5ης γενιάς.
Στις ΗΠΑ, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 
εκτιμάται ότι θα μειωθούν το 2020 κατά 3,7% έναντι του 
προηγούμενου έτους, διαμορφούμενες στα επίπεδα των 
$237 δισ. Το μεγαλύτερο τμήμα των απωλειών αφορά 
τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τόσο οι καθαρές προσθή-
κες, όσο και οι αναβαθμίσεις σε υψηλότερα προγράμμα-
τα δεδομένων, επιβραδύνονται ή σταματούν εντελώς.
Στο μεταξύ, οι αναλυτές προβλέπουν ότι στη Μέση 
Ανατολή και Αφρική η αγορά υπηρεσιών κινητής τη-

λεφωνίας θα υποχωρήσει, επίσης, το τρέχον έτος, με το 
ποσοστό της πτώσης να εκτιμάται σε 3,9% και τα έσοδα 
να διαμορφώνονται στα $84 δισ. Σημαντικοί παράγο-
ντες για τη μείωση είναι ο αντίκτυπος των χαμηλών 
τιμών του πετρελαίου στις οικονομίες του Κόλπου και 
η ευθραυστότητα των οικονομιών και των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης σε περιοχές της Αφρικής.
Σίγουρα, πάντως, παρ’ όλο που ο αντίκτυπος του κορω-
νοϊού στην αγορά κινητής θα είναι σημαντικός σε κάθε 
περιοχή του πλανήτη, οι συνέπειές του στον κλάδο είναι 
πιο ήπιες σε σχέση με άλλους τομείς, όπως τα ταξίδια, ο 
τουρισμός, η φιλοξενία και το λιανικό εμπόριο. “Η συρ-
ρίκνωση θα επηρεάσει σαφώς κάθε τμήμα της οικονο-
μίας, συμπεριλαμβανομένης της κινητής τηλεφωνίας. 
Ωστόσο, το πόσο θα διαρκέσει σε κάθε χώρα, είναι σχε-
δόν αδύνατο να προβλεφθεί. Ένα φωτεινό σημείο είναι 
ότι στην Κίνα, στην πρώτη χώρα που επλήγη από την 
πανδημία, υπάρχουν ενδείξεις ότι η κινητή τηλεφωνία 
και η ευρύτερη οικονομία αρχίζουν να ζωντανεύουν”, 
καταλήγουν οι αναλυτές.

Η ευρωπαϊκή αγορά κινητής θα υποστεί τον μεγαλύτερο αντίκτυπο της κρίσης

Και αγρότες στα εγγυημένα δάνεια του Ταμείου Εγγυοδοσίας
 Η διάρκεια του μέτρου είναι ως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 

Ο COVID-19 θα κοστίσει ακριβά  Ο COVID-19 θα κοστίσει ακριβά  
στη βιομηχανία κινητής στη βιομηχανία κινητής 

Παράθυρο για δάνεια που μπορούν να ανέρ-
χονται στο 25% του τζίρου μιας επιχείρησης 
και εν προκειμένω ενός αυτοαπασχολούμε-
νου αγρότη και τα οποία συνοδεύονται από 
εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας (Ελλη-
νική Τράπεζα Επενδύσεων) της τάξεως του 
80%, ανοίγει η τελευταία έγκριση από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ελληνικού σχε-
δίου για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 
Πρόκειται για την έγκριση που πήρε από 
τις Βρυξέλλες η αύξηση του κονδυλίου που 
αφορά τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσε-
ων, ανάμεσα τους και οι Έλληνες αγρότες, 
οι οποίες πλήττονται από την πανδημία του 
κορωνοϊού και χρηματοδοτείται από κοινοτι-
κούς πόρους κατά 250 εκ. ευρώ, ανέρχεται δε 
συνολικά σε 2,25 δις ευρώ. Επί του θέματος 
έχει δώσει αναλυτικά στοιχεία το Agronews 
από την περασμένη Πέμπτη.
Το παραπάνω εγχείρημα επιτεύχθηκε μέσω 
διαπραγματεύσεων του  Υφυπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Σκρέ-
κα, με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Γιάννη Τσακίρη.

Σημειώνεται ότι στην μεταξύ τους τηλεδιά-
σκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 
το υπό σύσταση «Ταμείο Εγγυοδοσίας COVID 
19» θα παρέχει τα εξής:
Θα έχουν πλέον πρόσβαση οι αυτοαπασχο-
λούμενοι και οι επιχειρήσεις που δραστηρι-
οποιούνται στη γεωργία και την υδατοκαλ-
λιέργεια.
Εκτός από την έκδοση μερικών εγγυήσεων 
για επιλέξιμα δάνεια για κεφάλαια κίνησης 
που προέβλεπε το αρχικό μέτρο, πλέον θα 
προσφέρεται και η δυνατότητα επιδότησης 
των προμηθειών εγγύησης για τα δάνεια. με 
αποτέλεσμα το σημαντικά χαμηλότερο κό-
στος του δανείου.
Η διάρκεια του μέτρου είναι ως τις 31 Δεκεμ-
βρίου 2020 και τυχόν παράταση της ισχύος 
του θα εξετασθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής προς τα τέλη του έτους.
Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Χάρη 
στην ενεργοποίηση και τη στενή συνεργασία 
των συναρμόδιων Υπουργείων Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων και Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων, η Κυβέρνηση πέτυχε να αυξή-
σει τα διαθέσιμα κονδύλια για την αντιμε-
τώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού, στο 
πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας COVID 19.
Στο Ταμείο αποκτούν πλέον πρόσβαση και 
οι Έλληνες αγρότες, οι οποίοι μπορούν με 
ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους να καλύψουν τις 
ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης. Στόχος μας 
είναι την επόμενη ημέρα να είναι πιο ισχυροί 
και ανταγωνιστικοί, ώστε να επιτύχουμε την 
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας από τις 
επιπτώσεις της πανδημίας και να θωρακί-

σουμε τη διατροφική ασφάλεια της χώρας».
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Γιάννης Τσακίρης, δήλωσε: «Το Ταμείο Εγγυ-
οδοσίας που σχεδιάσαμε σε συνεργασία με 
την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και θα 
είναι διαθέσιμο στην αγορά το αργότερο έως 
τα μέσα Μαΐου, αφορά στην περαιτέρω άμε-
ση στήριξη των μικρομεσαίων, αλλά και των 
μεγάλων επιχειρήσεων, μέσω της παροχής 
δανείου για κεφάλαιο κίνησης εγγυημένο 
κατά 80% από πόρους ΕΣΠΑ.
Σε αυτό το πρόγραμμα θα μπορούν να 
συμμετάσχουν, κατόπιν της έγκρισης από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από λίγες 
ημέρες, και οι αυτοαπασχολούμενοι και οι 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 
σημαντικούς τομείς της γεωργίας και της 
υδατοκαλλιέργειας. Επιπλέον, επιδοτώντας 
έως και 100% την προμήθεια εγγύησης, 
επιτυγχάνουμε τη μείωση του κόστους δα-
νεισμού για τις επιχειρήσεις, στοχεύοντας 
μέσω και αυτού του εργαλείου στην κάλυψη 
των αυξημένων αναγκών ρευστότητας την 
παρούσα χρονική στιγμή».
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• ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ
Η παράταση για την προστασία της α’ κατοικίας έως 
το τέλος Ιουλίου, φορολογικά μέτρα (όπως η αναστο-
λή είσπραξης οφειλών και η έκπτωση 25%), κανόνες 
κοινωνικής αποστασιοποίησης σε δημόσιες υπηρεσίες, 
ιδιωτικές επιχειρήσεις ή και κατηγορίες αυτών, η μείωση 
ενοικίου 40%, έκτακτα και προσωρινά μέτρα ως προς 
την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε επιχειρήσεις, κα-
θώς και τι ισχύει για την αναστολή συμβάσεων εργασίας,  
η διαδικασία της διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού 
και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2020, πε-
ριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στη νέα Πράξη Νομοθετι-
κού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με θέμα «περαιτέρω μέτρα για 
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 
πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και την επάνοδο 
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα».

• ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α’ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Με τα χαρακτηριστικά του υφιστάμενου νόμου, που 
επιτρέπει την προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, θα ισχύσει η παράταση 
έως τα τέλη Ιουλίου για όσους έχουν στεγαστικά δάνεια 
που ήταν ληξιπρόθεσμα στα τέλη του 2018. Παράλληλα 
το υπουργείο Οικονομικών θα θεσμοθετήσει νέο πρό-
γραμμα για την υποστήριξη όσων δανειοληπτών έχουν 
δάνειο για πρώτη κατοικία και πλήττονται από την οι-
κονομική κρίση λόγω της πανδημίας. Το πρόγραμμα 
«γέφυρα», όπως το χαρακτήρισε από το βήμα της Βου-
λής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα θεσμο-
θετηθεί έως τα μέσα Ιουνίου και αφού προηγηθεί μελέτη 
και διαπραγμάτευση με τους θεσμούς για τα κριτήρια με 
βάση τα οποία θα δοθεί η «νέα» προστασία.

• ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Τις προϋποθέσεις για την χορήγηση της ενίσχυσης της 
επιστρεπτέας προκαταβολής, συνολικού ύψους 1 δισ. 
ευρώ σε επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδη-
μία, καθορίζει Κοινή Απόφαση των υπουργείων Οικονο-
μικών και Ανάπτυξης – Επενδύσεων. Σύμφωνα με την 
απόφαση: Οι αιτήσεις για την καταβολή της ενίσχυσης 
θα πρέπει να γίνουν έως τις 15 Μαΐου, ενώ δίνεται η δυ-
νατότητα ενστάσεων. Επιτρέπεται επιστροφή μόνον του 
70% της ενίσχυσης, που θα λάβει η επιχείρηση εφόσον 
ο τζίρος της ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι 
μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω σε σχέση με το ύψος 
του κύκλου εργασιών αναφοράς ή των ακαθάριστων 
εσόδων αναφοράς.

• ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΣΚΟΠΟΥ

Μέχρι τις 15 Ιουνίου 2020 θα πρέπει να δηλωθούν οι 
άδειες ειδικού σκοπού των εργαζομένων για τους μήνες 
Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, σύμφωνα με απόφαση του 
υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη 
Βρούτση, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Παράλληλα, 
οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επιλέξουν να κάνουν 
χρήση της προβλεπόμενης προσωρινής ανάκλησης της 
αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους, 
για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανε-
λαστικές ανάγκες, υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν 
στο έντυπο του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» «Υπεύθυνη Δήλωση 
προσωρινής ανάκλησης αναστολής σύμβασης για έκτα-
κτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστι-
κές ανάγκες», σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη 
πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
Η μαγεία ανά τους αιώνες

ΜΈΡΟΣ ΠΡΏΤΟ

Η
μαγεία στην θρησκειολογία και τις κοι-
νωνικές επιστήμες αντιπροσωπεύει μια 
κατηγορία που χρησιμοποιείται για να 
περιγράψει διάφορες πρακτικές και 
ιδέες που θεωρούνται ξεχωριστές και 

από τη θρησκεία και από την επιστήμη. Έχουν προ-
ταθεί πολλοί διαφορετικοί ορισμοί για τη μαγεία, με 
μεγάλο μέρος του ακαδημαϊκού κόσμου να θεωρεί 
την έννοια τόσο προβληματική που είναι καλύτε-
ρο ο ορισμός να απορριφθεί ολότελα ως απλά ένα 
χρήσιμο αναλυτικό κατασκεύασμα.Η ορολογία μα-
γεία προέρχεται από το αρχαίο περσικό magu, λέξη 
που χρησιμοποιούνταν για ένα είδος θρησκευτικού 
λειτουργού για το οποίο λίγα είναι γνωστά. Κατά 
τα τέλη του 6ου και αρχές του 5ου αιώνα π.Χ., ο 
όρος υιοθετήθηκε στα αρχαία ελληνικά, και χρησι-
μοποιούνταν με αρνητική έννοια, για θρησκευτικά 
τελετουργικά που θεωρούνταν δόλια και απατηλά, 
μη συμβατικά, και επικίνδυνα. Αυτή η σημασία του 
όρου υιοθετήθηκε και από τα λατινικά τον πρώτο 
αιώνα προ Χριστού. Μέσω των λατινικών, ενσωμα-
τώθηκε στην Χριστιανική θεολογία κατά τον πρώ-
το αιώνα μετά Χριστόν, όπου η μαγεία σχετίστηκε 
με τους δαίμονες και έτσι κατηγοριοποιήθηκε ως 
αντίθετη στη (Χριστιανική) θρησκεία. Η έννοια ήταν 
διαδεδομένη κατά το Μεσαίωνα, όταν οι Χριστιανοί 
συγγραφείς κατηγοριοποίησαν μια σειρά διαφορετι-
κών πρακτικών —όπως ξόρκια, μάγια, απαγγελίες 
ξορκιών, μαντεία, νεκρομαντεία, και αστρολογία 
—κάτω από τη ονομασία μαγεία. Κατά την πρώτη 
περίοδο της σύγχρονης Ευρώπης, Ιταλοί ουμανιστές 
επαναπροσδιόρισαν τον όρο με μια θετική έννοια 
για να δημιουργήσουν την ιδέα της φυσικής μαγεί-
ας. Και οι αρνητικές και οι θετικές προσλήψεις του 
όρου διατηρήθηκαν στην Δυτική κουλτούρα κατά 
τη διάρκεια των επόμενων αιώνων, με τις πρώτες 
(τις αρνητικές) να επηρεάζουν στο μεγαλύτερο μέ-
ρος την πρώτη ακαδημαϊκή χρήση της λέξης.

Ακαδημαϊκοί από διάφορα πεδία έχουν χρησιμοποι-
ήσει τον όρο μαγεία αλλά τον έχουν ορίσει με διαφο-
ρετικούς τρόπους και χρησιμοποιήσει για διαφορε-
τικά πράγματα. Μία προσέγγιση, που σχετίζεται με 
τους ανθρωπολόγους Έντουαρντ Τάιλορ και Τζέιμς 
Φρέιζερ, χρησιμοποιεί τον όρο για να περιγράψει 
πεποιθήσεις στη συμπαθητική μαγεία μεταξύ αντι-
κειμένων που επιτρέπουν το ένα να επηρεάζει το 
άλλο. Ορισμένη έτσι, η μαγεία παρουσιάζεται ως το 
αντίθετο της επιστήμης. Μια εναλλακτική προσέγγι-
ση, που σχετίζεται με τους κοινωνιολόγους Μαρσέλ 
Μος και Εμίλ Ντιρκέμ , χρησιμοποιεί τον όρο για να 
περιγράψει ιδιωτικά τελετουργικά και τελετές και το 
τοποθετεί σε αντίθεση με τη θρησκεία την οποία ορί-
ζει ως οργανωμένη και κοινοβιακή δραστηριότητα. 
Πολλοί μελετητές της θρησκείας έχουν απορρίψει 
τη χρήση του όρου μαγεία, επιχειρηματολογώντας 
ότι είναι αυθαίρετος και εθνοκεντρικός. Έχει γίνει 
αυξανόμενα μη δημοφιλής όρος στην ακαδημαϊκή 

κοινότητα από τη δεκαετία του 1990.

Στην ιστορία του Δυτικού πολιτισμού υπήρξαν πα-
ραδείγματα ατόμων που ασχολήθηκαν με πρακτι-
κές τις οποίες οι κοινωνίες τους ονόμαζαν μαγεία 
και που κάποιες φορές οι ίδιοι αναφέρονταν στον 
εαυτό τους ως μάγους (με την έννοια του θαυματο-
ποιός). Στα πλαίσια του σύγχρονου αποκρυφισμού, 
υπάρχουν πολλοί αυτοαποκαλούμενοι μάγοι και 
άτομα που ασκούν τελετουργικές δραστηριότητες 
που ονομάζουν μαγεία. Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια 
μαγεία έχει αλλάξει πάλι, συνήθως οριζόμενη ως η 
τεχνική για την επίτευξη αλλαγών στο φυσικό κό-
σμο με τη δύναμη της θέλησης κάποιου. Ο ορισμός 
αυτός εισήχθη κατά το μεγαλύτερο μέρος υπό την 
επιρροή του Βρετανού μυστικιστή Άλιστερ Κρόουλι, 
ο οποίος είχε επηρεαστεί από ακαδημαϊκές μελέτες 
για τη μαγεία.
Ορισμός

Από την ανάδειξη των πεδίων της θρησκειολογίας 
και των κοινωνικών επιστημών, η μαγεία ήταν ένα 
"κεντρικό θέμα στη θεωρητική βιβλιογραφία" την 
οποίαν παρήγαγαν ακαδημαϊκοί που ασχολούνταν 
με αυτά τα πεδία. Σύμφωνα με τον ακαδημαϊκό της 
θρησκείας Randall Styers, η προσπάθεια να οριστεί 
η μαγεία αντιπροσωπεύει "μια πράξη οριοθέτησης" 
με την οποία ο όρος έρχεται σε αντιπαράθεση με 
"άλλες κοινωνικές πρακτικές και τρόπους γνώσης" 
όπως "θρησκεία" και "επιστήμη". Οι ακαδημαϊκοί 
έχουν έρθει σε εκτεταμένη αντιπαράσταση για το 
πώς να ορίσουν τη μαγεία, με αυτές να καταλήγουν 
σε έντονη διαφωνία. Σε αυτές τις αντιπαραθέσεις η 
ακαδημαϊκή κοινότητα έχει αποτύχει να συμφωνή-
σει σε έναν ορισμό για τη μαγεία, όπως παρομοίως 
έχουν αποτύχει να συμφωνήσουν για τον ορισμό 
της θρησκείας. Ακόμα και μεταξύ αυτών που κατά 
τη διάρκεια της ιστορίας έχουν περιγράψει τον εαυ-
τό τους ως μάγους, δεν υπάρχει κοινή αντίληψη για 
το τι είναι μαγεία. Έτσι, καθώς περιγράφει ο ιστορι-
κός Michael D. Bailey, "η μαγεία" αντιπροσωπεύει 
"μια κατηγορία που αμφισβητείται πολύ και έχει μια 
πολύ απατηλή ετικέτα".

Πολλοί μελετηρές έχουν επιχειρηματολογήσει ότι η 
χρήση του όρου ως αναλυτικού εργαλείου στο χώρο 
των ακαδημαϊκών μελετών πρέπει να απορριφθεί 
εντελώς. Ο μελετητής της θρησκείας Jonathan Z. 
Smith για παράδειγμα έχει επιχειρηματολογήσει 
ότι δεν έχει καμιά χρησιμότητα σαν περιγραφικός 
όρος που θα πρέπει να χρησιμοποιεί η ακαδημαϊ-
κή κοινότητα. Ο ιστορικός της θρησκείας Wouter 
Hanegraaff συμφωνεί, λέγοντας ότι "ο όρος μαγεία 
είναι ένα σημαντικό αντικείμενο της ιστορικής έρευ-
νας, αλλά δεν προορίζεται για να γίνεται έρευνα.". 
Οι μελετητές της θρησκείας Berndt-Christian Otto 
και Michael Stausberg πρότειναν ότι είναι εντελώς 
δυνατό οι μελετητές να μιλάνε για φυλακτά και κα-
τάρες, θεραπευτικές πρακτικές, και άλλες πολιτισμι-
κές πρακτικές που συχνά θεωρούνται ως πρακτικές 

μαγείας στην Δυτική κουλτούρα χωρίς κάποιον διά-
λογο για την έννοια της μαγείας καθεαυτής. Η ιδέα 
ότι η "μαγεία" θα πρέπει να απορριφθεί ως αναλυ-
τικός όρος αναπτύχθηκε στην ανθρωπολογία, πριν 
τη μετάβαση στις Κλασικές σπουδές και τις Βιβλικές 
σπουδές τη δεκαετία του 1980. Από τη δεκαετία του 
1990 και μετά η χρήση του όρου στην ακαδημαϊ-
κή κοινότητα της μελέτης της θρησκείας γνώρισε 
ύφεση.

Η έννοια και ο όρος "μαγεία" αναπτύχθηκε στην Ευ-
ρωπαϊκή κοινωνία και έτσι το να γίνεται χρήση όσο 
αφορά τη μη Δυτικές κουλτούρες ή προ-σύγχρονες 
μορφές της Δυτικής κοινωνίας εγείρει προβλήματα, 
καθώς μπορεί να επιβάλει Δυτικές κατηγοριοποιή-
σεις που είναι ξένες προς αυτές. Ενώ ο όρος "μα-
γεία" σαν όρος που χρησιμοποιείται από τις Δυτικές 
κοινωνίες για αυτές (emic), αλλά παραμένει όρος 
που χρησιμοποιείται από έξω προς τις μη Δυτικές 
κοινωνίες (etic). Κατά τον 20ο αιώνα, πολλού με-
λετητές που είχαν επικέντρωση στις Ασιατικές και 
Αφρικανικές κοινωνίες απέρριψαν τον όρο "μαγεία", 
όπως και συναφείς όρους όπως "ξόρκια", για πιο 
ακριβείς όρους και έννοιες που υπήρχαν σε αυτές 
τις κοινωνίες. Μια παρόμοια προσέγγιση έχει ακο-
λουθηθεί από πολλούς μελετητές που ερευνούσαν 
προ-σύγχρονες κοινωνίες στην Ευρώπη, όπως της 
Κλασικής αρχαιότητας, και οι οποίοι βρίσκουν την 
σύγχρονη έννοια της μαγείας όχι κατάλληλη και 
προτιμούν πιο συγκεκριμένους όρους που προέρχο-

νται από το πλαίσιο των αρχαίων πολιτισμών τους 
οποίους μελετάνε. Εναλλακτικά, ο όρος υπονοεί ότι 
όλες οι κατηγορίες της μαγείας είναι εθνοκεντρικές 
και ότι τέτοιες Δυτικές προκαταλήψεις είναι αναπό-
φευκτο μέρος της ακαδημαϊκής μελέτης.

Στα πλαίσια της Δυτικής κουλτούρας, ο όρος "μα-
γεία" έχει συνδεθεί με την ιδέα του Άλλου, και με 
την ιδέα της "αλλοτριότητας". Με την περιγραφή του 
Styers, έχει γίνει "ένας δυνατός δείκτης πολιτισμι-
κής διαφοράς". Έχει επίσης επανειλημμένως παρου-
σιαστεί ως το αρχετυπικό μη σύγχρονο φαινόμενο. 
Στους Δυτικούς διανοητές του τέλους του 19ου και 
αρχών του 20ου αιώνα, η μαγεία θεωρούταν ως 
καθοριστικό χαρακτηριστικό "πρωτόγονων" τρόπων 
σκέψεων και συχνά αποδιδόταν σε περιθωριακές 
ομάδες, τοποθεσίες και περιόδους.

Η μαγεία είναι μία από τις πιο έντονα θεωρητικοποι-
ημένες έννοιες στο πεδίο της μελέτης της θρησκεί-
ας. Ο Styers πίστευε ότι είχε τέτοια μεγάλη απήχηση 
στους κοινωνικούς θεωρητικούς γιατί παρέχει "ένα 
τέτοιο πλούσιο πεδίο για την διαμόρφωση και αμφι-
σβήτηση της φύσης και των ορίων του σύγχρονου 
χαρακτήρα της κοινωνίας". Τα άτομα του ακαδημα-
ϊκού χώρο έχουν χρησιμοποιήσει τον όρο ως τον 
αντίθετο για την έννοια της θρησκείας, θεωρώντας 
τη μαγεία ως την "νόθα (και εκθηλυμένη) αδελφή" 
της θρησκείας. Εναλλακτικά, άλλοι έχουν χρησιμο-
ποιήσει τον όρο σαν ενδιάμεση κατηγορία μεταξύ 
θρησκείας και επιστήμης. Το πλαίσιο στο οποίο οι 
μελετητές είχαν θέσει τις συζητήσεις τους για τη μα-
γεία επηρεάστηκε από την εξάπλωση της Ευρωπα-
ϊκής αποικιοκρατικής δύναμης σε όλον τον κόσμο 
τη σύγχρονη εποχή. Αυτές οι επανειλημμένες προ-
σπάθειες για να οριστεί η μαγεία είχαν απήχηση σε 
ευρύτερες κοινωνικής ανησυχίες, και η «ευκαμψία» 
της έννοιας της επέτρεψε να είναι "άμεσα προσαρ-
μόσιμη σαν όπλο πολεμικής και ιδεολογικό όπλο". 
Η σύνδεσμοι που έκαναν οι διανοητές μεταξύ της 
μαγείας και των "πρωτόγονων" βοήθησε στη νομι-
μοποίηση του Ευρωπαϊκού και Ευρό-Αμερικανικού 
ιμπεριαλισμού και αποικιοκρατίας, καθώς αυτοί οι 
Δυτικοί αποικιοκράτες εξέφρασαν την άποψη ότι 
αυτοί που πίστευαν στην και εξασκούσα τη μαγεία 
ήταν ανίκανοι να κυβερνήσουν τον εαυτό τους και 
θα έπρεπε να τους κυβερνούν αυτοί που, αντί να πι-
στεύουν στη μαγεία, πίστευαν στην επιστήμη και / 
ή στη (Χριστιανική) θρησκεία. Όπως λέει ο Bailey, 
"η συσχέτιση κάποιον [είτε μη Ευρωπαίων ή φτω-
χών αγροτικών ευρωπαϊκών πληθυσμών] με τη 
μαγεία βοήθησε στην απομάκρυνση και διαφορο-
ποίηση τους από εκείνους που τους κυβερνούσαν, 
και σε μεγάλο μέρος για να δικαιολογήσει αυτή την 
άσκηση της εξουσίας". Έχουν προταθεί πολύ δια-
φορετικοί ορισμοί της μαγείας, αλλά — σύμφωνα 
με τον Hanegraaff — αυτές μπορούν αν ειδωθούν 
ως παραλλαγές ενός μικρού αριθμού θεωριών που 
άσκησαν μεγάλη επιρροή. 

(συνεχίζεται)
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Τρίτη θέση στο κυρτό σπαθί (dao) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραδοσιακού 
Wushu Kung Fu στην πόλη Σιγιάν (επαρχία Χούμπεϊ) της Κίνας

Κοινωνιολόγος από την Αργολίδα κατέκτησε την 
τρίτη θέση στο κυρτό σπαθί στην Κίνα

Η  Σοφία Κουγιά γεννήθηκε, μεγάλωσε στο Άργος και είναι μόνιμος κάτοικος πλέον Ναυ-
πλίου. Οικογένεια ελαιοπαραγωγών και από μικρή έμαθε να καλλιεργεί την ελιά και να 
βρίσκεται κοντά στην φύση.  Σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνιολογία όμως 
την καρδιά της την κέρδισε εν τέλη το Κung fu,το Τaichi και η Υoga.Ταυτόχρονα με τις 
σπουδές της στην κοινωνιολογία  εκπαιδεύτηκε για μια δεκαετία  σε ένα από τα πιο δύσκο-
λα και απαιτητικά συστήματα πολεμικών τεχνών το Shaolin Eagle Claw Kung Fu (στυλ 
αετός), με δασκάλα την διάσημη Grandmaster Κινέζα 7ης Γενιάς Lily Lau. Παράλληλα 
παρακολούθησε σεμινάρια Taichi Yang style του Δανού δασκάλου Lars Larsen καθώς και 
σεμινάρια  Taichi Chen style του Chen Xiaowang της διάσημης οικογένειας  Chen.  Στο 
διάστημα αυτό ταξιδεύει  στην Ινδία και εμβανθύνει  τις γνώσεις της  στην  τέχνη της Yoga 
και στην Ινδική Μουσική  (εκμάθηση παραδοσιακού ινδικού κρουστού(Tabla).
Το 2005 απόκτησε Δίπλωμα  Προπονητή Wushu kung fu αναγνωρισμένο από την ΓΓΑ 
και το 2008 πήρα την Mαύρη Zώνη στο Eagle Claw Kung Fu από την Grandmaster 
Lily Lau.Την ίδια χρονιά ως μέλος της εθνικής ομάδας Wushu και υπό την καθοδήγηση 
του δασκάλου της  Δημήτρη Δούκα  διαγωνίστηκε στο κυρτό σπαθί (dao) και κατέκτησε 
την Τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραδοσιακού Wushu Kung Fu στην πόλη 

Σιγιάν (επαρχία Χούμπεϊ ) της Κίνας όπου εκπροσωπήθηκαν 66 χώρες με 2000 αθλητές 
και αθλήτριες. Το ενδιαφέρον της στις Ανατολικές Τέχνες δεν σταμάτησε  για το αντι-
κείμενο των κοινωνικών επιστημών, της  κοινωνιολογίας και γενικά του διαβάσματος , 
το 2002 έως το 2005 ίδρυσε και διεύθυνα τον εκδοτικό οίκο «επέστρεφε». Η αφοσίωση 
της και η αγάπη της όμως για τις τέχνες της Ανατολής την οδήγησαν στην   ίδρυση τον 
Πολιτιστικού Συλλόγου Ανατολικών Τεχνών Shenzhi στο Ναύπλιο το 2019.
Για το πώς οδηγήθηκε στις Ανατολικές τέχνες και πως αυτές συναντώνται με την Κοι-
νωνιολογία μας είπε: «Οι επιρροές της παιδικής μου ηλικίας με ώθησαν να θέλω να 
μάθω περισσότερα για την ζωή, να θέτω ερωτήματα για την ύπαρξη (την ύπαρξη συ-
νυφασμένη με τις κοινωνίες ) και να αναζητάω την περίφημη διεύρυνση του Νου. Η 
αναζήτηση αυτή με οδήγησε να σπουδάσω κοινωνιολογία την κατεξοχήν επιστήμη της 
αμφισβήτησης. Μέσω των σπουδών ανακάλυψα την χαρά της εξερεύνησης άλλων πο-
λιτισμών, άλλων κοινωνιών καθώς και την δύναμη της ένωσης της θεωρίας με την 
πράξη και της μεταμόρφωσης του ανθρώπου σε υποκείμενο της δράσης. Μαγεύτηκα 
λοιπόν αμέσως από κάποια βασικά συστατικά στοιχεία του πολιτισμού της Κίνας και της 
Ινδίας το Kung Fu και την Yoga».

Φύση
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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
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ΑγγελίεςΜΙΚΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 58τ.μ. 
Αιγίου 51 στο Ναύπλιο. Τηλ. Επικοινωνίας 
6976154621 ΚΩΔ. 1222

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι διαμέρισμα, 55 τμ, στον 
1ο όροφο, οδός Κυπαρισσίας στο Ναύπλιο. 
Τηλ. 697 223 1373 ΚΩΔ. 1221

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 1ου ορόφου δυάρι 
φωτεινό με αυτόνομη θέρμανση και πολυτε-
λές σε κεντρικό σημείο του Άργους με θέση 
στάθμευσης. Τηλέφωνο: 6937716128 ΚΩΔ. 
1218

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

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

Ζητείται άτομο για επιμέλεια και πληκτρολό-
γηση θεατρικού έργου. Πληροφορίες στο τηλ. 
698 977 4310  ΚΩΔ. 1223

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

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ κρεβάτι μονό χωρίς το στρώμα, 

σκελετός και τάβλες, κατάσταση άριστη. 
Τηλ: 694 4766 488 ΚΩΔ. 1224

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μοσχάρια Λιμουζιν, Σίμμε-
νταλ, Black-angus, υψηλής απόδοσης και 
ποιότητας, ζων βάρος 450-600 κιλά. Συνε-
χή ανανέωση μοσχαριών. Τιμές από 2.30/
κιλό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 690 677 
9402 ΚΩΔ. 1219

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

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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Το πιο μεγάλο Θαύμα 
Η ιστορία των ανθρώπων στηριζόταν πάντα 
σε μεταφυσικά φαινόμενα και ιδιαίτερα σε 

θαύματα:
Μια μέρα ήταν ένας ορθόδοξος ιερέας, 

ένας μουσουλμάνος και ένας ραβίνος και 
συζητούσαν για το 
ποιανού θρησκεία 
είναι η καλύτερη. 

Έτσι άρχισαν να λένε 
ποια θρησκεία κάνει 
μεγαλύτερα θαύματα.
- Λέει ο ορθόδοξος: 

εκεί που ψάρευα στην 
μέση του πελάγους 
πιάνει μια τρομερή 

τρικυμία οπότε τι να 
κάνω προσεύχομαι 

στον Θεό και ξάφνου το 
θαύμα έγινε γύρω γύρω 
τρικυμία και στην μέση 

λάδι η θάλασσα.

- Αυτό δεν είναι τίποτα λέει ο Μουσουλμάνος. 
Εγώ μια φορά που είχα πάει στην έρημο πιάνει 

μια τρομερή αμμοθύελλα οπότε προσεύχομαι 
στον Αλλάχ και ξάφνου το θαύμα έγινε 

γύρω γύρω αμμοθύελλα και στην μέση όπου 
βρισκόμουν γαλήνη.

- ΑΑΑ, αυτά δεν είναι τίποτα λέει ο Ραβίνος. 
Ο δικός μου θεός να 

δείτε τι έκανε. Πριν να 
πάω στην Συναγωγή 

καθόμουν σε ένα 
παγκάκι και δίπλα μου 
έρχεται και κάθεται μια 

πανέμορφη ξανθιά. 
Εκεί που καθόμασταν 
μου λέει θέλω να το 
κάνουμε. Εγώ όμως 
δεν μπορούσα γιατί 

ήταν Σάββατο και ως 
γνωστόν το Σάββατο 
εμείς οι Εβραίοι δεν 

κάνει να εργαζόμαστε 
τι να κάνω λοιπόν 

προσεύχομαι στον θεό και ξάφνου το θαύμα 
έγινε γύρω γύρω Σάββατο και στη μέση 

Κυριακή.!!!!!!!!!!!!!!!

Ευτυχώς δεν κινδυνεύουμε 
από κορωνοϊό στην άμμο.

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

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα


