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Ο καύσωνας του Μάη ρήμαξε ελιές, εσπερι-
δοειδή και ρόδια. Τους φόβους των αγροτών 
για την φετινή παραγωγή που είχε επισημά-
νει ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ επιβε-
βαιώνει μελέτη της Περιφερειακής Ενότητας 
Αργολίδας. 

Σελ 4

Ο Τάσος Γούναρης, φιλόλογος, ιστορικός, 
συγγραφέας, δεν βρίσκεται ανάμεσά μας. 
Ασχολήθηκε με τη μελέτη της ιστορίας της 
πόλης του Ναυπλίου και δημοσίευσε την 
μοναδική ιστορική μελέτη για τη Ναυπλιακή 
Επανάσταση του 1862.

Σελ 5

Ρημαδιό ελιές, εσπεριδοειδή 
και ρόδι στα χωράφια

Ναυπλιακή Επανάσταση 
και Γούναρης

  Σελ. 12Σελ. 12

ΤΊ ΕΊΝΑΊΤΊ ΕΊΝΑΊ
ΤΟ ΤΟ OPEN OPEN 

MALLMALL

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ   Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ   
ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΕ  ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣΠΥΡΟΔΟΤΗΣΕ  ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

Σελ. 8Σελ. 8

Ανάπλαση Ψαρομαχαλά στο Ναύπλιο Ανάπλαση Ψαρομαχαλά στο Ναύπλιο ΕΤΟΙΜΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΕΖΟΝΕΤΟΙΜΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ
ΤΟ  ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΤΟ  ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Γιατί γίνεται τόση κουβέντα στο Ναύπλιο 
για το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου; Τί πρόκει-
ται να αλλάξει για τα εμπορικά καταστήμα-
τα της πόλης και τί για τους καταναλωτές; 
Ο Αρχιτέκτων Μηχανικός και μελετητής Πα-
ναγιώτης Παπασωτηρίου εξηγεί με απλό και 
κατανοητό τρόπο τί είναι το Open Mall. 

             Σελ. 3

Σε ποια περιοχή θα πέσει τελικά το 1.162.000,00 € ;Σε ποια περιοχή θα πέσει τελικά το 1.162.000,00 € ;

 �� ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΈΝΤΡΟ ΈΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΈΣ
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα

Αρ. Σήματος: 159481
Δικαιούχος Σήματος: 

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

Κωδ. Εντύπου: 4126

Αριθμός φύλλου: 1081
Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 18.06.2020

Ιδιοκτησία:
Α. ΓΚΑΤΖΙΟΣ Θ. ΝΤΑΝΟΣ ΟΕ

Εκδότης – Δ/ντής:
Άκης Γκάτζιος 

Σχεδιασμός: ΕΝΘΕSIS
Εκτύπωση: 

«ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ» ΚΙΑΤΟ
Διανομή: ΕΛΤΑ, 

 Πρακτορείο ΑΛΕΑΤΥΠΟΣ

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

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

www.anagnostis.org

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

ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ 300,00 ευρώ.

Ετήσια Τραπεζών, φορέων 
επιχειρήσεων: 150,00 ευρώ

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

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

άδεια του εκδότη (Ν.2121/1993).

Ευχαριστούμε πολύ τους αρθρογράφους 
που προσφέρουν αφιλοκερδώς 

τις εργασίες τους

Tαυτότητα

…όπως λέμε «ντόπια κρέατα»…όπως λέμε «ντόπια κρέατα»
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Τί είναι το Open Mall  
που θα γίνει στο Ναύπλιο

Βασικές έννοιες για την κατανόηση του υπό υλοποίηση έργου

του Παναγιώτη Παπασωτηρίου*

Θα ήθελα να ξεκινήσω το άρθρο 
αυτό ξεκαθαρίζοντας κάτι πολύ βα-
σικό για την φυσική υπόσταση του 
παραγόμενου έργου για το  “ΑΝΟΙ-
ΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ” (ΑΚΕ). 
Τι είναι το “ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ” (ΑΚΕ) ή αλλιώς “OPEN 
MALL”; 
Έχω ερωτηθεί αρκετές φορές τις τε-
λευταίες ημέρες για το τι κτίριο θα 
κατασκευαστεί, αν έχει ανάγκη το 
Ναύπλιο ένα OPEN MALL, αν τα 
εμπορικά καταστήματα “θα χάσουν 
τη δουλειά τους” από το καινούργιο 
πολυκατάστημα; κτλ.. είναι ανάγκη 
λοιπόν να εξηγήσουμε κάτι πολύ 
βασικό:
Tο “ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΈΝΤΡΟ ΈΜΠΟ-
ΡΙΟΥ” ή “OPEN MALL” δεν είναι 
ένα καινούργιο κτίριο ή ένα νέο 
μεγάλο πολυκατάστημα! Αντίθε-
τα είναι η ενίσχυση όλων των 
υφιστάμενων εμπορικών κα-
ταστημάτων που έχουν λάβει 
μέρος στο πρόγραμμα. Έίναι με 
πολύ απλά λόγια η ισχύς εν τη 
ενώσει. 
Είναι όμως μόνο αυτό;  Όχι!
Ο Δήμος Ναυπλιέων ως δικαιούχος 
και ο Εμπορικός Σύλλογος Ναυπλί-
ου ως συνδικαιούχος σε αγαστή συ-
νεργασία υλοποιούν ένα πρόγραμμα 
το οποίο έχει ως στόχο την ενίσχυση 
και τόνωση της οικονομικής δρα-
στηριότητας που αναπτύσσεται στις 
εμπορικές περιοχές των πόλεων και 
ειδικότερα στις περιοχές που διαθέ-
τουν σημαντικούς πολιτιστικούς πό-
ρους και τουριστική δυναμική.
Τα ΑΚΕ αποτελούν μία ολοκληρω-
μένη παρέμβαση τοπικής λειτουργι-
κής και οικονομικής ανάπτυξης της 
εμπορικής κοινότητας της περιοχής 
σε αντιστοιχία πάντα με τον αναπτυ-
ξιακό σχεδιασμό των Δήμων. Πρό-
κειται για ένα έργο, το οποίο στο-
χεύει στην ανάπλαση μιας μεγάλης 
περιοχής του Ναυπλίου, ώστε να 
ενισχυθεί η τοπική οικονομία και η 
απασχόληση, να έρθουν νέοι επισκέ-
πτες στην πόλη και γενικότερα να 

αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των 
κατοίκων. Έργα αυτού του μεγέθους 
ενσωματώνουν μια δυναμική που 
συμπαρασύρει και άλλα κομμάτια 
της οικονομικής και όχι μόνο ζωής 
μιας πόλης.
Στόχος ουσιαστικά είναι η μετατόπι-
ση του κέντρου του σχεδιασμού από 
τη μεμονωμένη επιχείρηση στον 
δημόσιο χώρο. Το ΑΚΕ δεν θα είναι 
μια σύνδεση κάποιων επιχειρήσεων 
που έτυχε να συνυπάρχουν χωρικά, 
αλλά θα λειτουργεί ως τοπόσημο για 
την πόλη.
Εκτός από την αναβάθμιση της πό-
λης του Ναυπλίου και των άμεσων 
θετικών επιπτώσεων που θα έχει 
αυτό για την τοπική κοινωνία και 
οικονομία, θέτει τις βάσεις για μια 
άλλη κουλτούρα, αυτή της συνερ-
γασίας και σχεδιασμού μεταξύ του 
δήμου, της κοινωνίας και της επιχει-
ρηματικότητας.
Επιγραμματικά κάποιες από τις δρά-
σεις που θα αναπτύσσονται στο ΑΚΕ 
είναι οι εμπορικές από τις συνεργα-
ζόμενες επιχειρήσεις, όπως προσφο-
ρές και προωθητικές ενέργειες, ανα-
βάθμιση του δημόσιου χώρου για 
την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικά 
με την αισθητική και τη λειτουργία 
του δικτύου πεζοδρόμων, ο φωτι-
σμός, η καθαριότητα, η διαχείριση 
του πράσινου, ο καλλωπισμός, η δι-
ασφάλιση πρόσβασης για ΑΜΕΑ, η 
διοργάνωση παράλληλων εκδηλώ-
σεων σε συνεργασία με τον δήμο ή 

άλλους φορείς κτλ...
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ανα-
φέρω ότι το γραφείο μας είναι υπεύ-
θυνο ως σύμβουλος του Εμπορικού 
Συλλόγου Ναυπλίου για την “Ανά-
δειξη της Ταυτότητας Εμπορικής 
Περιοχής”, δηλαδή για την επέμβα-
ση στα εμπορικά καταστήματα και 
στον ιδιωτικό χώρο που τους αναλο-
γεί (Όψεις Κτιρίων, Προθήκες (Βιτρί-
νες), Στέγαστρα κτλ). Αναμένουμε με 
μεγάλη χαρά και με πνεύμα συνερ-
γάσιμο, εποικοδομητικό και συλλο-
γικό να ανταλλάξουμε ιδέες με τους 
συναδέλφους μελετητές του Δήμου 
Ναυπλιέων που θα αναλάβουν τις 
ενέργειες “Αναβάθμισης του Δημό-
σιου Χώρου” που συμπεριλαμβάνει 
τα δημόσια και κοινόχρηστα τμήμα-
τα της πόλης μας, όπως Πεζοδρόμια, 
Πλατείες κτλ.
Έχοντας ήδη ξεκινήσει την προ-
σέγγιση του θέματος του ΑΚΕ στην 
πόλη του Ναυπλίου το ενδιαφέρον 
μας επικεντρώνεται σε δυο κατευ-
θύνσεις: 
1) Ή ΧΩΡΙΚΉ: δηλαδή που χω-
ροθετείται και αναπτύσσεται 
αυτό, ποια είναι η περιοχή και 
ποια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστι-
κά της (ιστορικά και πολιτιστι-
κά) και ποιες οι αναφορές του 
τόπου, ώστε να δοθεί το σχεδια-
στικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο 
θα συσταθεί η συνθετική κατεύ-
θυνση των προτάσεων 
&

2) H ΈΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΉ & ΤΥ-
ΠΟΛΟΓΙΚΉ:  δηλαδή η ιστορι-
κή ανάγνωση του τι σημαίνει 
«εμπορικό κέντρο» και οι διά-
φορες τυπολογίες κτιριακές και 
λειτουργικές πάνω στις οποίες 
θα αναπτυχθεί και η δική μας 
πρόταση.
Δεδομένου του εύρους του έργου 
και της ιδιαιτερότητας του σε σχέ-
ση με την τυπική ανάπτυξη χωρικά 
και λειτουργικά ενός Εμπορικού Κέ-
ντρου οι άξονες που θα κινηθούμε 
στις παρεμβάσεις μας είναι σε με-
γάλο βαθμό επηρεασμένοι από την 
υφιστάμενη ανάπτυξη των υπό δια-
μόρφωση όψεων των κτιρίων. Οι πε-
ριορισμοί μας είναι δεδομένοι, αλλά 
λειτουργούν και ως ένα πρωταρχικό 
στοιχείο εκκίνησης ενός κοινού λεξι-
λογίου για την ανάπτυξη της “Ταυτό-
τητας της Εμπορικής Περιοχής”.      
Στο πρώτο πλάνο του ενδιαφέρο-
ντος κάθε Έλληνα, όταν σκέφτεται 
το Ναύπλιο, βρίσκεται η παλιά πόλη 
του. Το Ναύπλιο ανέκαθεν αποτε-
λούσε μία πόλη με ιδιαίτερο χαρα-
κτήρα, τόσο για την γεωγραφική της 
θέση όσο και για την ιστορικότητα 
της. Σε αυτό προστέθηκε και  ο σε-
βασμός των πολιτών της  που απο-
δόθηκε σε αυτήν με αποτέλεσμα να 
έχουμε σήμερα ένα πολύ καλά δια-
τηρημένο παλαιό οικισμό,  σύμπλεγ-
μα νεοελληνικών, ενετικών και οθω-
μανικών επιρροών.
Στόχος μας μέσω της δημιουργίας 

του «ΑΚΕ» είναι να διαμορφώσουμε 
μια εμπορική εμπειρία, η οποία θα 
εμπεριέχεται στην ευρύτερη εμπει-
ρία που κανείς λαμβάνει, είτε ως επι-
σκέπτης (τουριστική ιδιαιτερότητα), 
είτε ως μόνιμος κάτοικος. Άρα, μας 
ενδιαφέρει αρχικά να καταγράψου-
με ποια είναι η υφιστάμενη εμπειρία 
που λαμβάνει κανείς στο σήμερα του 
Ναυπλίου, παράλληλα με την ιστο-
ρικότητα του που είναι ήδη καταγε-
γραμμένη.
Αυτό που αρχικά είναι ξεκάθαρο και 
δυστυχώς αφορά πολλές ελληνικές 
πόλεις αντίστοιχων περιπτώσεων  
είναι πως ο κόσμος αναγνωρίζει και 
εκτιμά την ποιότητα κυρίως  του οι-
κισμού της παλιάς πόλης και παρα-
βλέπει σε μεγάλο βαθμό το τι είναι 
σήμερα το Ναύπλιο, ποιο είναι το 
δομημένο περιβάλλον του και ποια 
τα χαρακτηριστικά του. Σε αυτή 
τη πραγματικότητα η προσπάθεια 
μας σε συνεργασία με τους μελετη-
τές του Δήμου Ναυπλιέων είναι να 
προτείνουμε ένα σχεδιασμό που θα 
αναβαθμίζει, αλλά και θα αναδεικνύ-
ει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 
πόλης μας στις περιοχές επέμβασης, 
χωρίς να ανταγωνίζεται τη Παλιά 
Πόλη, αλλά αντίθετα να συμπληρώ-
νει και να συνθέτει ένα σύνολο που 
θα προσφέρει το μεγαλύτερο δυνατό 
εύρος υπηρεσιών και προϊόντων.   

*Ο Παναγιώτης Παπασωτηρίου είναι 
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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Ρημαδιό ελιές, εσπεριδοειδή  
και ρόδι στα χωράφια

Μελέτη για τις επιπτώσεις του καύσωνα στην Αργολίδα, επιβεβαιώνει τους φόβους αγροτών

Ο
καύσωνας του Μάη ρήμαξε 
ελιές και εσπεριδοειδή. Τους 
φόβους των αγροτών για την 
φετεινή παραγωγή που είχε 
επισημάνει ο ΑΝΑΓΝΩΣ-

ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ εδώ και τρεις 
εβδομάδες με ρεπορτάζ στα κτήματα 
της Αργολίδας, επιβεβαιώνει η μελέτη 
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της 
Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, 
που υπογράφουν ο διευθυντής της 
υπηρεσίας και γεωπόνος Δημήτρης 
Δήμου και οι συνάδερφοί του Κων/να 
Σπανού και Μαρία Μαραθιανού. Μια 
μελέτη η οποία είναι ένα σημαντικό ερ-
γαλείο για αποζημιώσεις.

Όπως τονίζεται στη μελέτη, την φετινή 
χρονιά η ανθοφορία της ελιάς σε όλες 
σχεδόν τις περιοχές της ΠΕ Αργολίδας 
ήταν μεγάλη. Σύμφωνα με τις εκτιμή-
σεις προσέγγιζε το 60-80% της πλή-
ρους ανθοφορίας και έτσι αναμένονταν 
για το έτος 2020  υψηλή ελαιοπαραγω-
γή. Όμως οι εξαιρετικά υψηλές θερμο-
κρασίες που επικράτησαν στο κρίσιμο 
διάστημα που η ελιά βρισκόταν στο 
στάδιο της άνθησης -  καρπόδεσης – 
μικρό καρπίδιο -  από 15-19 Μαΐου  
εμπόδισαν την ομαλή εξέλιξη όλων 
των παραπάνω σταδίων. Έτσι διαπι-
στώνεται μείωση της αναμενόμενης 
ελαιοπαραγωγής ύψους 30-50% και σε 
κάποιες περιπτώσεις 70%. Εκτιμάται 
ότι σαφής εικόνα για το ύψος της ζη-
μιάς θα υπάρξει στο 2ο δεκαήμερο του 
Ιουνίου.
Όπως σημειώνουν γεωπόνοι και πα-
ραγωγοί στην περιοχή Κρανιδίου έχει 
γίνει ζημιά τόσο στο ρόδι όσο και στην 
ελιά αλλά είναι νωρίς ακόμα να αποτι-
μηθούν. Ο δήμος Ερμιονίδος μιλά για 
ανεπανόρθωτες ζημιές στα ελαιόδε-
ντρα. 
Επίσης η ορεινή Αργολίδα υπέστη σο-
βαρή ζημιά. Ο πρόεδρος του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού Χούνης τονίζει ¨Η ζη-
μιά είναι μεγάλη στις ελιές όσο και στα 
εσπεριδοειδή και επισημαίνει ότι τη 
μεγαλύτερη ζημιά έχουν υποστεί οι ξη-
ρικές ελιές και λιγότερο οι ποτιστικές.   

Ο Δήμαρχος Επιδαύρου Αναστάσιος 
Χρόνης, με επιστολή του, η οποία 
επισυνάπτεται τονίζει ότι: «Στο Δήμο 
μας, λόγω ακραίων καιρικών φαινο-
μένων, την τελευταία περίοδο, αρχικά 
με τις υψηλές θερμοκρασίες στα όρια 
του καύσωνα και κατόπιν με τις άκαι-
ρες συνεχείς βροχοπτώσεις αλλά και 
χαλαζοπτώσεις, προκλήθηκαν εκτετα-
μένες και σοβαρές ζημιές κυρίως στα 
ελαιόδεντρα και στις πορτοκαλιές. Οι 
συνολικές επιπτώσεις στην παραγω-
γή θα προσδιοριστούν και το επόμενο 
διάστημα τουλάχιστον στα ελαιόδε-
ντρα κατά την καρπόδεση. Με βάση τα 
ανωτέρω πιστεύουμε ότι θα πρέπει να 
αποζημιωθούν άμεσα και στο ακέραιο 

όλοι οι παραγωγοί των οποίων οι καλ-
λιέργειες επλήγησαν από τα ανωτέρω 
ακραία καιρικά φαινόμενα»
Ενδεικτική της κατάστασης που επι-
κράτησε είναι και η επιστολή του 
Δημάρχου Ερμιονίδας  που στάλθηκε 
στις 20/5/2020 στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ 
η οποία επισυνάπτεται: 
«Το ρόδι της Ερμιόνης και το φημι-
σμένο ελαιόλαδο του Κρανιδίου απο-
τελούν βασικό άξονα της αγροτικής 
οικονομίας της Ερμιονίδας. Οι πρό-
σφατες υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ 
(40° - 41°) που σημειώθηκαν στην πε-
ριοχή της Ερμιονίδας είχαν ως αποτέ-
λεσμα την πρόκληση ανεπανόρθωτης 
ζημίας στην καρπόδεση των ελαιο-
δέντρων σε όλη την επικράτειά μας. 
Αντιλαμβάνεστε πως μία ακόμα δυσκο-
λία με οικονομικό αντίκτυπο τόσο για 

τους παραγωγούς όσο και για τους κα-
ταναλωτές είναι μπροστά μας. Ζητούμε 
από τις Υπηρεσίες σας να εξετάσουν 
άμεσα την προαναφερθείσα κατάστα-
ση και να ενεργοποιήσουν τις απα-
ραίτητες διαδικασίες ώστε να επιδο-
τηθούν οι παραγωγοί της Ερμιονίδας, 
για τις αποζημιώσεις παραγωγής και 
εισοδήματος».

Εσπεριδοειδή
Κατά το διάστημα της επικράτησης 
των υψηλών θερμοκρασιών τα εσπερι-
δοειδή (πορτοκάλια, μανταρίνια ) βρί-
σκονταν στο στάδιο του μικρού καρ-
πιδίου. Όπως προκύπτει από τις ανα-
φορές των οργανώσεων παραγωγών 
Αργολίδας και επιτόπιους ελέγχους 
της Υπηρεσίας παρατηρείται πτώση 
των μικρών καρπιδίων που μπορεί να 

οδηγήσει σε μείωση της αναμενόμενης 
παραγωγής κατά 50%. Εκτιμάται ότι η 
καρπόπτωση θα συνεχιστεί οπότε το 
ύψος της ζημιάς μπορεί να διαμορφω-
θεί σε υψηλότερα επίπεδα. 
Όπως τονίζεται στο έγγραφο των ορ-
γανώσεων παραγωγών, το οποίο επι-
συνάπτεται: «Η μεγάλη αυτή ακαρπία 
από τις αλλοπρόσαλλες καιρικές συν-
θήκες του τρέχοντος Μαΐου θα αφήσει 
γυμνά από καρπό εκατοντάδες δέντρα, 
όπως τονίζουν οι παραγωγοί και θα 
επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την πο-
σότητα της παραγωγής όπως επίσης 
θα υποβαθμίσουν και την ποιότητα. 
Ακόμα η υποβάθμιση της ποιότητας 
θα οδηγήσει σε χαμηλές τιμές των προ-
ϊόντων» λένε οι οργανώσεις παραγω-
γών Αργολίδας που διαχειρίζονται τις 
μεγαλύτερες ποσότητες εσπεριδοειδών 
στο νομό και συνεχίζουν λέγοντας ότι 
η Πολιτεία θα πρέπει να λάβει τα απα-
ραίτητα μέτρα προκειμένου να απο-
ζημιωθούν οι πληγέντες παραγωγοί 
και να μην περιέλθουν σε ακόμα πιο 
δυσμενή οικονομική θέση που θα έχει 
ως αποτέλεσμα και την μερική ή ολική 
εγκατάλειψη των καλλιεργειών».
Κατά την άποψη της υπηρεσίας της 
περιφέρειας η καρπόπτωση αυτή είναι 
πέρα από τη φυσιολογική καρπόπτωση 
που παρατηρείται σε κανονικές συν-
θήκες για τα εσπεριδοειδή. Μέχρι το 
τέλος Ιουνίου θα έχουμε ασφαλέστερη 
εικόνα ανάλογα με την καρποφορία 
των δένδρων που θα έχει παραμείνει. 
Το φαινόμενο βρίσκεται σε συνεχή πα-
ρακολούθηση.    

Μείωση της 
αναμενόμενης 

ελαιοπαραγωγής 
ύψους 30-50% και σε 
κάποιες περιπτώσεις 

70% και πτώση των 
μικρών καρπιδίων 
στα εσπεριδοειδή 

που μπορεί να 
οδηγήσει σε μείωση 
της αναμενόμενης 

παραγωγής κατά 50%.



2019 ΠΕΜΠΤΗ
18  ΙΟΥΝΙΟΥ2020 5ρεπορτάζ

Η Ναυπλιακή Επανάσταση  
και ο Τάσος Γούναρης

Μνήμη Αναστασίου Αθ. Γούναρη 1929 – 2020

Ο
Τάσος Γούναρης γεννήθηκε 
στην Κοκκινιά (στη σημερινή 
Νίκαια) το 1929, την ημέ-
ρα του μεγάλου κραχ, όπως 

συνήθιζε να λέει, και επτά χρόνια μετά το 
διωγμό, την Μικρασιατική καταστροφή. 
Προέρχεται από εργατική οικογένεια. Οι 
γονείς του  έχοντας χάσει τα πάντα στην 
πατρίδα, ξεκίνησαν από την αρχή να ξα-
ναχτίσουν την καινούρια τους ζωή σαν 
πρόσφυγες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
 Όταν τελείωσε το Δημοτικό σχολείο της 
γειτονιάς του, δεν ήθελε να συνεχίσει για-
τί στην κατοχή, όπως πολλοί συνομήλικοι, 
είχε χάσει δυο τάξεις και ντρεπόταν που 
θα ήταν μεγαλύτερος από τους άλλους. Η 
μητέρα του, γυναίκα με πείσμα και φιλο-
δοξίες και με τις προτροπές των δασκά-
λων έκαμψε τις αναστολές του. 
Στη βιοπάλη μπήκε πολύ μικρός. Έκανε 
περιστασιακά πολλές μικροδουλειές για 
να συνεισφέρει στα οικονομικά του σπι-
τιού.
Στο Γυμνάσιο ήταν καλός μαθητής. Ήταν 
φιλομαθής, μελετηρός, επίμονος και ερ-
γατικός. Στην έβδομη Γυμνασίου, σημερι-
νή Τρίτη Λυκείου, τα πράγματα δυσκόλε-
ψαν και πάλι μπήκε το δίλημμα σχολείο ή 
δουλειά. Τελικά βρήκε δουλειά μέσω ενός 
συγγενή στο μηχανουργείο του Κούπα, 
και γράφτηκε στο Νυκτερινό Γυμνάσιο 
του Πειραϊκού συνδέσμου. Τη μέρα δου-
λειά και το βράδυ σχολείο. Η δουλειά ήταν 
πολύ σκληρή και εκείνος, λεπτός και ευ-
αίσθητος δεν την άντεχε. Είχε άλλα όνειρα 
για τη ζωή του, αγαπούσε τα γράμματα, τη 
λογοτεχνία, την ποίηση, την ιστορία. Ήθε-

λε να γίνει φιλόλογος.
Για το Πανεπιστήμιο, όμως, ούτε λόγος 
μέσα στο σπίτι. Έπρεπε να δουλέψει. Εί-
χαν μεγαλώσει και τα δυο αδέλφια του, 
στένεψαν περισσότερο τα οικονομικά και 
το Πανεπιστήμιο φάνταζε περιττή πολυ-
τέλεια. Στάθηκε όμως τυχερός γιατί βρέ-
θηκε δουλειά γι’ αυτόν στη Λαχαναγορά 
του Ρέντη. Την ίδια χρονιά πέτυχε στη 
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών.
Το ωράριο στη λαχαναγορά ήταν βολικό, 
γιατί ξυπνούσε στις 5 το πρωί, πήγαινε 
στο πόστο του, δούλευε μέχρι τις δέκα, κα-
μιά φορά και αργότερα αλλά είχε το χρόνο 
να πηγαίνει στο Πανεπιστήμιο και την 
ευκαιρία να διαβάζει στη διαδρομή, από 
τη Νίκαια στο Καποδιστριακό. Ακόμα και 
όταν ήταν στο στρατό, ξέκλεβε χρόνο για 
διάβασμα, όπως ο ίδιος διηγιόταν. 
Σπούδασε με υποτροφία Ιστορία και 
φιλολογία στη   Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines  του Πανεπιστημίου 
του Poitiers. Ένιωθε μάλιστα ευτυχής που 
είχε την τύχη να ζήσει από μέσα  το Μάη 
του 68. 
Ο πρώτος του διορισμός σαν καθηγητής 
φιλόλογος, ήταν στο Μουζάκι της Δυ-
τικής Θεσσαλίας που μάζευε τα παιδιά 
των γύρω χωριών. Στην απομονωμένη 
αυτή, γεωγραφικά και κοινωνικά περι-
οχή, όπου οι περισσότεροι μαθητές ήταν 
παιδιά απόρων, πολυτέκνων αγροτών 
και που διψούσαν για γνώση, έδωσε όλο 
του το νεανικό ενθουσιασμό στη δουλειά 
του, στη διδασκαλία. Οι δυσκολίες τον εί-
χαν ατσαλώσει, είχε ζήσει την  κοινωνική 

ανισότητα και ήθελε να δώσει σε αυτά τα 
παιδιά αλλά και σε όλους τους μαθητές 
που είχε κατά καιρούς, όσα ο ίδιος είχε 
στερηθεί, αλλά και όσα οι εμπνευσμένοι 
δάσκαλοί του τού είχαν προσφέρει. Προ-
έτρεπε όλους τους μαθητές του να μελε-
τάνε, φέρνοντας παράδειγμα τον εαυτό 
του, που ξυπνούσε από τα χαράματα, να 
βάζουν στόχους και κυρίως να κάνουν 
θυσίες, για να τους πετύχουν.  
Στο Μουζάκι, μαζί με το διδακτικό του 
έργο ασχολήθηκε και με την έρευνα. 
Κατέγραψε μια  μαστόρικη γλώσσα και 
εξέδωσε την μελέτη - Μια Συντεχνιακή 
Συνθηματική Γλώσσα Της Δυτικής Θεσ-
σαλίας: Τα «Κουδαρίτικα» της Δρακότρυ-
πας» - η οποία βραβεύτηκε από την εν 
Αθήναις Γλωσσική Ακαδημία.
Η επόμενη τοποθέτηση του ήταν στο  Α’ 
Γυμνάσιο Ναυπλίου.
Εκεί  βρέθηκε αντιμέτωπος με μια άλλη 
πραγματικότητα. Η κοινωνία ήταν διαφο-
ρετική, η πόλη είχε δημόσιες υπηρεσίες, 
δικαστήρια, Τεχνική Σχολή, Στρατό, ήταν 
κοντά στην Αθήνα και είχε σιδηροδρομι-
κή γραμμή. Είχε, επίσης, την αίγλη της 
πρώτης πρωτεύουσας του Ελληνικού 
κράτους. Το Γυμνάσιο του Ναυπλίου είχε 
παιδιά  από αστικές οικογένειες που είχαν 
τη δυνατότητα να τα  βοηθάνε, αλλά και 
παιδιά λαϊκών οικογενειών αλλά και προ-
σφυγόπουλα και χωριατόπαιδα που είχαν 
πολλά κοινά με τα παιδιά της ορεινής 
Θεσσαλίας, χωρίς να είναι το ίδιο απομο-
νωμένα. ‘Όλα αυτά τα παιδιά είχαν όμως 
δίψα για μάθηση και θέληση να προχω-
ρήσουν.
Στο Ναύπλιο δούλεψε παράλληλα στην 
Νυκτερινή τεχνική σχολή για ένα χρόνο. 
Στη συνέχεια αποσπάσθηκε στο νεοϊδρυ-
θέν Γυμνάσιο Λυγουριού του οποίου και 
ανέλαβε τη Διεύθυνση. 
Παράλληλα με τη δουλειά του στο Σχο-
λείο, ενδιαφέρθηκε για την τοπική ιστο-
ρία και επέλεξε να ασχοληθεί με την 
Ναυπλιακή Επανάσταση. Συγκέντρωσε 
μεγάλο όγκο υλικού και για να μπορέσει 
να δανειστεί από το Ιστορικό Αρχείο της 
Ακαδημίας, το βιβλίο της διήγησης του 
Ανωνύμου Ναυπλιέως, «Τα συμβάντα της 
ναυπλιακης επαναστάσεως» κατέφυγε 
στην μεσολάβηση του τότε  Δημάρχου, 
Δημήτρη Σαγιά. Του είχαν αρνηθεί το 
δανεισμό του αντιτύπου με τη δικαιολο-
γία  ότι ήταν «εγκιβωτισμένο»!  Τελικά το 
πήρε μαζί του στο Ναύπλιο από Δευτέρα 
σε Σάββατο και, με τη  βοήθεια των μα-
θητών του, (η οικογένειά του έχει ακόμα 
τα χειρόγραφα εκείνα των παιδιών) το 
αντέγραψε, (δεν υπήρχαν φωτοτυπίες) το 
επέστρεψε εγκαίρως και στρώθηκε στη 
δουλειά.  Εξέδωσε το βιβλίο ιδίαις δαπά-
ναις, αλλά τα έξοδα βγήκαν τελικά γιατί 
αγοράστηκαν πολλά αντίτυπα από φο-
ρείς, υπηρεσίες και πολίτες του Ναυπλίου 
- ιδιώτες και όχι μόνο.
Το 2010, ο Δήμος Ναυπλιέων ανέλαβε 
την επανέκδοση του βιβλίου «Η Ναυπλι-

ακή Επανάσταση, ιστορική μελέτη» αυξη-
μένη και βελτιωμένη.
Το 2012 ο Δήμος γιόρτασε τα 150 χρό-
νια της Επανάστασης οπότε και έγινε η 
παρουσίαση της καινούριας έκδοσης του 
βιβλίου, τιμώντας τον Τάσο Γούναρη  για 
την προσφορά του στην πόλη και την 
ιστορία της. 
Το 2012 διοργανώθηκε Επιστημονικό Συ-
μπόσιο για τα 150 χρόνια από τη Ναυπλι-
ακή επανάσταση, με προσκεκλημένους 
από τον πνευματικό κόσμο, όπου πήρε 
μέρος και ο ίδιος με την εισήγησή του με 
θέμα, «Η συμβολή του νομικού κόσμου 
του Ναυπλίου στην Επανάσταση της 1 
Φεβρουαρίου 1862».
Από το Ναύπλιο πήρε μετάθεση για το 
Γυμνάσιο Δραπετσώνας, και τελικά κατέ-
ληξε στο Γυμνάσιο Νικαίας, στην αγαπη-
μένη του Κοκκινιά όπου ήταν το σπίτι του. 
Εκεί σε μια επιτροπή Απολυτηρίων Εξε-
τάσεων ενός ιδιωτικού σχολείου γνώρισε 
και τη σύζυγό του με την οποία απόκτη-
σαν τρία παιδιά.
Υπηρέτησε για ένα χρόνο στην Ιωνίδειο 
Πρότυπο Σχολή στον Πειραιά. Σαν Βο-
ηθός Γυμνασιάρχης μετατέθηκε για ένα 
χρόνο στην Αγιά Λαρίσης. Το 1976 έκανε 
μετάταξη και υπηρέτησε  στη ΣΕΛΕΤΕ - 
ΠΑΤΕΣ μέχρι τη συνταξιοδότησή του. 
Συνέγραψε για χρήση των σπουδαστών 
της Σχολής και γενική χρήση τα  βιβλία  
Σύνταξη εγγράφων (Δημοσίων και Ιδιω-
τικών), Ελληνική Γραμματεία και Νεοελ-

ληνική Γλώσσα.
Το διάβασμα και το γράψιμο ήταν η ανα-
πνοή του. Στη παραγωγική περίοδο αλλά 
και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, 
τον απασχόλησε η ιστορία του παιδομα-
ζώματος κατά την Οθωμανοκρατία για 
την οποία συγκέντρωνε υλικό μια ζωή. 
Συνέχισε να ασχολείται με αυτό το θέμα, 
μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Έχει υλικό 
επεξεργασμένο πάνω σε διάφορες πτυχές 
του αμφιλεγόμενου αυτού προβλήματος 
και έχει εκδόσει ένα βιβλίο με τίτλο «Το 
Παιδομάζωμα: Πως το είδαν και το Αντι-
μετώπισαν οι Έλληνες κατά την Τουρκο-
κρατία». Ο Σύλλογος Προς Διάδοσιν Ωφε-
λίμων Βιβλίων εξέδωσε το 2010 πάνω 
στο ίδιο θέμα, την ιστορική μελέτη του 
«Ιστορία του Παιδομαζώματος κατά την 
Τουρκοκρατία».
Ήταν γεννημένος δάσκαλος. Συνήθιζε 
να λέει «και να ξαναγεννιόμουνα πάλι 
φιλόλογος θα γινόμουν». Δούλευε πάντα 
ευσυνείδητα, με αφοσίωση και ευθύνη 
και δεν έκανε ποτέ εκπτώσεις. Λάτρευε το 
δασκαλίκι και τα παιδιά, οι μαθήτριες και 
μαθητές του, του το ανταπέδωσαν με την 
αγάπη τους μέχρι τα βαθιά του γηρατειά.
Είχε στα σκαριά μελέτες, ιστορίες από την 
καθημερινότητα στην Κοκκινιά, συλλογή 
παροιμιών και σημειώσεις για βιβλία προς 
έκδοση. Μέχρι την τελευταία του πνοή 
ονειρευόταν να κάνει Αρχαία Ελληνικά 
στα εγγόνια του, το Νικόλα και τη Δάφνη. 
Ήταν μαχητής!

Ο Αναστάσιος (Τάσος) Γούναρης, φιλόλογος, ιστορικός, συγγραφέας, 
δεν βρίσκεται ανάμεσά μας. Στις 5-4-2020, πλήρης ημερών, μας άφησε 
και πέρασε στην απέναντι όχθη. Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα 
θερμά μας συλλυπητήρια.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο Τάσος Γούναρης νέος καθηγητής 
υπηρέτησε στο εξατάξιο Γυμνάσιο Ναυπλίου. Η ευγενική μορφή του 
νέου φιλολόγου γοήτευσε και καθόρισε τους μαθητές του θα ζει για 
πάντα μέσα στην καρδιά τους.
Παράλληλα με τα διδακτικά του καθήκοντα ο Τάσος Γούναρης ασχολή-
θηκε με τη μελέτη της ιστορίας της πόλης του Ναυπλίου και δημοσίευσε 
την μοναδική ιστορική μελέτη για τη Ναυπλιακή Επανάσταση του 1862, 
Αναστ. Αθ. Γούναρης, Η Ναυπλιακή Επανάσταση, 1 Φεβρουαρίου – 
8 Απριλίου 1862, η οποία επανεκδόθηκε βελτιωμένη το 2012 (Αθήνα 
2012). 
Το 2010 μαθητές του τον αναζήτησαν και επανασυνδέθηκαν μαζί του. 
Εκτός από την επανέκδοση της εξαντλημένης ιστορικής μελέτης του, σε 
συνεργασία με το Δήμο Ναυπλίου, το 2012 διοργανώθηκε επίσης (12 – 
14 Οκτωβρίου 2012) Επιστημονικό Συμπόσιο: «150 Χρόνια Ναυπλιακή 
Επανάσταση» Ναυπλιακά Ανάλεκτα VIII, Ναύπλιο2013. Το κείμενο που 
δημοσιεύεται αποτελεί επιθυμία της οικογένειάς του και συντάχθηκε από 
τη φιλόλογο σύζυγό του Νάνση Αθανασοπούλου – Γούναρη.

Χρήστος Πιτερός
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του Θέμου Γκουλιώνη*

μονολογώντας

Νεύρα για τη βιβλιοθήκηΝεύρα για τη βιβλιοθήκη
Έξω από τα …δόντια τα «ψέλνει» το Εφορευτικό Συμ-
βούλιο της Δημόσιας Κεντρικής  Βιβλιοθήκης «Ο Πα-
λαμήδης» στην Υπουργό Παιδείας, στους Βουλευτές, 
αλλά και σε Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη, Δή-
μαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλίου για τη μεγά-
λη καθυστέρηση στην αποκατάσταση του αετώματος 
της κεντρικής εισόδου, ευελπιστώντας στην ευαισθη-
τοποίηση και ενεργοποίηση όλων για την άμεση επί-
λυση του προβλήματος.
Όπως αναφέρουν αποτελεί «πλήγμα για την πόλη του Ναυπλίου, με την τεράστια επισκεψιμότητα που έχει, 
στο κεντρικότερο σημείο της πόλης να έχει την κεντρική είσοδο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης κλειστή και τον 
κίνδυνο κατάρρευσης καθημερινό».     Υ.Ζ.

Χτυπάει πόρτες ο Γεωργόπουλος
Σβάρνα τα υπουργεία έχει πάρει ο Γιάννης Γεωργόπουλος, με στόχο να προωθήσει την επίλυση χρόνιων προ-
βλημάτων της Ερμιονίδας, αφού φαίνεται ότι οι υπουργοί δεν …συγκινούνται ούτε από τις αναφορές των 
υπηρεσιών της περιοχής, ούτε από επιστολές δημάρχων και ερωτήσεις βουλευτών.
Αυτή τη φορά συναντήθηκε με τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λευτέρη Οικονόμου και τον Αρ-
χηγός της ΕΛΑΣ Μιχάλη Καραμαλάκη. Αποτέλεσμα ήταν ο Υφυπουργός να δεσμευτεί να εξετάσει το θέμα 
της αναβάθμισης του 
Πυροσβεστικού Κλι-
μακίου Κρανιδίου  
με τον συναρμόδιο 
Υπουργό Πολιτικής 
Προστασίας, αλλά και 
να ενισχυθεί για τους 
καλοκαιρινούς μήνες 
η αστυνομική δύναμη 
της Ερμιονίδας που 
είναι μονίμως υποστε-
λεχωμένη.  Υ.Ζ.

Ο Ελληνικός τρόπος

-Πότε οι Έλληνες είχαν ως κύριο στόχο το «εύ ζήν»; 
-Μά τώρα, και από πάντα, τήν κάθε στιγμή, διαχρονι-
κά. Σ’ αυτή τήν επιδίωξη τού «να περνάμε καλά» όλοι οι 
λαοί και οι επιμέρους άνθρωποι, συμφωνούσαν και θα 
συμφωνούν εις τούς αιώνες τών αιώνων, πάντοτε.    
Τήν περίοδο όμως τού Δημοκρατικού Πολιτεύματος, 
(για να μην ξεχνιόμαστε, Δημοκρατία είχαμε μόνο από 
το 508 π. Χ. μέχρι το 322 π. Χ.), οι Έλληνες ανύψωσαν 
υπεράνω τού «ευ ζήν» το δυσνόητο αλλά περιφανές «ευ 
θνήσκειν». 
Δηλαδή το να πεθαίνεις προασπίζοντας κάποιο ανώτερο 
Ιδανικό, όπως το Ιδανικό τής Ελευθερίας, τής Τιμής και 
τής Αξιοπρέπειας, τήν Πατρίδα, τούς γεννήτορες, τούς 
τάφους τών προγόνων, τα Ιερά και τα Όσια τής Φυλής, 
τήν Οικογένεια. 
Αυτό, το είδαμε σε αναλαμπές, στο διάβα τών αιώνων, σε 
πολύ δυσάρεστες στιγμές τού συλλογικού μας βίου, και 
ξάφνιασε ολόκληρο τόν πλανήτη μέχρι και τού σημείου 
να λεχθεί ότι «οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες».  
Δέν τούς το είπε κανείς αυτό! Ούτε αντικείμενο διδα-
σκαλίας υπήρξε ποτέ! Ήταν ένα αυθόρμητο πολιτιστικό 
δημιούργημα, ένα αυτοφυές άνθος, μία συλλογική πολι-
τισμική κατάκτηση, μία μοναδική πνευματική σύλληψη 
που εμφανίσθηκε και εδραιώθηκε άπαξ, και μόνο σε πε-
ριβάλλον απόλυτης Ελευθερίας.
Πρόσφατη εκθαμβωτική αναλαμπή, υπήρξε η παγκο-
σμίως μοναδική θυσιαστική στάση τών Ελλήνων για 
τήν προστασία τών προχωρημένων ηλικιών, τών γονέ-
ων και τών παππούδων μας, όταν όλοι οι «πολιτισμέ-
νοι» λαοί δέχθηκαν να πεθάνουν το σύνολο σχεδόν τών 
τροφίμων τών πολυτελέστατων -κατά τά άλλα- «οίκων 
ευγηρίας» τους… για να αποκτήσουν τήν ανοσία τής 
αγέλης. 
Ακαταλαβίστικα δηλαδή πράγματα, για τούς αμέτοχους 
τού «Ελληνικού Τρόπου Σκέψης και Δράσης», ανθρώ-
πους.
Για τούς ανθρώπους πού δέχθηκαν ότι είναι αγέλη. 

     Ναύπλιον 18.06.20
*Ο Θέμος Γκουλιώνης είναι Οφθαλμίατρος 
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Δεν πτοείται και χώνεται παντού
Μπορεί το γραφείο Τύπου της 
Περιφέρειας να αγνοεί το σωστό 
όνομα του δημάρχου Επιδαύρου 
Τάσου Χρόνη και να τον αποκαλεί 
Τάσο Χρονά, όμως αυτός δεν πτο-
είται και παλεύει για τα χωριά του.
Στη συνάντηση του περιφερειάρ-
χη Π. Νίκα με τον δήμαρχο Επι-
δαύρου την Τρίτη στην Τρίπολη 
ανακοινώθηκε ότι μεταξύ των 
αντικειμένων που απασχόλησαν 
τη συνάντηση ήταν οι φετινές εκ-
δηλώσεις στην Επίδαυρο, καθώς 
και το πρόβλημα που υφίσταται 
με την υποβόσκουσα φωτιά στον 
αποκατεστημένο ΧΑΔΑ της περιο-
χής του δήμου.
Τα σκουπίδια και ο πολιτισμός άλ-
λωστε είναι δύο θέματα που «καί-
νε» την περιοχή. Άλλωστε η λύση 
των προβλημάτων έχει νόημα και 
όχι το σωστό όνομα του δημάρ-
χου στις ανακοινώσεις της περι-
φέρειας. 

Υ.Ζ.

Ναύπλιο. 
Ο κόσμος 

βρίσκεται σε 
«πόλεμο»

«Ολόκληρος ο κόσμος βρίσκεται 
σε «πόλεμο», έχοντας να αντιμε-
τωπίσουν την οικονομική κρίση 
και προσφάτως την πανδημία 
του Κορωνοϊού η οποία και βρί-
σκεται ακόμα ανάμεσά μας», 
αναφέρει ο δήμος Ναυπλίου σε 
ανακοίνωσή του, με αφορμή την 
εκκίνηση της διαδικασίας για την 
ανάπλαση της περιοχής του Ψα-
ρομαχαλά! 

Γιατί γίνεται αυτή η επισήμανση;

Εξηγείται παρακάτω: «Μπορεί 
όλοι να βρίσκονταν σε καραντί-
να αυτό το διάστημα και να προ-
έβαλαν διάφορες δικαιολογίες 
για να μη γίνει κάτι, αλλά αυτό 
δεν συνέβαινε για τον Δήμαρχο 
Ναυπλιέων Δημήτρη Κωστούρο 
και τους συνεργάτες του οι οποί-
οι δούλεψαν σκληρά, μεθοδικά 
και κατάφεραν να τελειώσουν 
(εκβάθυνση λιμανιού), να ξεκι-
νήσουν και να βρίσκονται σε πο-
ρεία ολοκλήρωσης (Κόμβος στο 
λιμάνι) να είναι προ των πυλών 
ευρισκόμενα στο τελικό στάδιο 
των διαδικασιών (Ανάπλαση Αι-
γίου – Ανάπλαση Ψαρομαχαλά), 
αλλά και να προχωρούν με ταχύ-
τατους ρυθμούς (Μαρίνα) έργα, 
τα οποία θα βρουν τον Δήμο 
μας την Επόμενη Μέρα αλλαγμέ-
νο, πάντα προς το καλύτερο και 
προς όφελος των πολιτών».

Υ.Ζ.

Τον έσκασαν
Τελικά κόντεψε να σκάσει ο Καποδίστριας μέσα 
στο Δίχτυ και το έβγαλαν το κεφάλι έξω. Ε, χαλά-
ρωσαν και τα μέτρα για τον Κορωνοϊό και είπαν 
να του δώσουν κάποιες ελευθερίας. Αγνοούμε 
βέβαια κατά την διάρκεια της Καραντίνας ένα το 
άγαλμα υπέγραφε έντυπα μετακίνησης ή έστελ-
νε sms. Τελικά αν είναι να μας πείσουν πως δου-
λεύουν για την αποκατάσταση των αγαλμάτων 
του Ναυπλίου, ας ξεκουκουλώσουνε τόσο τον 
Καποδίστρια όσο και τον Σταϊκόπουλο. Τυχερός 
ο Κολοκοτρώνης που δεν είχαν τόσο μεγάλη 
σκαλωσιά, για να τον βάλουν ξανά σε καραντίνα.

ΟΦ

Ο χτύπος της 
καρδιάς
Του νέγρου η καρδιά κτυπά 

ιδία με του λευκού.

Του ασιάτη η καρδιά κτυπά 

ιδία με του λευκού.

Του ινδιάνου η καρδιά κτυπά 

ιδία με του λευκού.

Του λευκού  η καρδιά κτυπά 

ιδία με του νέγρου, του ασιά-

τη , του ινδιάνου.

Είμαστε όλοι παιδιά ενός 

θεού.

Βασίλης Δαγρές

Τρώγονται στην Επίδαυρο
Δεν άφησε αναπάντητη τη δήλωση Χρόνη για το περιβόητο στέγαστρο που κατασκευάστη-
κε χωρίς άδεια, ο Αλέκος Τσιλογιάννης και επιτίθεται στο δήμαρχο Τάσο Χρόνη, σημειώνο-
ντας μεταξύ άλλων ότι αν η δημοτική αρχή δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες 
Δημοκρατικές διαδικασίες και τις περιφρονεί τεχνιέντως, τότε κρίνεται για αυταρχισμό ή σα-
τραπισμό με τις πιο ήπιες εκφράσεις για να μην χρησιμοποιηθούν  δοκιμότερες νεωτέρου 
πολιτικού λόγου. Ο ρόλος της μειοψηφίας που επιλέγεται απ’ τους Δημότες είναι να βοηθά 
την πλειοψηφία για την πραγματοποίηση του έργου της, να προτείνει τα κατά την άποψη 
της ακόμη καλλίτερα αλλά και προπαντός να ελέχγει για όλα τα αν που προαναφέραμε την 
Δημοτική λειτουργία.
Όσο για το στέγαστρο αναρωτιέται: «Θα απαντήσει ο Δήμαρχος αν το στέγαστρο που λαν-
σάριζε για έργο του είχε μελέτη άρα και στατική ασφάλεια, και στη συνέχεια προσπαθώντας 
να  αποσβέσει τις ευθύνες  του το αναφέρει ως έργο της καημένης σχολικής επιτροπής;».   ΙΦ.
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Πέρα από τις κοινωνικές επιστήμες, τώρα ούτε για τα ει-
καστικά, ούτε για τη μουσική αλλά ούτε και τη θεατρική 
παιδεία υπάρχει χώρος στο «νέο σχολείο» των «αρίστων».
Πιο αναλυτικά, το νέο ωριαίο πρόγραμμα για τη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση δεν περιλαμβάνει ώρες διδασκαλίας 
σε μαθήματα όπως τα Καλλιτεχνικά ή τη Μουσική, πλην 
της Α’ Γυμνασίου, γεγονός που έχει εγείρει αντιδράσεις 
όχι μόνο στους κύκλους των εκπαιδευτικών αλλά και σε 
όλη την κοινωνία.
Έτσι εξοστρακίζεται η Τέχνη από το σχολείο της κ. Κερα-
μέως
Είναι πια δεδομένο ότι η ηγεσία του υπουργείου Παιδεί-
ας και εν συνεπεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αφαιρεί 
διδακτικό χώρο από μαθήματα όπως η Κοινωνιολογία, η 
Μουσική και τα Καλλιτεχνικά για χάρη άλλων…
Τα μαθήματα της Τέχνης που καταργούνται είναι τα Καλ-
λιτεχνικά μαθήματα και η Μουσική. Σύμφωνα με το ωρο-
λόγιο πρόγραμμα που ίσχυε μέχρι τώρα, διδάσκονταν 
στο Λύκειο τα Καλλιτεχνικά Μαθήματα: Ελεύθερο Σχέδιο, 
Γραμμικό Σχέδιο, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Ιστορία Τέχνης 
και Εικαστικά -μάθημα που έχει ήδη καταργηθεί. Στο 
Γυμνάσιο διδασκόταν το μάθημα των Καλλιτεχνικών σε 
όλες τις τάξεις. Με τις νέες προτάσεις παραμένει το μάθη-
μα μόνο στην Α΄ Γυμνασίου. Έτσι εξοστρακίζεται η Τέχνη 
από το νέο σχολείο.
Κατάργηση πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων;
Πέρα από την καλλιέργεια, τη γνώση και την αισθητική 
που θα στερείται ο μαθητής του Γυμνασίου και του Λυκεί-
ου, στερείται και τη διδασκαλία των Καλλιτεχνικών Μα-
θημάτων Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο, αν και τα 
μαθήματα αυτά εξετάζονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 
και η επίδοση σ’ αυτά είναι βασική προϋπόθεση για πολ-
λές Ανώτατες Σχολές και Ιδρύματα της χώρας. Και επειδή 
αυτά παραμένουν ίδια με κάθε εκπαιδευτικό σύστημα και 
μάλιστα έχουν πάντα υποχρεωτική τη βάση του 10, κατα-
λαβαίνουμε ότι αυτού του είδους οι σπουδές θα αφορούν 
μόνο τις πλούσιες οικογένειες. Οι φτωχοί πλέον, δε δικαι-
ούνται να έχουν ταλέντο. Εξάλλου, ο καλλιεργημένος άν-
θρωπος είναι επικίνδυνος και οι φτωχοί δεν χρειάζονται 
την σκάλα της κοινωνικής κινητικότητας…
Δανειζόμαστε την ανάρτηση του καθηγητή του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου, κ. Σωτήρη Ρούσσου:
«Αποτιμώντας την περίοδο των σοσιαλνεοφιλελεύθε-
ρων Blair και Brown, o ιστορικός David Edgerton γράφει 
“(they) look to the future whilst plagiarizing the past” εν-
νοώντας την Θάτσερ” (“κοιτάζουν στο μέλλον ενώ λογο-
κλέπτουν το παρελθόν”).
 Στην περίπτωση μας το “past” είναι η Δεξιά του 50.»

Vita Civilis
Ο εξοστρακισμός της Τέχνης 
από το άριστο σχολείο 
Κεραμέως

Οκτώβρη- Νοέμβρη ξεκινά το 
Κολυμβητήριο του Άργους

Πριν λίγες ημέρες ανακοινώθηκε ο διαγωνισμός για 
την «προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εξαερι-
σμού και αφύγρανσης κολυμβητηρίου Άργους, απο-
τελούμενο από αντλία θερμότητας, κεντρική κλιματι-
στική μονάδα, δίκτυα αεραγωγών, προϋπολογισμού 
129.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. & 160.000,00 € με Φ.Π.Α.» 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προ-
μήθεια είδη συνολικά εντός διαστήματος εκατόν είκο-
σι (120) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν και 
θα εγκατασταθούν στην τελική τους θέση και σε πλήρη 
λειτουργία στο κολυμβητήριο του Δήμου Άργους-Μυ-
κηνών.
Η νέα αυτή προκήρυξη ήταν αρκετή να μας βγάλει από 
τις ήσυχες ημέρες του Κορωνοϊού.
Η δημοτική παράταξη του Τάσσου Χειβιδόπουλου «Δυ-
νατή πόλη ξανά» με ανακοίνωσή της απευθύνει ερω-
τηματικά για το που θα φτάσει το τελικό κόστος του 
κολυμβητηρίου και αναρωτιέται πότε θα λειτουργήσει:
Αφού ολοκληρώθηκε η μελέτη και δημοπρατήθηκε με 
τυμπανοκρουσίες από τη Δημοτική Αρχή, ξεκίνησε η 
κατασκευή του και μαζί τα όργανα και πιο συγκεκρι-
μένα:
Δεν είχε συμπεριληφθεί η κατεδάφιση των υπαρχό-
ντων κτισμάτων στο οικόπεδο, τα οποία κατεδαφίστη-
καν εκτός της υπάρχουσας εργολαβίας με επί πλέον 
κόστος.
Αυξήθηκε το βάρος του μεταλλικού σκελετού από την 
αρχική μελέτη κατά 62% περίπου (από 66500 Kg σε 
107689 Kg).
Άλλαξαν σχεδόν όλες οι περιγραφόμενες από τη μελέ-
τη ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
Αφαιρέθηκαν όλα τα είδη υγιεινής και οι βρύσες, αλλά 
παρέμεινε το κόστος τοποθέτησης αυτών.
Αφαιρέθηκε η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
Συντάχθηκαν 4 ανακεφαλαιωτικοί πίνακες και τρία 
πρωτόκολλα καθορισμού τιμών για νέες εργασίες επί 
του συμβατικού αντικειμένου, με συνολικό κόστος 
683.977,59€ (με το Φ.Π.Α).

Υπογράφηκε συμπληρωματική σύμβαση συνολικού 
ποσού 310.426,11€ (με το Φ.Π.Α.), επί της οποίας μά-
λιστα συντάχθηκε και 2ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας.
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ενώ όλοι πιστεύα-
με, σύμφωνα και με τις διαβεβαιώσεις του Δημάρχου 
εντός της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι το 
έργο έχει τελειώσει, όπως άλλωστε φαίνεται και από το 
πέρας των προθεσμιών και των παρατάσεων, πληρο-
φορούμαστε μέσω της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (ΑΔΑ : 9ΩΔΟΩΨΔ-
1ΩΤ), ότι ο Δήμος Άργους – Μυκηνών διακηρύσσει 
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
ΑΡΓΟΥΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗ-
ΤΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΔΙΚΤΥΟ 
ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ» με προϋπολογισμό 160.000€ (με το 
Φ.Π.Α.). ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 1.154.403,70€ αντί για 
683.977,59€ της σύμβασης».
Τι συμβαίνει όμως και δεν ξεκίνησε ακόμα το Κολυμ-
βητήριο, παρ` όλο που ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών 
έχει αναγγείλει ανεπίσημα τουλάχιστον 3 φορές την 
λειτουργία του;
Εδώ βρίσκεται το βασικό λάθος του Δημάρχου το οποίο 
βέβαια προκλήθηκε από την αγωνία του να δει να τρέ-
χει το νερό στην πισίνα του κολυμβητηρίου, οι επαλειμ-
μένες τοποθετήσεις από το 2018 ότι σε λίγο θα είναι 
λειτουργικό το έργο.
Σε κάθε περίπτωση το κολυμβητήριο ακόμα δεν είναι 
σε θέση να λειτουργήσει, αφού υπάρχουν ελλείψεις στα 
αποδυτήρια αλλά και εξωτερικός χώρος δεν είναι ακό-
μα κατάλληλα διαμορφωμένος. Παρ όλα αυτά το κο-
λυμβητήριο βρίσκεται μόλις ένα κλικ από τα γεμίσει με 
τις χαρούμενες φωνές των παιδιών και τα σφυρίγματα 
των εκπαιδευτών τους. Αν δεν υπάρξει κάτι καινούργιο 
«ξεχασμένο» τον Νοέμβρη θα έχουν στο Άργος εγκαί-
νια, σχεδόν 2 χρόνια μετά την πρώτη εξαγγελία τους.

Ένας διαγωνισμός πυροδότησε την διαμάχη Καμπόσου Χειβιδόπουλου
Από ROSA TEAM



ΠΕΜΠΤΗ
18  ΙΟΥΝΙΟΥ2020 9

Καλή επιτυχία σε όλα τα 
παιδιά!

Ξεκίνησαν τη Δευτέρα οι Πανελλαδικές εξε-
τάσεις, με τους μαθητές να δίνουν αυτές τις 
ημέρες τέλος στο Γολγοθά τους. Μετά από 
μία δύσκολη και περίεργη χρονιά που τα 
είχε όλα, οι μαθητές δίνουν τη μεγάλη μάχη 
τους για την κατάκτηση των ονείρων τους. 
Όσο για τους γονείς τους δεν κρύβουν πίσω 
από το βεβιασμένο χαμόγελό τους το άγχος 
και την ελπίδα για την ευόδωση των στό-
χων των παιδιών τους. Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ εύχεται σε όλους καλή 
επιτυχία!

Κουκουλώθηκε ξανά ο 
Καποδίστριας  

Το άγαλμα του Καποδίστρια στο Ναύπλιο 
καλύφθηκε την Τρίτη και πάλι για να 
συνεχιστούν οι εργασίες αποκατάστασης 
του σπασμένου δακτύλου. Είχε αποκα-
λυφθεί την περασμένη εβδομάδα, χωρίς 
να έχει τελειώσει. Καλυμμένος με πανί 
παραμένει και ο ανδριάντας του Στάικου 
Σταϊκόπουλου στην Πύλη της Ξηράς στο 
οποίο εκτελούνται ανάλογες εργασίες.

η εβδομάδα που πέρασε

Ξαναβάζουν ράμπες για AMEA 
Την εγκατάσταση ειδικών ραμπών για ΑΜΕΑ 
ξεκίνησε ο Δήμος Ναυπλιέων στις τέσσερις πα-
ραλίες του που είναι βραβευμένες με Γαλάζια 
Σημαία (Κονδύλι, Καραθώνα, Τολό και Πλάκα 
Δρεπάνου). Με αυτόν τον τρόπο αποκαθιστά τα 
προβλήματα που είχαν προκύψει με ράμπες που 
είχαν θαφτεί κάτω από την άμμο ή που είχαν 
μερικώς καταστραφεί κατά την διάρκεια του 
χειμώνα.

Φωτιά στο κέντρο του 
Άργους

Αναστάτωση στο κέντρο του Άργους, από τη 
φωτιά που ξέσπασε. Τέσσερα πυροσβεστικά 
οχήματα έσπευσαν προκειμένου να κατασβη-
στεί η φωτιά στο κατάστημα καλλυντικών και 
να αποτραπεί η έκκληση τοξικών καπνών 
στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με τις πρώ-
τες πληροφορίες η φωτιά ενδέχεται να περι-
ήλθε από σολάριουμ εντός του καταστήματος.

Το ραντεβού των προέδρων των Επιμελητηρίων 

Συνεδρίασε το Συλλογικό Όργανο των επιμελητηρίων Πελοποννήσου, με την παρουσία των 
πέντε προέδρων της Πελοποννήσου. Συζητήθηκαν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως η έλλειψη ρευστότητας που επιδεινώθηκε λόγω της 
πανδημίας. Η συνεδρίαση έκλεισε με την παραδοχή όλων ότι είναι πολύ σημαντική η χάραξη 
κοινής πορείας και συναντίληψης στα μεγάλα ζητήματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την 
οποία επιδιώκουν η περιφερειακή Αρχή και τα Επιμελητήρια.

Τα σχέδια Νίκα για το 
διοικητήριο
Ο περιφερειάρχης Π. Νίκας δήλωσε ότι προ-
χωρούν οι διαδικασίες για την διαμόρφωση 
και ανακατασκευή των υποδομών σε χώρους 
των στρατοπέδων Τρίπολης και Ναυπλίου του 
οποίους το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει πα-
ραχωρήσει στην Περιφέρεια για να στεγάσει τις 
υπηρεσίες της στις δύο εν λόγω πόλεις.

Στο δικαστήριο Καμπόσος, 
Μένιος και Αγαμέμνωνας
Στις δικαστικές αίθουσες καταλήγει το θέμα της 
αντιπαράθεσης που υπήρχε στην προεκλογική 
περίοδο του προφίλ «Αγαμέμνονας @menios.
argos» του Facebook με τον δήμαρχο Άργους 
Μυκηνών Δημήτρη Καμπόσο, ο οποίος ανακοί-
νωσε, ότι «οι «γνωστοί-άγνωστοι» του τοπικού 
διαδικτύου κατεβάζουν την σελίδα τους στο 
facebook τώρα που έφτασε η ώρα να αντιμετω-
πίσουν την ελληνική δικαιοσύνη».

Κλέφτες στην Αρβανιτιά 
Με μια δυσάρεστη έκπληξη βρέθη-

καν αντιμέτωποι δύο λουόμενοι που 

είχαν σταθμεύσει τα αυτοκίνητά τους 

στο πάρκινγκ που βρίσκεται πάνω 

από την παραλία της Αρβανιτιάς, κα-

θώς καταγράφηκαν τουλάχιστον δύο 

απόπειρες κλοπής με πρόκληση υλι-

κών ζημιών, όπου άγνωστοι έσπασαν 

τα τζάμια των δύο οχημάτων.

Η έκθεση Αγροτουρισμού 
Ο Δήμος Επιδαύρου σε συνεργασία με 
την Περιφέρεια, για 23η συνεχή χρο-
νιά θα πραγματοποιήσει την Έκθεση 
Αγροτουρισμού στο λιμάνι της Αρχαίας 
Επιδαύρου. Στα πλαίσια των μέτρων 
για την προστασία όλων η έκθεση θα 
πραγματοποιηθεί από 6 Αυγούστου 
έως και 16 Αυγούστου, καθημερινά, 
πλαισιωμένη όπως πάντα από ποικίλες 
εκδηλώσεις.

Μπακέτος με τη βούλα στη ΝΟΔΕ 
Σε σύσκεψη στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Αργο-
λίδας της Νέας Δημοκρατίας έγινε η παρουσίαση του νέου προέδρου Ανδριανού 
Δήμα, ύστερα από την παραίτηση του μέχρι πρότινος Δημήτρη Σχοινοχωρίτη. Τη 
Νέα Δημοκρατία εκπροσώπησε ο Γενικός Συντονιστής Περιφέρειας Πελοποννή-
σου του κόμματος Παναγιώτης Τζαβάρας, ενώ συμμετείχε και ο τομεάρχης υπεύ-
θυνος για τον Νομό Αργολίδας Νικόλαος Γιαννακόπουλος.

Θεμελίωση του Killada Hills στο Πόρτο Χέλι
Η θεμελίωση του Killada Hills στο Πόρτο Χέλι, της εταιρείας Dolphin Capital αναμένεται να 
δώσει το μήνυμα της επανεκκίνησης των μεγάλων τουριστικών project αύριο Παρασκευή.  
Πρόκειται για την πρώτη Στρατηγική Επένδυση στον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα, που 
υπεγράφη τον περασμένο Νοέμβριο και θα αναπτυχθεί σε συνολική έκταση 2.026 στρεμμάτων. 
Η επένδυση συμπληρώνει την υφιστάμενη επενδυτική δραστηριότητα της Dοlphin Capital 
στην ευρύτερη περιοχή της Ερμιονίδας.

Φωτίστηκαν οι δρόμοι στην 
Ερμιονίδα
Σε σύντομο χρονικό διάστημα ολοκληρώθηκε από 
την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας το έργο 
«Συμπλήρωση, Βελτίωση και Συντήρηση Εγκα-
ταστάσεων Οδοφωτισμού και Φωτεινής Σημα-
τοδότησης» στην Ερμιονίδα. Αυτονόητος στόχος 
η ασφαλής διέλευση των οχημάτων, αλλά και η 
αισθητική αναβάθμιση της περιοχής.
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του Βασίλη  
Καπετάνιου Η απέναντι όχθη 

Αν και τώρα πια 
είναι αυξημένη 
η μυωπία και η 
πρεσβυωπία μου 
αυτές οι μικρές 
στιγμές άντεξαν 
στο χρόνο και 
μου έδωσαν μια 
διαφορετική μα-
τιά, μια διαφο-
ρετική όραση, 
μιαν άλλη συνει-
δητοποίηση της 
πραγματικότη-
τας των αισθή-
σεων. 

Ατάκες ενηλίκων με παιδική χροιά…. (2) 
Πριν λίγες μέρες βρήκα το ξεχασμένο καφέ σημειωματάριο, εί-
ναι του 2010, αλλά κουβαλάει σημειώσεις από το 2000, όταν το 
φόρτωσα με σχόλια και της προηγούμενης δεκαετίας. Μέσα σε 
αυτό υπάρχουν ατάκες υπερπ(αι)διακής πραγματικότητας που 
γράψαμε πριν καιρό στον «Αναγνώστη» αλλά και σοφές ατάκες 
ενηλίκων. Γονείς, παππούδες παιδιών που γνώρισα στο θερα-
πευτήριο, αλλά και συγγενείς και γείτονες μου 
χάρισαν αυθεντικά λόγια λαϊκής σοφίας. 
Το πέρασμα του χρόνου σμίλεψε το μνημονικό 
τους σχήμα, από ένστικτο κράτησα την σημείω-
ση, άλλα έγραφα τότε άλλα καταλαβαίνω τώρα.
Αν και τώρα πια είναι αυξημένη η μυωπία και η 
πρεσβυωπία μου αυτές οι μικρές στιγμές άντεξαν 
στο χρόνο και μου έδωσαν μια διαφορετική μα-
τιά, μια διαφορετική όραση, μιαν άλλη συνειδη-
τοποίηση της πραγματικότητας των αισθήσεων. 

*O πόνος που επι-μένει.
Πρώτο ταξίδι στην Κύπρο Μάιος του 1999, σκο-
πός να «χαρτωθώ», ν΄ αρραβωνιαστώ. Στο αε-
ροδρόμιο πρώτο πρόσωπο υποδοχής ο Χαμπής, 
μελλοντικός πεθερός. Η κόρη του με δυσκολία 
τον αναγνώρισε μέσα στο πλήθος, είχε ξυρίσει το 
κεφάλι του. Μπορεί να ήταν και συμβολικό, ο ιν-
διάνος «καλαμαράς» του πήρε το σκάλπ, αφού η 
θυγατέρα του θα γινόταν ερωτικός μετανάστης. 
Για να φτάσουμε στην κοινότητα Ξυλοφάγου, 
επαρχία Λάρνακας έπρεπε να περάσουμε από 
τις αγγλικές βάσεις της Δεκέλειας.  Πολλές φο-
ρές για να κάνουν κυριαρχικά καψώνια οι Άγγλοι στους Κύ-
πριους έκλειναν με το «έτσι θέλω», την μια πύλη. Τότε έπρεπε 
να κάνεις ένα πολύ μεγάλο οδικό κύκλο για να φτάσεις στον 
προορισμό σου. 
Για ιδιωτικά αυτοκίνητα μικρή η ζημιά, όταν όμως επρόκειτο 
για μεγάλα επαγγελματικά φορτηγά, τα οποία μετέφεραν αγρο-
τικά προϊόντα από τα Κοκκινοχώρια μεγάλωνε πολύ το κόστος 
μεταφοράς. 
Καθώς φτάνουμε στις βάσεις, ο Χαμπής, μετέπειτα «πρύτανης» 
μειώνει ταχύτητα. Ο αγγλοστολισμένος φρουρός ελέγχει οπτι-
κά το όχημα, με την επιτρεπτική κίνηση του χεριού του δίνει 
την άδεια να περάσουμε. Προλαβαίνω και διαβάζω στον τοίχο 
της πύλης : Αστυνομία Κυρίαρχων Βάσεων.
-Τι είναι αυτό; Τι εννοεί ; (Ρωτάω έκπληκτος τον «πρύτανη».)
-Ιστορία ο πόνος. Τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. 
Από τότε η ατάκα «ιστορία ο πόνος» είναι ο κωδικός για όλες 
τις αδιέξοδες ιστορίες, αυτές που μας πονάνε, δεν μας λυγάνε 
αλλά και δεν λύνονται…

*Απλό θέμα φυσικής…
Αρχές δεκαετίας του ενενήντα κάνω την στρατιωτική μου θη-
τεία. Όλα ξεκίνησαν όμορφα, χαλαρά και με πολύ διάβασμα 
στο υγειονομικό στην Άρτα. Στην φουρνιά μου βρέθηκαν πάρα 
πολλοί που ήταν άσχετοι με το υγειονομικό αλλά είχαν μπάρ-
μπα στην Κορώνη. Λόγω άρνησης να δεχτώ την διευκόλυνση 
κάποιου βύσματος βρέθηκα λοχίας σε μια πολύ σκληρή μονάδα 
στην Ρόδο. Σκληρή λόγω φόρτου εργασίας και έλλειψης προ-
σωπικού. 
Όλοι βρισκόμασταν στο ίδιο στρατόπεδο για τον ίδιο λόγο, δεν 
είχαμε το περιβόητο μέσον, βιώναμε την απόλυτη ισότητα υπο-
χρεώσεων. Σαν το παραμύθι των τριών σωματοφυλάκων αλλά 
σε πιο μεγάλη διάσταση, όλοι για έναν και ένας για όλους. 
Ήρθε και η σειρά της ομάδας μου να καλλωπίσει την φανταρί-
στικη Καλλιόπη. Αν και μούσα προστάτιδα της επικής ποίησης 
και της ρητορικής εκεί που πηγαίναμε δεν χρειαζόμασταν ούτε 
ποίηση ούτε ρητορική, μόνο σκούπες και κουβάδες. Λένε ότι 
την εποχή του μεσοπολέμου στους οχτώ  αεραγωγούς των 

αποχωρητηρίων στην πλατείας Ομονοίας έβαλαν αγάλματα 
των μουσών. Την ένατη, την ευγενέστατη Καλλιόπη, η οποία 
περίσσευε την κατέβασαν κάτω. Περαστικός ρώτησε έναν λα-
χειοπώλη της πλατείας:
-Που είναι οι τουαλέτες; 
-Κάτω στην Καλλιόπη.

Έτσι πέρασε και στην αργκό του στρατού. 
Οπλιστήκαμε με σκούπες, κουβάδες και ετοιμαστήκαμε για την 
υγειονομική μας αποστολή. Τον εχθρό τον εντοπίσαμε πολύ εύ-
κολα, λόγω μυρωδιάς προδόθηκε μόνος του. Η εκ-καθαριστική 
μας αποστολή είχε εν μέρει και εθνικό χαρακτήρα, θα πολεμού-
σαμε με τούρκικες τουαλέτες!!!  
Δεν πέρασαν λίγα δευτερόλεπτα από την ασφυξιογόνα εισβολή 
μας όταν ακούσαμε τον νεαρό Γιάννη.
-Δεν είναι δυνατόν! Δεν είναι δυνατόν! Ελάτε γρήγορα.
Με τα σκουπόξυλα παρά πόδα βρεθήκαμε δίπλα στον συμμα-
χητή καθαριότητας.
-Κοιτάξτε, κοιτάξτε, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα.
Ούτε και εμείς. Ένα τιτάνιο κόπρανο στεκόταν πάνω από την 
οπή της εχθρικής τουαλέτας και μας περιγελούσε.
-Δεν είναι δυνατόν πως έγινε αυτό; 
Ο Φάνης μεταπτυχιακός φοιτητής του Πολυτεχνείου με άρι-
στες γνώσεις φυσικής του έδωσε την επιστημονική απάντηση.
-Όταν κάτι εξέρχεται από μια μεγάλη τρύπα είναι αδύ-
νατον να εισέλθει σε κάποια μικρότερη.
Όταν συνήλθαμε από τα γέλια ο Φάνης ως αρχηγός και παλαι-
ότερος έδωσε εντολή και κομματιάσαμε τον εχθρό. 
Από τότε η ατάκα του έμεινε για πολλές παράλογες εν στρατό 
καταστάσεις οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν χωρούσαν στην 
τρύπα της λογικής.

*Ή εφημερίδα.
Μια αλαφροΐσκιωτη γιαγιά διατηρούσε μαζί με τους γιούς της 
περίπτερο κοντά στην πλατεία Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρ-
βάρα, τόπος διαμονής μου κάποια χρόνια. Μέσα της δεκαετίας 
του ογδόντα και οι εφημερίδες γνώριζαν μεγάλες δόξες. Είχαν 
μεγάλη ζήτηση. 
Απόγευμα το λεωφορείο με αφήνει έξω από το περίπτερο της 
γιαγιάς. Σκύβω στο μικρό παράθυρο επικοινωνίας.
-Μια «Ελευθεροτυπία» παρακαλώ.
Γνωστή «επαναστατική» οργάνωση είχε στείλει την προκήρυξη 
της στην συγκεκριμένη εφημερίδα και ήθελα να την διαβάσω. 
Αλλά μάλλον ήθελαν πολλοί από το μεσημέρι που κυκλοφό-

ρησε. 
Η ιδιοκτήτρια, κοιτάει στο εσωτερικό του περιπτέρου, μια δεξιά 
μια αριστερά και πάλι τα ίδια. Γυρίζει και με κοιτάζει. Μένουμε 
σιωπηλοί για μερικά δευτερόλεπτα. Παίρνω την πρωτοβουλία 
να μιλήσω ξανά. 

-Μπορείτε να μου δώσετε μια «Ελευθεροτυπία»; 
(Το πρόσωπο της φωτίστηκε.) 
-«ΤΑ ΝΈΑ» έχω, θέλεις; 
Μου βγάζει την εφημερίδα μπροστά στο πρόσω-
πο. Την αγόρασα, ποιος ξέρει μπορεί να νόμισε 
ότι την ήθελα για βάψω τοίχο ή να αλευρώσω 
ψάρια. 
Από τότε έμεινε κωδικός όταν δεν υπάρχουν 
εναλλακτικές…. Βολέψου και με «ΤΑ ΝΕΑ».

*Ή κουρελού. 
Ο Σώτος ανεβαίνει την αλουμινιένα σκάλα για 
την ταράτσα, πρέπει να ολοκληρώσει τα σιδερο-
μαστορέματα του.
Ξαφνικά σταματά στην μέση. 
Παραξενεύτηκα γιατί έμεινε σε αυτή την θέση 
για λίγα δευτερόλεπτα. Φοβήθηκα μήπως ζαλί-
στηκε. 
-Σωτήρο είσαι καλά; 
-Καλά είμαι, αλλά μετά τα πενήντα πέντε θέλουν 
ανάσες και τα χέρια και τα πόδια μου. 
-Ε, μεγαλώσαμε και λίγο. Ο χρόνος δεν σταματά. 
-Βασίλη, ξεφτάει η κουρελού χωρίς να το 

πάρεις χαμπάρι.
Σηκώνει το πόδι να αλλάξει σκαλοπάτι, για μια στιγμή, για ένα 
ελάχιστο δευτερόλεπτο μένει μετέωρος, μόνος μεταξύ ουρανού 
και γής.
Κάποια στιγμή, πάνω σε μια σκάλα, σηκώνοντας ένα κουτί, 
περνώντας δίπλα από μια τζαμαρία βλέποντας το είδωλο μας, 
όλοι καταλαβαίνουμε το πέρασμα του χρόνου. Καθόμαστε στο 
πάτωμα για λίγο, να ξαποστάσουμε. Αλλά χωρίς την κουρελού 
που νομίζαμε παχυλή και ατόφια, αυτή η στάση, το πισωκοί-
ταγμα μπορεί να έχει λίγο κρύο, λίγη μοναξιά. Η συνέχεια ένα 
σκαλοπάτι μπροστά είναι….

*Το φλάουτο.
Η μικρή Ελπινίκη πραγματοποιεί την συνεδρία της παρουσία 
της γιαγιάς της. Σε κάποια στιγμή η δραστηριότητα την δυσκο-
λεύει.
Σηκώνει τα ματάκια της με κοιτάζει, με κοιτάζει με το ανοι-
χτό γαλανό βλέμμα της και βάζει τα χέρια της πάνω στο μικρό 
τραπεζάκι.
-Ελπινίκη σε παρακαλώ συνέχισε λίγο ακόμα. Δεν πειράζει αν 
δεν το τελειώσεις το παιγνίδι θα σε βοηθήσω και εγώ. 
-Κυρ Βασίλη είναι έτοιμη να αρχίσει το φλάουτο. 
Μου λέει η γιαγιά της και με αιφνιδιάζει.
-Τι εννοείτε; 
Δεν πρόλαβε να πει τίποτα άλλο η γιαγιά, η μικρή ξέσπασε σε 
ένα περίτεχνο ρυθμικό κλάμα. Έριχνε και κλεφτές ματιές στην 
γιαγιά της. 
-Δεν στο είπα εγώ, να, άρχισε το φλάουτο. Μην κλαίς θα αλ-
λάξουμε παιγνίδι. Για δείξε μου ποιος θες. (Είπε η παρεμβατική 
γιαγιά.)
Η μικρή σταμάτησε για λίγα δευτερόλεπτα το δια- χειριστικό 
κλάμα. Αλλά μετά από λίγο συνέχισε την συναυλία της γιατί 
δεν επέτρεψα την αλλαγή παιγνιδιού. 
Στα μάτια της γιαγιάς, μου φάνηκε ότι είδα μικρές υγρές νότες.
Το φλάουτο είναι ένα μουσικό όργανο που παίζουν επιδέξια 
μικρά και μεγάλα κορίτσια όταν θέλουν να καταφέρουν κάτι….  

(Συνεχίζεται)
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Ποιοί αντ-έχουν 
την αλήθεια;

Μη νομίζεις ότι είμαστε τίποτα.

Απλώς οι άλλοι είναι χάλια

Κ. Κρεμμύδας, Ξούθου και Μενάν-
δρου γωνία

Η ειδωλολατρεία των Ηγετών ή και της 
ίδιας της Ιστορίας των ‘ανατρεπτικών κινημάτων’ δεν αφήνει 
την Αριστερά ν’ απογαλακτισθεί από τους μύθους της και τους 
αριστερούς να πάψουν να πετροβολούν Πατρίδα, Οίκο, Πίστη 
κλπ.
Όποια κι αν νομίζει κάποιος ότι είναι η ρίζα, το κύτταρο, η μή-
τρα της Αριστεράς στις σημερινές συνθήκες η μετάλλαξή τους 
είναι αναγκαία. Πολιτικοί των οποίων η μνήμη φτάνει μέχρι το 
χρόνο που γεννήθηκαν, τα διαβάσματά τους μέχρι το χρόνο 
που ενηλικιώθηκαν, ενώ τα βιώματά τους τα δανείζονται από 
τις ζωές των άλλων, δεν είναι δυνατό σε καμμία περίπτωση ν’ 
αποτελέσουν το πρόπλασμα του μετασχηματισμού. Όσο απο-
μακρύνονται μερικοί ιθύνοντες καθ-οδηγητές από την ψυχο-
σύνθεση του μέσου έλληνα, τόσο χάνονται οι ευκαιρίες για 
παραγωγή νέων ιδεών μεταμόρφωσης του κόμματος.
Μία αριστερή [;] εκδοχή που ‘χαϊδεύει’ το περιθώριο, ενώ ταυ-
τόγχρονα φοβάται μήπως μπει στο πολιτικό περιθώριο καθώς 
σνομπάρει τη  μεσαία τάξη του κυρ-Παντελή, πέραν της αλα-
ζονικής και υπερφίαλης προσέγγισης των απλών ανθρώπων 
του μόχθου και της επιστήμης και πέραν ενός ιδιότυπου ‘αρι-
στερού μονισμού’[στο όνομα του μονοπωλιακού ριζοσπαστι-
σμού;], συνιστά τη χειρότερη [ή μήπως ,την καλύτερη;] συντα-
γή αποτυχίας.
Αν αληθεύει το ότι στα [πολυ]πολιτισμικά έθνη, στην εποχή 
της παγκοσμιοποίησης, οι πολίτες δεν είναι πάντοτε διατεθει-
μένοι ‘’να τα δώσουν όλα’’ για την υπεράσπιση των Μεγάλων 
Αφηγημάτων, αν οι συνδετικοί κρίκοι κοινωνικών ιδανικών και 
κομματικών σχηματισμών έχουν απισχανθεί, τότε η Αριστερά 
οφείλει να διαβάσει καλά τα σημεία των καιρών, εγκαταλείπο-
ντας τις γνωστές ρετσέτες.
Είμαι αντίθετος με το μοντέλο του’ στρατιώτη-πολίτη’’ αλλά 
η αίσθηση της ιστορικής κοινότητας και εθνικής κουλτούρας 
είναι αυτή [κι όχι η κομματική πειθαρχία] που συνδέει ή απο-
συνδέει τις πολιτικές ομαδοποιήσεις με τη Δημοκρατία και τον 
Κοινοβουλευτισμό, με τις ταυτότητες και τις ταυτίσεις.
Κόκκινα Μανιφέστα εν έτει 2020 μπορεί να χαροποιούν ορι-
σμένους κομματικούς παλαιοημερολογίτες αλλά δεν επιτρέ-
πουν ούτε υπερβάσεις ‘πεθαμένων τσιτάτων΄, ούτε συνθέσεις 
ανανεωτικών δυνάμεων.
Η Αριστερά πρέπει να γίνει ελκυστική και να πάψει να μεμψι-
μοιρεί, να καταριέται τον Καπιταλισμό, ν’ αρέσκεται στο ρόλο 
της μοναχικής ‘επαναστατικής μειοψηφίας’[;].
Η Αριστερά δεν αυτο-ορίζεται, δεν αυτο-διδάσκεται, δεν αυτο-
δικαιώνεται, δεν αυτο-διαπραγματεύεται.
Αριστερά είναι αυτό που οι πολίτες, αριστεροί και μη, προσδι-
ορίζουν κι αισθάνονται ως τέτοια, κι όχι όσα ανούσια κείμενα 
ψηφίζουν τα συνέδρια ή παπαγαλίζουν οι διανοούμενοί της[;].
Αν μόνον οι ‘αριστεροί’ μπορούν να κριτικάρουν τα πεπραγμέ-
να της Αριστεράς κι αν η μισή Αριστερά κατηγορεί την άλλη 
μισή Αριστερά, το παιχνίδι έχει χαθεί.
ΥΓ. ’Οι πεθαμένοι γράφουν Ιστορία;’ [Κ.Κρεμμύδας]

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

Η ανάπλαση του Ψαρομαχαλά 
στον …Άγιο Σπυρίδωνα 

Στο τελικό στάδιο μπήκε η διαδικασία για  την ανάπλαση της περιοχής 
του Ψαρομαχαλά Προϋπολογισμού 1.162.000,00 €, με τις προσφορές να 
ανοίγουν στις 14 Ιουλίου, ώστε να βγει ο πλειοδότης και από εκεί και πέρα 
να ξεκινήσει το πολύ αυτό έργο που αφορά την παλιά πόλη του Ναυπλίου, 
η οποία – όπως σημειώνει ο δήμος σε ανακοίνωσή του - αποτελεί ισχυρό 
στοιχείο της ταυτότητας του Ναυπλίου ως προορισμού.
Το έργο ανάπλασης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πλακόστρωση, επισκευή 
μαρμάρινων ή τσιμεντένιων σκαλοπατιών στις δρομόσκαλες, ανάδειξη 
αρχαίων κρηνών, επισκευή ή συμπλήρωση των δικτύων αποχέτευσης 
ομβρίων ή λυμάτων, αντικατάσταση δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού και φωτιστικών σωμάτων κα-
θώς και ανάδειξη των ιστορικών στοιχείων και 
κατασκευών.
Παλιό δημοσίευμα στο site του δήμου, αναφέρει 
παρεμβάσεις στην περιοχή των οδών Φωτομα-
ρά, Παπανικολάου, των καθέτων και της πλα-
τείας του Αγίου Σπυρίδωνα και επισημαίνει: Το 
έργο ανάπλασης αφορά στην πεζοδρόμηση και 
αναβάθμιση της περιοχής μελέτης, η οποία προ-
βλέπει επισκευές, ανακατασκευές, βελτίωση των 
πεζών διαδρομών (στις οδούς Παπανικολάου, 
Φωτομάρα και παρόδων) που θα συμβάλλουν 
στην ανάδειξη των αρχαίων κρηνών, στην ενί-
σχυση της επισκεψιμότητας της περιοχής και 
την καλύτερη λειτουργική σύνδεσή της με την 
παλιά πόλη.
Η προτεινόμενη Πράξη συμβάλλει στη στρα-
τηγική της λειτουργικής ενοποίησης της παλαιάς με τη νέα πόλη του 
Ναυπλίου, ιδιαίτερα δε στην ανάδειξη υποβαθμισμένων και ταυτόχρονα 
παραδοσιακών τμημάτων της παλιάς πόλης. Πιο συγκεκριμένα, συμβάλ-
λει στην προστασία, δικτύωση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος, 
την προώθηση και προβολή της διαχρονικής ιστορικότητας της περιοχής 
παρέμβασης καθώς και στη βελτίωση του Αστικού Περιβάλλοντος, με στο-
χευμένες και εμβληματικές δράσεις για την αναζωογόνηση του αστικού 
ιστού, και την ενίσχυση της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Ειδικότερα, 
συμβάλει στον εξορθολογισμό των έντονων χρήσεων και των υπερκορε-
σμένων δραστηριοτήτων του τουρισμού, της ψυχαγωγίας και του εμπορί-
ου οι οποίες έχουν ως παρενέργειες την έντονη κυκλοφορική συμφόρηση 
και την έντονη ανάγκη για στάθμευση, την ακουστική, οπτική και ατμο-
σφαιρική ρύπανση. Οι παρεμβάσεις στην περιοχή του ιστορικού κέντρου 
είναι κρίσιμες για την ολοκλήρωση ενός συνολικού δικτύου παρεμβάσεων 
στην Παλιά Πόλη, η οποία αποτελεί ισχυρό στοιχείο της Ταυτότητας του 
Ναυπλίου ως προορισμού.
Αντίστοιχα στην απόφαση Ένταξης για την «Ανάπλαση τμημάτων περιο-
χής Ψαρομαχαλά (Ναύπλιο)» – ΟΠΣ 5044913 αναφέρεται: O αποκαλού-
μενος «Ψαρομαχαλάς» αφορά στην «συνοικία των ψαράδων» της πόλης 
του Ναυπλίου, είναι από τις πιο παλιές και γραφικές συνοικίες της πόλης 
και εκτείνεται στους πρόποδες της βορειοδυτικής Aκροναυπλίας, πάνω 
από την οδό Σταϊκοπούλου.
Το έργο ανάπλασης αφορά στην πεζοδρόμηση και αναβάθμιση της πε-

ριοχής μελέτης και περιλαμβάνει την πλακόστρωση της, την επισκευή 
των μαρμάρινων ή τσιμεντένιων σκαλοπατιών στις δρομόσκαλες, την επι-
σκευή ή συμπλήρωση των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων ή λυμάτων, την 
αντικατάσταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των φωτιστικών σωμά-
των καθώς και την ανάδειξη των ιστορικών στοιχείων και κατασκευών.
Η πλακόστρωση τόσο στους δρόμους όσο και στην πλατεία θα είναι ενιαία 
υψομετρικά καταργώντας την υφιστάμενη ανισοσταθμία με τα πεζοδρόμια 
ή με την διαμόρφωση στην πλατεία Αγ. Σπυρίδωνα.
Ενδεικτικά οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι εξής: Καθαίρεση ασφάλ-

του, καθαίρεση πεζοδρομίων και διαμορφώσεων, 
εκσκαφές, επισκευή δικτύων, κατασκευή νέου 
δικτύου ηλεκτροφωτισμού, τοποθέτηση επιπλέ-
ον σωλήνων για μελλοντική υπογειοποίηση άλ-
λων ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων, αφαίρεση 
μαρμάρινων σκαλοπατιών, κατασκευή υπόβασης 
και επανατοποθέτηση, διάστρωση της περιοχής 
με θραυστό υλικό και οπλισμένο σκυρόδεμα, επι-
σκευή δρομόσκαλων από τσιμέντο με έγχρωμη 
τσιμεντοκονία, επίστρωση με μάρμαρα σύμφωνα 
με το αρχιτεκτονικό σχέδιο, διαμόρφωση προσεγ-
γίσεων και οδεύσεων ΑμεΑ, καθαίρεση παλαιών 
φωτιστικών, τοποθέτηση νέων επιτοιχίων φωτι-
στικών σύμφωνα με εγκεκριμένη φωτομετρική 
μελέτη, καθαρισμός, σήμανση ανάδειξη και φω-
τισμός διατηρητέων κρηνών, μεταφορά αγάλμα-
τος Αγγέλου Τερζάκη, τοποθέτηση μαρμάρινων 
πινακίδων στα κτίρια με ιστορικά ενδιαφέροντα 

στοιχεία και λοιπές εργασίες.

Που είναι ο Ψαρομαχαλάς
Ποια είναι όμως η περιοχή «Ψαρομαχαλάς» στο Ναύπλιο, αναρωτιέται 
ο πρώην δημοτικός σύμβουλος Μπάμπης Αντωνιάδης με δήλωσή του, 
ασκώντας έντονη κριτική: Όπως σημειώνει: «16-12-2016 Έρχεται στο δη-
μοτικό συμβούλιο του δήμου Ναυπλιέων η προμελέτη «Ανάπλαση τμημά-
των περιοχής Ψαρομαχαλά » και διαπιστώνω ότι δεν αφορά την περιοχή 
Ψαρομαχαλά αλλά τα στενά του Αγ Σπυρίδωνα. Πεζοδρομήσεις στους δρό-
μους Παπανικολάου, Φωτομάρα και κάθετων δρόμων. Μεταξύ των άλλων 
λέω στη συνεδρίαση (16-12-2016) επειδή είναι λάθος η αναγραφή της 
περιοχής πρέπει να αλλάξει ο τίτλος της μελέτης γιατί η περιοχή που ανα-
φέρεται δεν είναι Ψαρομαχαλάς. Αντιμετωπίστηκα με ειρωνικό μειδίαμα.
11-12-2018. Δύο χρόνια μετά ξανάρχεται στο δημοτικό συμβούλιο η μελέ-
τη. Δεν έχει αλλάξει ο τίτλος και καμία από τις προτάσεις που κάναμε δεν 
είχε ενσωματωθεί. Διατυπώνω ξανά την πρόταση τουλάχιστον να αλλάξει 
ο λάθος τίτλος της περιοχής. Ειρωνικά χαμόγελα ξανά.
16-6-2020 ανακοίνωση του δήμου «Στο τελικό στάδιο μπήκε η διαδικα-
σία για την ανάπλαση της περιοχής του Ψαρομαχαλά, Προϋπολογισμού 
1.162.000,00 €. Οι φάκελοι με τις προσφορές θα ανοίξουν στις 14 Ιου-
λίου.»
Δεν ξέρω αν πρέπει να κλάψω ή να γελάσω...»

Σε ποια περιοχή θα πέσει τελικά το 1.162.000,00 € ;

Ποιες παρεμβάσεις 

θα γίνουν και σε ποια 

περιοχή της Παλιάς 

Πόλης του Ναυπλίου
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Δίκαιη κατανομή ενίσχυσης του Τύπου ζητάει η ΕΙΕΤ
Επί τάπητος όλα τα αιτήματα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο

Μ
έχρι το Σεπτέμβρη θα 
έχουν δοθεί τα λεφτά 
στις εφημερίδες δή-
λωσε ο κυβερνητικός 

εκπρόσωπος Στέλιο Πέτσα σε εκ-
προσώπους της Ένωσης Ιδιοκτητών 
Επαρχιακού Τύπου που συναντήθη-
καν μαζί του, θέτοντας θέμα δίκαιης 
κατανομής.
Ο κος Πέτσας ανακοίνωσε ότι  στόχος 
του είναι τα χρήματα για την ενίσχυ-
ση του Τύπου, να δοθούν στις εφημε-
ρίδες μέχρι τον Σεπτέμβριο.
Η συνάντηση, πραγματοποιήθηκε στο 
γραφείο του υφυπουργού, αφορούσε 
κυρίως τα μέτρα στήριξης του Περι-
φερειακού Τύπου, καθώς και θέματα 
που προέκυψαν από την πανδημία 

του Covid 19 και έπληξαν τον κλάδο 
των εβδομαδιαίων περιφερειακών 
εφημερίδων. Συμμετείχαν ο Πρόε-
δρος Αντώνης Μουντάκης, ο Γενικός 
Γραμματέας Γιώργος Αμβροσίου και ο 
Νομικός σύμβουλος Φώτης Παντα-

ζής. Παρών στη συνάντηση ήταν και 
ο Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 
κ. Γιάννης Μαστρογεωργίου, καθώς 
και άλλοι συνεργάτες του κ. Πέτσα.
Αναφορικά με την δικαιότερη δυνατή 
κατανομή, η ΕΙΕΤ επισήμανε ότι αυτή 

θα επιτευχθεί μόνο με τους παρακάτω 
τρόπους:  
1.Κάθε εφημερίδα, εβδομαδιαία ή 
ημερήσια, που βρίσκεται στο μητρώο 
των εφημερίδων, να λάβει ένα μίνι-
μουμ ποσό, αφού πληροί μια σειρά 
προϋποθέσεων για να συμπεριληφθεί 
σ' αυτό.

2. Το υπόλοιπο ποσό ή μέρος αυτού 
θα μπορούσε να διατεθεί με βάση 
των αριθμό των εργαζομένων, αλλά 
για όλους τους εργαζόμενους και με 
υπολογισμό των Ετήσιων Μονάδων 
Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), κριτήριο που χρη-
σιμοποιείται κατά κόρον στα επεν-
δυτικά προγράμματα και στις ευρω-
παϊκές επιδοτήσεις - ενισχύσεις των 

εργαζομένων με κάθε μορφή απα-
σχόλησης.
3. Τα χρήματα που είναι αποκλειστικά 
για τον έντυπο τύπο, να μην κατευ-
θυνθούν προς άλλου είδους ΜΜΕ 
καθώς υπάρχουν συνάδελφοι σε όλη 
τη χώρα -κυρίως ημερήσιοι- που στο 
ίδιο ΑΦΜ έχουν και δραστηριότητες 
που αφορούν εκμετάλλευση τηλεο-
πτικού σταθμού, ραδιοφωνικού σταθ-
μού, τυπογραφείου γενικών εκτυ-
πώσεων και ιστοσελίδας, αλλά και 
δραστηριοτήτων που μπορεί να μην 
έχουν καν σχέση με ΜΜΕ.
Ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποι-
ηθεί με έναν απλό τρόπο: τις Α.Π.Δ. 
των εργαζομένων. 

ΑΔΑ : ΩΛΟΙΩΡΡ-Β5Ω
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Κρανίδι   12/06/2020
Αρ.Πρωτ.: 4670

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  για την παραχώρηση 
χρήσης αιγιαλού και παραλίας στον Δήμο Ερμιονίδας για το έτος 
2020.

Ο  Δήμαρχος του Δήμου  Ερμιονίδας, Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
πλειοδοτική, φανερή, προφορική δημοπρασία, για την παραχώ-
ρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας στον Δήμο Ερμιονίδας για το 
έτος 2020, των παρακάτω τμημάτων:

Α. Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση 
καντινών.

Κ1 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, 
στη θέση «Λεπίτσα» Τ.Κ. Κοιλάδας, για τοποθέτηση καντίνας στο 
πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την τιμή 
εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€)

Κ2 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, 
στη θέση «Κουβέρτα» Δ.Κ. Ερμιόνης, για τοποθέτηση καντίνας στο 
πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την τιμή 
εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€)

Κ3 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, 
στη στη θέση «Κάπαρη» Δ.Κ. Ερμιόνης, για τοποθέτηση καντί-
νας στο πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα 
με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ 
(150,00€) 

Κ4 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, 
στη θέση «Δάρδιζα» Δ.Κ. Ερμιόνης, για τοποθέτηση καντίνας στο 
πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την τιμή 
εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€)

Κ5 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, 
στη θέση «Κυπαρίσσια» Βερβερόντα Δ.Κ. Κρανιδίου, για τοποθέ-
τηση καντίνας στο πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, 
σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενή-
ντα ευρώ (150,00€)

Κ6 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, 
στη θέση «Μπούκα» Βερβερόντας Κοινότητας Πορτοχελίου, για το-
ποθέτηση καντίνας στο πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπο-
ρίου, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν 
πενήντα ευρώ (150,00€) 

Κ7 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, 

στη θέση Θερμησίας (περιοχή camping) Τ.Κ. Θερμησίας, για τοπο-
θέτηση καντίνας στο πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, 
σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενή-
ντα ευρώ (150,00€)

Κ8 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, 
στη θέση «Σαλάντι» Δ.Κ. Διδύμων, για τοποθέτηση καντίνας στο 
πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την τιμή 
εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) 

Κ9 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, 
στη θέση «Λάζες» Δ.Κ. Φούρνων, για τοποθέτηση καντίνας στο 
πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την τιμή 
εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) 

Κ10 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγια-
λού, στη θέση μεταξύ «Πλέπι» και «Σαμπάριζας» Τ.Κ. Θερμησίας, 
για τοποθέτηση καντίνας στο πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 
εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€)

Κ11 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, 
στη Περιοχή Βερβερόντα (στο ύψος μεταξύ Blue Beach και Norma 
Beach) Κοινότητας Κρανιδίου, για τοποθέτηση καντίνας στο πλαί-
σιο αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την τιμή 
εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€)

Β. Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση 
ομπρελών και ξαπλωστρών.

Π1 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 80 τ.μ. (5μ χ 16μ) για απλή 
χρήση αιγιαλού, στην αριστερή πλευρά, στη θέση «Λεπίτσα» Τ.Κ. 
Κοιλάδας, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών, σύμφω-
να με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ 
(800,00€)

Π2 – Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 80 τ.μ. (5μ χ 16μ) για 
απλή χρήση αιγιαλού, στην δεξιά πλευρά, στη θέση «Λεπίτσα» Τ.Κ. 
Κοιλάδας, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών, σύμφω-
να με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ 
(800,00€)

Π3 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 80 τ.μ. (5μ χ 16μ) για απλή 
χρήση αιγιαλού, στη θέση «Δάρδιζα» Δ.Κ. Ερμιόνης, για τοποθέ-
τηση ομπρελών και ξαπλωστρών, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης 
ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€)

Π4 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 80 τ.μ. (5μ χ 16μ) για απλή 
χρήση αιγιαλού, στη θέση «Κάπαρι» Δ.Κ. Ερμιόνης, για τοποθέτη-
ση ομπρελών και ξαπλωστρών, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης 
ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€) 

Π5 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 80 τ.μ. (5μ χ 16μ) για 
απλή χρήση αιγιαλού, στη θέση Θερμησία (περιοχή camping) Τ.Κ. 
Θερμησίας, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών, σύμφω-
να με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ 
(800,00€)

Π6 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 80 τ.μ. (5μ χ 16μ) για απλή 
χρήση αιγιαλού, στη παραλία «Σαλάντι» Κοινότητας Διδύμων, για 
τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών, σύμφωνα με την τιμή εκ-
κίνησης ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€)

Π7 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 80 τ.μ. (5μ χ 16μ) για απλή 
χρήση αιγιαλού, στην παραλία «Λάζες» Κοινότητας Φούρνων, για 
τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών, σύμφωνα με την τιμή εκ-
κίνησης ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€)

Π8 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 80 τ.μ. (5μ χ 16μ) για απλή 
χρήση αιγιαλού, στην παραλία Μπούκα Βερβερόντας Κοινότητας 
Πορτοχελίου, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών, σύμφω-
να με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ 
(800,00€)

Π9 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 80 τ.μ. (5μ χ 16μ) για απλή 
χρήση αιγιαλού, στην παραλία «Κυπαρίσσια» Βερβερόντα Κοι-
νότητας Κρανιδίου, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών, 
σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων 
ευρώ (800,00€) 

Π10 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 80 τ.μ. (5μ χ 16μ) για απλή 
χρήση αιγιαλού, στην παραλία «Κουβέρτα» Κοινότητας Ερμιόνης,, 
για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών, σύμφωνα με την τιμή 
εκκίνησης ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€)

Π11 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 80 τ.μ. (5μ χ 16μ) για 
απλή χρήση αιγιαλού, στην παραλία Βερβερόντα (στο ύψος μεταξύ 
Blue Beach και Norma Beach) Κοινότητας Κρανιδίου, για τοποθέ-
τηση ομπρελών και ξαπλωστρών, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης 
ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€) 

Γ. Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση θα-
λασσίων μέσων αναψυχής.

Γ1 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, 
στη Περιοχή Βερβερόντα (στο ύψος μεταξύ Blue Beach και Norma 
Beach) Κοινότητας Κρανιδίου, για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων 
αναψυχής στο πλαίσιο αδείας λειτουργίας θαλασσίων μέσων ανα-
ψυχής , σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκα-
τόν πενήντα ευρώ (150,00€)

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 23/06/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα από 9:00 
έως 12:00, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα 
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  A.A
Με εντολή Δημάρχου

Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
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Δ΄ διεθνές συνέδριο για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη 
της Εταιρείας Παπαδιαμαντικών Σπουδών

Η Εταιρεία Παπαδιαμαντικών Σπουδών 

αποφάσισε να οργανώσει το Δ΄ Διεθνές 

Συνέδριο για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμά-

ντη (1851-1911) και το έργο του, ακο-

λουθώντας την ανά δεκαετία διεξαγω-

γή του, με αφετηρία το 1991 (Πρακτικά 

των προηγούμενων Συνεδρίων: www.

papadiamantis.net). Το συνέδριο προ-

γραμματίζεται για τις αρχές Οκτωβρίου 

2021, πιθανότατα στη Σκιάθο, και θα έχει 

θέμα Η διαχρονία του Παπαδιαμάντη (λο-

γοτεχνία, ζωγραφική, θέατρο, κινηματο-

γράφος, τηλεόραση, μουσική). 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβά-

λουν πρόταση για ανακοίνωση (διάρκειας 

είκοσι λεπτών), η οποία θα περιλαμβάνει 

τίτλο και περίληψη 300 λέξεων, μέχρι τις 

31 Δεκεμβρίου 2020 στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση της Εταιρείας: e.papadiamant.

sp@gmail.com (υπ’ όψιν Μαρίας Αποστο-

λίδου). Η επιλογή των προτάσεων θα ανα-

κοινωθεί από την Επιστημονική Επιτροπή 

μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021.

ΤΟ ΠΡΟΒΑΤΟ, σε σκηνοθεσία Θοδωρή Τούμπανου
Από 9 Ιουλίου, κάθε Πέμπτη στο Χυτήριο Theatre - Σημείο Πολιτισμού!

Μπορεί στον τόπο τους να μην ευτύχη-
σαν, όμως δεν το έβαλαν κάτω και παρά 
τον μεγάλο ανταγωνισμό που προσφέρει 
η Αθήνα, μπήκαν στην μάχη και πολέ-
μησαν κερδίζοντας την αναγνώριση που 
τους έπρεπε. Ένας απ αυτούς τους ¨μα-
χητές» ο Θοδωρής Τούμπανος από το 
Άργος, χρόνια πια μας εκπλήσσει ευχάρι-
στα με το σκηνοθετικό του ταλέντο. Αυτή 
την φορά με την κωμωδία το «πρόβατο», 
από 9 Ιουλίου, κάθε Πέμπτη στο Χυτήριο 
Theatre - Σημείο Πολιτισμού!
Ένα απομονωμένο χάνι. Ένας ιερέας. 
Ένας φίλος του. Η αδερφή του. Ένας με-
θυσμένος. Ένας περαστικός.
Χαρτιά. Πολλά χαρτιά.
Κρασί . Πολύ κρασί.
Όπλα. Πολλά και απ' αυτά.
Ένα ζευγάρι επαγγελματιών χαρτοκλε-
φτών , προσπαθεί να ξεγελάσει όποιον κι-
νείται . Στην αναζήτηση τους για το τέλειο 
θύμα τα πράγματα περιπλέκονται, όταν , 
σχεδόν όλοι παίζουν με κάποιον ...άσσο 
στο μανίκι.
Τελικά ίσως κανείς να μην είναι αυτό που 
φαίνεται.
Μια κωμωδία ανατροπών.
Παίζουν:
Γιώργος Ημέρης
Μιχαήλ Άγγελος Δρόσος
Giannis Dassios
Leonidas Mikropoulos

Konstantina Daouti
Σκηνοθεσία: Θοδωρής Τούμπανος 
(Thodoris Toubanos)
Photos: Giorgos Krikos

Το κείμενο της παράστασης είναι του σκη-
νοθέτη και του θιάσου
Οι εγκαταστάσεις του ΧΥΤΗΡΙΟΥ περιλαμ-
βάνουν ΘΕΑΤΡΟ (150 θέσεων), Cafe/Bar 

(στο οποίο πραγματοποιούνται εκθέσεις 
ζωγραφικής και φωτογραφίας, θεατρικές 
παραστάσεις, μουσικές συναντήσεις) και 
έναν υπέροχο κήπο ίσως τον μοναδικό 
στο Γκάζι, όπου μπορεί ο επισκέπτης να 
απολαύσει τον καφέ του ή το ποτό του 
παρακολουθώντας θέατρο ή ακούγοντας 
μουσική.
Με πίστη και δημιουργικότητα, κόντρα 

στο μαύρο που μας πλασάρουν από πα-
ντού, ο Πολυχώρος Χυτήριο, 12 μήνες το 
χρόνο, φιλοξενεί θεατρικές παραστάσεις, 
μουσικές και μουσικούς, κινηματογράφο, 
εκθέσεις φωτογραφίας και ζωγραφικής, 
χορό.
Το ΧΥΤΗΡΙΟ βρίσκεται στην Ιερά Οδό 44 
και απέχει μόλις 5 λεπτά από τον σταθμό 
μετρό Κεραμεικός.
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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.

Κενές θέσεις για αναμνήσεις // A.N.

H  ΜΉΤΡΟΣΥΛΉΣ ΑΈ  που εδρεύει  στο Ανυ-
φί Δήμου Ναυπλιέων και δραστηριοποιείται 
στο χώρο των εξαγωγών φρέσκων φρού-
των   επιθυμεί να στελεχώσει την ομάδα της 
με νέους ανθρώπους, με ηγετικές ικανότητες 
και  όρεξη για μάθηση & προσωπική εξέλι-
ξη. Στα πλαίσια αυτά αναζητούμε πτυχιού-
χο ΑΈΙ ή ΤΈΙ  προκειμένου να αναλάβει την 
διεύθυνση, οργάνωση και επίβλεψη της πα-
ραγωγικής διαδικασίας . Παρακαλούνται οι 
ενδιαφερόμενοι να στείλουν βιογραφικό στο: 
mail@mitrosilis.gr .

ΈΞΑΓΩΓΙΚΉ ΈΤΑΙΡΈΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ  ζητεί 
Χειριστή ή Βοηθό Χειριστή Περονοφόρου 
οχήματος - ΚΛΑΡΚ, για καθημερινή πλήρη 
απασχόληση. 
Απαραίτητη ελάχιστη προϋπηρεσία.
Τηλ.2752044130, Fax:2752043036, email.  
viografiko2013@gmail.com

Η Τέταρτη Εξουσία

της Φωτεινής Αργείτου – 
Τζαμαλούκα* 

Σ τις δημοκρατίες οι εξουσί-
ες είναι τρεις, η Νομοθε-
τική, η Εκτελεστική και  η 

Δικαστική. Και οι Αμερικανοί και 
οι Γάλλοι λογικά εκεί θα κατέλη-
γαν για τον χωρισμό των εξου-
σιών, αλλά μιάς και εμείς είχαμε 
προηγηθεί αιώνες πριν με τον 
Πλάτωνα, αυτές οι νέες Δημοκρα-
τίες πήραν τον δικό μας διαχωρι-
σμό. Και όλες οι άλλες δημοκρατί-
ες που ακολούθησαν.
Η πρώτη εξουσία είναι οι νόμοι 
που ψηφίζονται στην Βουλή. 
Η δεύτερη είναι το κράτος που 
εφαρμόζει τους νόμους.
Η Τρίτη είναι η ανεξάρτητη Δικαι-
οσύνη.
Και τις τρείς τις επηρεάζει και 
συχνά τις κατευθύνει μια τέταρτη 
εξουσία, «άτυπη» που είναι ο Τύ-
πος.
Όταν λέμε «τύπος» εννοούμε αρ-

χικά τα έντυπα, τις εφημερίδες. 
Οι δημοσιογράφοι καταπραΰνουν, 
εξοργίζουν, μπορούν να δημιουρ-
γήσουν και πόλεμο. 
Στα καθ’ ημάς, ενθουσιώδεις δη-
μοσιογράφοι παρέσυραν τους θερ-
μόαιμους Έλληνες στον χαρακτη-
ρισθέντα «ατυχή» πόλεμο του ’97 
που παραλίγο να αποβεί μοιραίος 
(να υποδουλωθούμε δηλαδή πάλι 
από τους Οθωμανούς) και που 
μας επεσσώρευσε πολλά δεινά 
(τεράστια οικονομική αποζημίωση 
στην Τουρκία και υπαγωγή στον 
Δ.Ο.Ε , Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο, 
για εκατό χρόνια).
Ένα παράδειγμα, το ιππικό μας δι-
έθετε 1000 ιππείς …χωρίς άλογα… 
Πού πηγαίναμε;
Ή Βασίλισσα Όλγα, σύζυγος του 
Γεωργίου Α΄, οικογενείας Ρωμα-
νώφ, έτρεχε να μας σώσει διά τού 
Τσάρου της Ρωσίας, (για να μην 
χάσει και αυτή το στέμμα της). Την 
Τουρκία μόνον η Ρωσία μπορεί να 
την σταματήσει.
Εμάς είχαν πάρει τα μυαλά μας 
αέρα από την αναβίωση των Ολυ-
μπιακών Αγώνων το 1896, με τον 
θρίαμβο του Σπύρου Λούη, και 
μετά γίναμε εμείς…Λούηδες!
Τώρα,  λίγοι διαβάζουν εφημερί-
δες, πολλοί ακούν ραδιόφωνο και 
…όλοι βλέπουν τηλεόραση. Οι πιο 
πολλοί, ειδικά οι νεώτεροι τώρα 
ενημερώνονται και με τα ηλε-

κτρονικά μέσα ενημέρωσης και 
δικτύωσης.
Η τέταρτη εξουσία έχει κάπο-
τε αποστολή να διαστρέφει την 
πραγματικότητα. Έτσι ακυρώνει 
εν μέρει τις άλλες τρείς. Αυτό 
εξαρτάται και από τον τρόπο που 
σκέπτεται ο κάθε πολίτης. Αρκεί 
να έχει «κοινόν νούν» για να μην 
εξαπατηθεί και να ξέρει και …λίγη 
ιστορία!

Τι συμφέρον έχουν τα Μ.Μ.Ε από 
αυτό το ξεστράτισμα από την σω-
στή ενημέρωση του κοινού; Έχουν. 
Είναι εμπορικές επιχειρήσεις. Και 
είναι άλλες υγιείς και άλλες οικο-
νομικά ανίσχυρες. Ανάλογα με τις 
επιχορηγήσεις που παίρνουν για 
να εξυπηρετήσουν τούς διαμορ-
φωτές τής Κοινής Γνώμης.
Έτσι επηρεάζουν και την Νομοθε-
τική εξουσία. Οι Νόμοι δεν τούς 
ικανοποιούν όλους.
Οι Αρχαίοι είχαν ένα ρητό: «Πᾶσιν 
ἁδεῖν χαλεπόν». Είναι δύσκολο να 
αρέσεις  σε όλους. Οι νόμοι έχουν 
παραθυράκια.
Επηρεάζουν συνεπώς και την 
Εκτελεστική εξουσία. Το δίχτυ 
του Νόμου πιάνει την… μαρίδα. 
Το μεγάλο ψάρι σχίζει το δίχτυ και 

φεύγει.
Αλλά και η ανεξάρτητη Δικαιοσύ-
νη δεν ικανοποιεί πάντα το «περί 
δικαίου αἴσθημα» τού λαού. Με-
γάλοι παράνομοι την γλυτώνουν, 
ενώ οι αδύναμοι οδηγούνται στην 
φυλακή. Και μετά ξεσπούν «σκάν-
δαλα»  που …διασκεδάζουμε πα-
ρακολουθώντας την διαλεύκανσή 
τους τάχα μετά από πολυετείς δι-
καστικούς αγώνες. 
Αυτά για τον ρόλο των Μ.Μ.Ε …
ενίοτε, ακροθιγώς.
Ειδικότερα, εις το προκείμενον 
παρουσιάζουν μια αμφιλεγόμενη 
συμφωνία ως περιφανή διπλωμα-
τική νίκη. Γιατί δεν είχαμε συμφω-
νήσει τόσα χρόνια; 
Διότι  οι Ιταλοί ήθελαν …τις κόκκι-
νες γαρίδες μας. Και όχι μόνον! Θα 
ψαρεύουν και στην Κρήτη και τα 
οστρακόδερμα στην Κώ. 
Μας βρήκαν σε δυσκολία και κέρ-
δισαν! Χωρίς να ερωτηθούν οι ψα-
ράδες μας.
Με τους Ιταλούς είμαστε  σύμμα-
χοι. Γιατί; Γιατί είμαστε και οι δύο 
λαοί… μελαχρινοί. «Ούνα φάτσα, 
ούνα ράτσα». Ξεχνάμε ότι μας τορ-
πίλισαν χρονιάρα μέρα την «Έλλη»;  
Ξεχνάμε ότι μας κήρυξαν τον πό-

λεμο του ’40. Τον κήρυξε η Φασι-
στική Ιταλία; Μα κι εμείς Φασισμό 
είχαμε. Γιατί μας βαρέσανε;
Οι Ιταλοί είχαν την δική τους Με-
γάλη Ιδέα, το mare nostrum (Η θά-
λασσά μας), που περιελάμβανε και 
την Ελλάδα. Την περιλαμβάνει και 
σήμερα άραγε;
Μετά τον Πόλεμο, εκεί (στην Ιτα-
λία) φούντωσε το Κομμουνιστικό 
Κόμμα και τους ξέπλυνε από το 
όνειδος του φασισμού. Εδώ οι Αγ-
γλο-Αμερικανοί μας έπνιξαν με 
έναν οδυνηρό Εμφύλιο.
Μαθαίνω,  ότι ο … δραστήριος Ερ-
ντογάν εκτός των άλλων έχει ερ-
γοστάσια τής Ιταλικής Πολεμικής 
Βιομηχανίας στην χώρα του. 
Εμείς βαυκαλιζόμαστε ότι η Τουρ-
κία έχει μεγάλο οικονομικό πρό-
βλημα. Δεν έχει σημασία.
Και οι ΗΠΑ είναι ο άρχοντας τού 
κόσμου, όντας η πιο χρεωμένη 
χώρα.
Λέγεται ότι οι Αιγύπτιοι με τους 
οποίους επίκειται ανάλογη συμ-
φωνία, είναι πιο σκληροί από τους 
Ιταλούς. Να ιδούμε τι θα μας ζητή-
σουν; 
Θα το δώσουμε.
Πολλές παραλείψεις από προη-

γούμενες κυβερνήσεις: Τα έξη μί-
λια που δεν έγιναν δώδεκα, όπως 
είχαμε το δικαίωμα. Πολλές αποσι-
ωπήσεις: Σημαίες που τις έπαιρνε 
…ο αέρας. Λεονταρισμοί: «Βυθίσατε 
το Χώρα». «Έξω οι Βάσεις από την 
Ελλάδα». «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο 
Συνδικάτο». Και μετά… γινόταν 
αναδίπλωση.
«Η αβάσταχτη ελαφρότητα του εί-
ναι»  … μας 
Ας το πάρουμε απόφαση· Δεν 
έχουμε συμμάχους. Προχθές, όταν 
το Ελληνικό πλοίο «Σπέτσες» ζήτη-
σε νηοψία από το Τουρκικό πλοίο 
που μετέφερε όπλα στην Λιβύη, 
το παραπλέον συμμαχικό Ιταλικό 
πλοίο είπε στον Έλληνα Καπετά-
νιο: «Άστο να περάσει, δεν είναι 
τίποτα».
Και …δεν έχουμε «μπουρλοτιέρη-
δες».
Ας το πάρουμε απόφαση, ας το 
χωνέψουμε «Είμεθα Έθνος Α-νά-
δελφον». 
Το είπε ο βαθυστόχαστος Σαρτζε-
τάκης και τον εχλεύαζαν όλοι. Δι-
έψευδε την ψυχική ευφορία που 
είχαμε ως έθνος με τις τάχα συμ-
μαχίες μας. Δεν ήταν συμπαθής ο 
τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
εν αντιθέσει με προηγούμενους και 
επόμενους, που ίσως αν το αναλύ-
σεις, δεν άξιζαν την συμπάθειά μας.
Και δεν καταλάβαμε τι έλεγε. «Εί-
μαστε Έθνος χωρίς Αδέλφια». Επα-
ληθεύεται κάθε μέρα και περισσό-
τερο. Δεν καταλαβαίνουμε τι μάς 
συμβαίνει. 
Ας σοβαρευτούμε όλοι. Δεν φταίει 
μόνον ο… Τύπος!
1 Νουβέλλα του Milan Kundera.

*Η Φωτεινή Αργείτου – 
Τζαμαλούκα είναι Φιλόλογος

Ας σοβαρευτούμε 
όλοι. Δεν φταίει 

μόνον ο… Τύπος!
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

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

Άργος 10/06/2020 
Αριθμός Πρωτ.: 8666

Τίτλος Διαγωνισμού : «Προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων 
υποδομών σε παραλίες του Δήμου Άργους-Μυκηνών για την εξυ-
πηρέτηση ΑΜΕΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με περιορισμένη 
κινητικότητα».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφω-
να με τις διατάξεις του Ν.3463/ΦΕΚ Ά 114/8-6-2006 & του Ν.4412/2016 
(Ά 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 
βάσει της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου, για το σύνολο των προς 
προμήθεια ειδών που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και 
τους όρους της διακήρυξης, με αριθμ.πρωτ.:8662/10-06-2020.

Αντικείμενο Προμήθειας: Αντικείμενο της παρούσας πρότασης απο-
τελεί η εξασφάλιση της προσβασιμότητας ανθρώπων με κινητικές ανα-
πηρίες ή με περιορισμένη κινητικότητα σε μία παραλία. Σκοπός είναι 
να γνωστοποιηθούν και να υλοποιηθούν στο μέλλον εκείνες οι παρεμ-
βάσεις οι οποίες απαιτούνται σε μία παραλία ώστε να παρέχεται στα 
άτομα με κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένης κινητικότητας ολοκλη-
ρωμένη η αλυσίδα προσβασιμότητας. 
Επιλέγονται τέσσερις (4) παραλίες του Δήμου Άργους-Μυκηνών όπου 
θα γίνουν η προμήθεια και εγκατάσταση των μη μόνιμων υποδομών για 
την εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με περιορι-
σμένη κινητικότητα. 
Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τις παραλίες Νέας Κίου, Άργους (Τη-
μένιο), Μύλων, και Κιβερίου. Σε κάθε παραλία, προβλέπεται η εγκατά-
σταση διάταξης για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμΕΑ στη θάλασσα, 
ντουζιέρα, πακέτο τηλεμετρίας, ξύλινος διάδρομος, φωτοσυνα-
γερμός, σήμανση, αποδυτήρια και χημική τουαλέτα.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδι-
κούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV):

ΕΙΔΟΣ CPV

1 ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΑμΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 33196200-2

2 ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ 33196200-2
3 ΠΑΚΕΤΟ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ 33196200-2
4 ΦΩΤΟΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 33196200-2
5 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 33196200-2
6 ΣΗΜΑΝΣΗ 34992000-7
7 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 33196200-2
8 ΧΗΜΙΚΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ 33196200-2

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονι-
κά, το αργότερο 8 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών ήτοι έως 21/06/2020 και απαντώνται αντίστοιχα στο δια-
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ όπως περιγράφεται στο άρθρο 2.1.3 
της διακήρυξης.
Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης εί-
ναι η προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων υποδομών σε παραλίες 
του Δήμου Άργους-Μυκηνών για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ και άλλων 
κατηγοριών ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα, προϋπολογισμού 
206.260,00 € χωρίς Φ.Π.Α. & 239.970,80  € με Φ.Π.Α. 
Χρηματοδότηση της σύμβασης: Φορέας χρηματοδότησης της πα-
ρούσας σύμβασης είναι το Υπ. Εσωτερικών, Κωδ. ΣΑΕ1551. H δαπά-
νη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.:70.7135.018 σχετική 
πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα. 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμ-
ματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ15510056). 
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Προμή-
θεια και εγκατάσταση μη μόνιμων υποδομών σε παραλίες του Δήμου 
Άργους-Μυκηνών για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ και άλλων κατηγορι-
ών ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα» η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία 20214-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με Α.Π. 
5701/1867/Α3/20.09.2018 (ΑΔΑ: 78Κ7465ΧΙ8-228) και την απόφαση 
τροποποίησης με Α.Π. 1212/Β3/250/27.02.2019 (ΑΔΑ: Ω6Κ5465ΧΙ8-
ΦΚ9) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και 
ΤΣ και έχει λάβει κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5021759. Η παρούσα σύμβαση 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών, ή 
προσφορών που δεν αφορούν το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.
Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο ανάδοχος υποχρεούται να πα-
ραδώσει τα προς προμήθεια είδη συνολικά εντός διαστήματος εξήντα 
(60) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Τα προς 
προμήθεια είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στην τελική τους 
θέση και σε πλήρη λειτουργία στις παραλίες Νέας Κίου, Άργους (Τημέ-
νιο), Μύλων και Κιβερίου του Δήμου Άργους-Μυκηνών.
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύ-
ναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, σύμφω-
να με το άρθρο 2.2 της διακήρυξης.
Απαιτούμενες εγγυήσεις: α) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικα-
σία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμε-
τέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, ποσό που θα καλύπτει το (1%) επί της συνολικής προϋ-
πολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι δύο χιλιάδες εξήντα δύο  
ευρώ και εξήντα λεπτά(2.062,60 €)
β) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης κα-
λής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, 
το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμ-
βασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμ-
βασης.
γ) Για την καλή λειτουργία ή διατήρηση της προμήθειας ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λει-
τουργίας διάρκειας 2 ετών (όσο η χρονική διάρκεια της εγγύησης που 
καλύπτει τα προμηθευόμενα είδη). Η αξία της εγγυητικής καλής λειτουρ-
γίας ορίζεται σε ποσοστό 3% της προϋπολογιζόμενης αξίας (χωρίς τον 
αναλογούντα ΦΠΑ) και συγκεκριμένα σε ποσό 6.187,80€.
Υποδιαίρεση σε τμήματα: Προσφορές υποβάλλονται επί ποινής 
αποκλεισμού για το σύνολο του εξοπλισμού, όπως αυτά αναλύονται 
και περιγράφονται στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Αριθ. Μελέτης 2/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
& Μελετών) της διακήρυξης.
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρο-
νικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 
του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού: 92033
Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 15/06/2020 ημέρα 
Δευτέρα, και ώρα έναρξης η 10:00 π.μ..
Η ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η 29/06/2020 ημέρα Δευ-
τέρα, και ώρα λήξης η 23:59:59μ.μ..
Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό) φακέλου «Δικαιολογητικά Συμ-
μετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα πραγματοποιηθεί την 03-07-2020 ημέ-
ρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα (10) μήνες.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
Ενστάσεις: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, 
διέπονται από τις διατάξεις του βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) του 
Ν.4412/2016.
Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη 
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: http://www.promitheus.gov.gr με Συ-
στημικό Αριθμό: 92033, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη 
διεύθυνση (URL): www.newargos.gr στη διαδρομή: www.newargos.gr 
► νέα, όπου τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, 
πλήρη και άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση. Η προκήρυξη (περίληψη της 
παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010, αναρτήθηκε στο δια-
δίκτυο, 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

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις στους Παιδικούς – 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Άργους –Μυκηνών

Μέχρι την 1η Ιουλίου οι αιτήσεις στους σταθμούς του Άργους 
Στο πλαίσιο της αναγκαιότητας λήψης 
προληπτικών μέτρων για την απο-
φυγή της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 και με γνώμονα πάντα τη 
διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, οι 
γονείς που επιθυμούν να υποβάλλουν 
οι αιτήσεις εγγραφής- επανεγγραφής 
βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς – 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Δ/νσης 
Παιδικών Σταθμών του Δήμου Άργους 
–Μυκηνών, για το σχολικό έτος 2020-
2021, θα πρέπει να τις υποβάλλουν 
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, αποκλει-
στικά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://
daynursery.newargos.gr/index.php/
eggrafi
Για  ειδικές περιπτώσεις γονέων οι 
οποίοι δεν έχουν καθόλου πρόσβαση 
στο internet, σε ηλεκτρονικό υπολο-

γιστή, κινητό Smartphone ή tablet, ή 
δεν γνωρίζουν τον γραπτό λόγο της 
ελληνικής γλώσσας, προβλέπεται κα-
τάθεση της αίτησης και των απαραί-
τητων δικαιολογητικών δια ζώσης στα 
γραφεία της Δ/νσης Παιδικών Σταθ-
μών στην οδό Τσώκρη 63, 1ο όροφο, 
υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού στο 
τηλέφωνο 2751068574 στην κα Κουρ-
γιαλά Μάρθα.
-Η χρονική περίοδος ηλεκτρονικής 
υποβολής των αιτήσεων εγγραφών 
ξεκινά την Τετάρτη 10/06/2020 και 
θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 
01/07/2020. Αφού υποβάλλετε ορι-
στικά την αίτηση στην ψηφιακή πλατ-
φόρμα λαμβάνεται  αριθμό αίτησης. 
Καταληκτική ημερομηνία για την 
ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων, 
ορίζεται η 1η Ιουλίου  και ώρα 24:00, 

βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρο-
νικού αριθμού αίτησης , που δίνεται 
αυτόματα. 
-Αιτήσεις συνοδευόμενες από τα δι-
καιολογητικά, που θα κατατεθούν μετά 
την παραπάνω ημερομηνία  θεωρού-
νται  εκπρόθεσμες. 
-Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα εξετα-
στούν . Θα αξιολογούνται μόνο σε περί-
πτωση που δεν συμπληρωθούν οι θέ-
σεις από τις εντός προθεσμίας αιτήσεις. 
-Θα γίνονται δεκτές αιτήσεις παιδιών 
που έχουν συμπληρώσει κατά την 
έναρξη της σχολικής χρονιάς 1/9/2020 
τα βρέφη τους 18 μήνες και τα προ-νή-
πια 2 έτη  και 6 μήνες και μέχρι την 
εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο.
-Υπενθυμίζουμε ότι τα νήπια που γεν-
νήθηκαν το έτος 2016 εγγράφονται 
στα νηπιαγωγεία του Υπ. Παιδείας. 

-Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρο-
νιάς ( μέχρι και τον μήνα Φεβρουάριο) 
γίνονται δεκτές αιτήσεις με τον ίδιο 
τρόπο για παιδιά που έχουν το προβλε-
πόμενο όριο ηλικίας, και εξετάζονται 
εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στο 
τμήμα ίδιας ηλικιακής ομάδας και δεν 
εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που 
δεν έχουν ικανοποιηθεί.
Καταληκτική ημερομηνία για την απο-
στολή δικαιολογητικών ορίζεται η ημέ-
ρα Τετάρτη  08/07/2020, βάσει απόδει-
ξης ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς 
(courier), με την προϋπόθεση να έχει 
υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση στην 
πλατφόρμα έως 1/07/2020
Επισημαίνεται ότι, οι φάκελοι που απο-
στέλλονται θα πρέπει να είναι πλήρεις, 
καθώς δεν θα αξιολογούνται ελλιπείς 
αιτήσεις. 

Κυνηγετικός Σύλλογος Κρανιδίου
Κρανίδι ΤΚ 21300, Τηλ. 2754022676

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ-
ΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Κατόπιν απόφασης του ΔΣ του ΚΣ Κρανιδίου καλούνται τα 
μέλη του στην τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση με αρχαι-
ρεσίες που θα γίνει στις 19 Ιουλίου 2020 ημέρα Κυριακή 
και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου. Σε περί-
πτωση μη απαρτίας - που είναι το πιθανότερο - η Γενική 
Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 26 Ιου-
λίου 2020 την ίδια ώρα στον ίδιον χώρο με τα παρακάτω 
θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1. Εκλογή προέδρου Γενικής Συνέλευσης
2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 
3. Έκθεση ελεγκτικής Επιτροπής
4. Έγκριση απολογισμού 2019
5. Έγκριση Προϋπολογισμού 2020
7. Έγκριση Εξόδων Γενικής Συνέλευσης
8. Αρχαιρεσίες
Οι υποψηφιότητες για το ΔΣ κα ιτην ΕΕ θα γίνονται δεκτές 
από 20 Ιουνίου έως και τις 4 Ιουλίου 2020. 

Για το Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος Νόνης Βασίλειος

Ο Γεν. Γραμματέας Τοδωρης Γεωργιος
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Μάθε μου ένα τραγούδι
Μάθε μου ένα τραγούδι και θα χορεύω 
για σένα
Και δεν θα με χαλάει τι παίζετε
Πρέπει να πάω κατευθείαν για χορό 
τραγουδιού απόψε
Α, και όταν είναι, είναι πρωί τώρα
Θέλω να σου δείξω πώς
Πρέπει να συνεχίσω να προχωράω, να 
τρέχω στους ήχους

Λοιπόν, μπορεί να μην σε θέλω στις 
δύσκολες στιγμές μου
Παράξενα πράγματα περνάνε πολύ πίσω 
σου - όχι, όχι, όχι, όχι
Γιατί όλος ο ρυθμός και τα μπλε σου
Αλλά δεν θα έπαιζα ποτέ μια μελωδία 
για σένα
Και όταν είναι, είναι πρωί τώρα
Θέλω να σου δείξω πώς
Πρέπει να συνεχίσεις να κινείσαι, να 
τρέχεις στους ήχους

Ο ρυθμός είναι ένας χορός τραγουδιού
Ο ρυθμός είναι ένας χορός τραγουδιού
Ροκάροντας σε έναν χορό τραγουδιού

Μάθε μου ένα τραγούδι, θα χορέψω για 
σένα
Και δεν θα με χαλάει τι μου παίζεις
Πρέπει να πάω κατευθείαν για ένα 
τραγούδι
Είναι πρωί τώρα
Θέλω να σου δείξω πώς
Πρέπει να συνεχίσω να προχωράω, να 
τρέχω στους ήχους

Δρ Βλαδίμηρος

Μην γελιέσαι…

Ποτέ δεν ήταν η αγάπη το ανώτερο 
συναίσθημα,
Όσο και αν σε έπεισαν για αυτό.
Όσο και αν ψυχικά ξοδεύτηκες για 
αυτό.
Αλλά ένας Άνθρωπος
που θα τα έκανε όλα… πουτ@ν@
για σένα.

Απλά,
Για όλα όσα είσαι…
όχι για όσα
έχει ανάγκη να είσαι !!

- Σπύρος Δ Κατσίγιαννης  -

Ο μύθος της 
προδομένης αγάπης        

Κάποτε η αγάπη από σταγόνα 
εκίνησε 

και με το πέρασμα του χρόνου 

Ωκεανός κατέληξε

Κάποτε η αγάπη από μία σπίθα 
αρχίνησε 

μα όσο οι μέρες επερνούσαν 

μεγάλη, άσβεστη φωτιά εγίνηκε 

Κάποιος δεν ήξερε να αγαπάει 

Κι όσο ήταν σταγόνα ήταν όλα καλά 

Μα όταν άρχισε να τον πλημμυρίζει 

αρχίσανε τα δύσκολα

Δεν ήξερε να διαχειριστεί 

την ένταση της αγάπης της αληθινής

Δεν μπόρεσε μέσα της να κολυμπήσει 

με αποτέλεσμα να πνιγεί

Κάποιος δεν ήξερε να αγαπάει 

Κι όσο ήταν σπίθα ήταν όλα υπό 
έλεγχο 

Μα όταν άρχισε να φουντώνει 

τότε έχασε τον έλεγχο 

Τόση αγάπη δεν μου αξίζει μέσα του 
μονολόγησε 

Να τη σβήσω θα προσπαθήσω 

άλλους μπελάδες να μη βρω 

Μα πως τα έβαλε με την αγάπη 
ήτανε τόσο αφελής 

Καλά δεν φέρθηκε σε εκείνη, τον 
καίει αμέσως στη στιγμή.

Νανά Μπροδήμα , ποιητική συλλογή " 

Η πικρή γεύση της προδοσίας" Ιούνιος 

2016

Ή
ταν τότε που τελείωνε η δεκα-
ετία του 80, όταν κίνησαν ένα 
βράδυ τρεις φίλοι, ο Μήτσος, 
ο Φώτης και ο Γιώργης, να τα 

πιουν στην παλιά ταβέρνα του Μαρίνου, στο 
Άργος, εκεί στην οδό Ηρακλέους, στην άκρη 
της «Αρβανιτιάς», στα ριζά του λόφου της 
Ασπίδας.
Φάγανε, ήπιανε, ρημάξανε και κάποια στιγμή 
πήρανε την Περρούκα να κατηφορίσουνε προς 
το κέντρο. Λίγο πριν το Σταροπάζαρο μπήκανε 
και σε ένα ζαχαροπλαστείο (έχει κλείσει εδώ 
και καιρό) για να φάνε συμπληρωματικά από 
δύο πάστες. Ο Φώτης δεν τους ακολούθησε, 
λιτοδίαιτος ων.
Ήδη είχε αρχίσει να λειτουργεί το μείγμα οινο-
πνεύματος και γλυκού, ανεβάζοντας τα γράδα 
στο αίμα. Χώρια που υπήρχε η αίσθηση πως θα 
τελείωνε η βραδιά χωρίς κάτι το αξιοσημείωτο, 
καθώς θα γύριζε ο καθένας στην οικογενειακή 
εστία. Ήσαν παντρεμένοι και οι τρεις. Επιστρο-
φή στο σπίτι, επιστροφή στο τέλμα της άχρω-
μης καθημερινότητας… Και ήσαν ακόμη νέοι. 
Ανάμεσα στα 30 και στα 35…
Ποιος έριξε την ιδέα για τη συνέχιση της ευω-
χίας, κανείς, πλέον, δεν θυμάται.
-Πάμε στα μπουρδέλα;
-Άντε ρε, δεν μας λείπει το σεξ!
-Να πάμε γι’ αυτό που μας λείπει!
-Εννοείς… πίσω πόρτα;
-Of course!
Και κίνησαν κατά τον δρόμο της Πυργέλας, 
όπου, ένθεν κακείθεν της γέφυρας του Ξεριά 
βρίσκονται οι οίκοι ανοχής.
-Και ποιος θα πάει να διαπραγματευτεί το.. αί-
τημα;
-Μα, φυσικά, ο Φώτης, που έζησε και ανδρώ-
θηκε δίπλα στο μπουρδέλο του Γκινόπουλου 
(βρισκόταν κοντά στο κέντρο του Άργους και 
είχε, πλέον, κλείσει). Έχει την εμπειρία και τον 
«αέρα»!

Έτσι και έγινε. Πήγανε κατ’ αρχάς στους οίκους 
που βρίσκονται μετά την γέφυρα. Οι απαντή-
σεις ήσαν αρνητικές.
Τελευταία ελπίδα ο οίκος πριν τη γέφυρα, που 
είναι ανάμεσα στις πορτοκαλιές. Η κοπέλα τους 
προϋπάντησε στο κεφαλόσκαλο:
-Καλώς τα παιδιά!
Ο Φώτης μπροστά, έστριψε το μουστάκι και 
προχώρησε αγέρωχος:
-Τι προσφέρει το κατάστημα;
-Ό,τι θέλει ο πελάτης!
Μήτσος και Γιώργης από κοντά να παρακο-
λουθούν με αγωνία την διαπραγμάτευση:
-Πρωκτόν προσφέρετε;
-Α, αυτό όχι!
-Δεν πειράζει, καλή καρδιά!

Το σχέδιο, τελικώς, δεν ευοδώθηκε, οπότε, απο-
γοητευμένοι κίνησαν και οι τρεις να γυρίσουν, 
σαν καλοί οικογενειάρχες και σύζυγοι, στα σπί-
τια τους..
Όταν ο Φώτης και ο Γιώργης επέστρεψαν και 
ρωτήθηκαν από τις συζύγους, πού είχανε πάει, 
απάντησαν με την ίδια φράση:
-Στα μπουρδέλα!
Και ξεράθηκαν στο κρεβάτι τους. Ο Μήτσος δεν 
μαθεύτηκε αν ρωτήθηκε…
Την επομένη, η Φώταινα πήρε τη Γιώργαινα 
και την ρώτησε:
-Ξέρεις πού ήτανε χθες οι άντρες μας;
-Στα μπουρδέλα!
-Και το λες έτσι;
-Και πώς να το πω; Αμαρτία εξομολογουμένη 
ουκ έστιν αμαρτία! Και μήπως κάνανε και τί-
ποτα;
Από τότε ο Φώτης δεν ξαναξενύχτησε…

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

Αναζητώντας τον… 
απαγορευμένο καρπό
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1. Το κολύμπι αποτελεί ένα 
δημοφιλές άθλημα
Όχι ότι σας προτείνουμε να το κάνετε, 
επειδή όλοι οι άλλοι το κάνουν- αν 
όλοι οι υπόλοιποι έπεφταν από μια 
γέφυρα, δεν σημαίνει ότι είναι κάτι 
που πρέπει κι εμείς να κάνουμε, σω-
στά; Η κολύμβηση είναι δημοφιλής 
για έναν καλό λόγο ή πιο συγκεκρι-
μένα για πολλούς καλούς λόγους, 
όπως θα διαπιστώσετε όσο συνεχίζετε 
να διαβάζετε. Σύμφωνα με πρόσφατη 
αμερικάνικη έρευνα, το κολύμπι κα-
τατάσσεται στη τρίτη θέση στα αθλή-
ματα επιλογής.
2. Ένισχύει την ευλυγισία
Η δραστηριότητα της κολύμβησης 
αντιτίθεται στη δύναμη της βαρύτη-
τας, μετατρέποντας τη σε μια ιδανική 
μορφή άσκησης που θέτει ελάχιστο 
στρες στα οστά και στις αρθρώσεις. Αν 
πρόκειται για θερμαινόμενη πισίνα, 
οι μύες χαλαρώνουν, αυξάνοντας την 
ευλυγισία και επιτρέποντάς σας να 
κάνετε και ασκήσεις διατάσεων. Αν 
μάλιστα κάνετε έντονες ασκήσεις για 
ενδυνάμωση της μυϊκής μάζας- όπως 
τρέξιμο, ποδηλασία ή βάρη- το κολύ-
μπι βοηθά στην απομάκρυνση των 
τοξινών, εμποδίζοντας την δυσκαμ-
ψία και τον πόνο την επόμενη μέρα.
3. Καύση θερμίδων
Η κολύμβηση αποτελεί έναν από 
τους ευκολότερους και καλύτερους 
τρόπους καύσης των ανεπιθύμητων 
θερμίδων. Με μια ώρα κολύμβησης, 
καίτε περίπου 500 θερμίδες. Και 
προφανώς, αυτοί οι μύθοι για τους 
αθλητές και την πρόσληψη των θερ-
μίδων είναι πραγματικοί. Η κολύμ-
βηση αυξάνει τον μεταβολισμό σας, 
συνεχίζοντας την «καύση» για λίγη 
ώρα ακόμα και αφού σταματήσετε να 
κολυμπάτε.
4. Ή κολύμβηση σας βοηθά να 
κόψετε το κάπνισμα.
Βλέποντας το πόσες λίγες δυνάμεις 
έχετε στην αρχή, λόγω του καπνίσμα-
τος, θα σας πείσει να το σταματήσετε. 
Αν αυτό δεν πετύχει, υπάρχουν και 
οι ταμπέλες «Μην καπνίζετε» σε αρ-
κετές παραλίες και ακόμα περισσότε-
ρες στις πισίνες. Αν επίσης γνωρίζετε 
κάποιον που προσπαθεί να διακόψει 
το κάπνισμα, ξέρετε ότι μπορεί να γί-
νουν πολύ εκνευριστικοί. Οπότε βου-
τήξτε και κολυμπήστε- λειτουργεί.
5. Βελτιώνει τον συγχρονισμό 
του σώματος.
Η κολύμβηση εξελίσσει τον κινη-
τικό συντονισμό του σώματός σας. 
Πάνω από τα δύο τρίτα των μυών 
σας εμπλέκονται στη δραστηριότητα 
αυτή. Το πάνω και κάτω μέρος του 
σώματος, το κεφάλι, πόδια, χέρια 
αναγκάζονται να δουλέψουν μαζί για 
μια ισορροπημένη προσπάθεια.
6. Το κολύμπι βελτιώνει τη 
στάση του σώματος
Η μητέρα ή η γιαγιά μας πάντα μας 
έλεγε να μην καμπουριάζουμε. Ποτέ 
δεν είναι αργά. Η κολύμβηση ενδυ-
ναμώνει τις αρθρώσεις και βελτιώνει 
τη στάση του σώματος, διορθώνοντας 
και τη στάση της σπονδυλικής στή-
λης.
7. Κατάλληλο για όλους
Οι ηλικιωμένοι κολυμπούν. Τα νήπια 
κολυμπούν. Όλοι μπορούν να κολυ-
μπήσουν. Η κολύμβηση κάνει καλό 
σε όλες τις ηλικίες. Μόλις έρθετε σε 

επαφή με το νερό και αρχίσετε να 
κινήστε, το σώμα σας μένει ανέπαφο 
από το χρόνο. Μακάρι να νιώθαμε το 
ίδιο όμορφα και τις υπόλοιπες ώρες!
8. Ή κολύμβηση είναι μια 
ολιστική άσκηση
Ακούτε ορισμένες μορφές για ασκή-
σεις, οι οποίες αφορούν σε όλο το 
σώμα. Ίσως, αλλά η κολύμβηση 
αποτελεί την γνήσια ολοκληρωμένη 
άσκηση: στοχεύει παντού, από τη στή-
ριξη της μέση σας μέχρι την τόνωση 
των χεριών σας. Χωρίς βαρύ εξοπλι-
σμό ή βάρη. Αντί λοιπόν να αγοράζετε 
πολλά διαφορετικά όργανα γυμναστι-
κής για του μύες σας, απλά βουτάτε 
στη θάλασσα ή στην πισίνα.
9. Απαιτείται ελάχιστος 
εξοπλισμός
Προσοχή, αυτό δε σημαίνει ότι κολυ-
μπάμε γυμνοί. Εκτός αν βέβαια βρί-
σκεστε σε παραλία γυμνιστών ή στην 
προσωπική σας πισίνα. Για το μέσο 
άτομο, η κολύμβηση δεν απαιτεί ιδι-
αίτερο εξοπλισμό. Το μόνο που χρει-
άζεστε είναι ένα μαγιό. Τα μόνα επι-
πλέον αξεσουάρ είναι η πετσέτα, τα 
γυαλιά, οι ωτοασπίδες και ο σκούφος.
10. Το κολύμπι είναι η καλύτερη 
αεροβική άσκηση
Ακριβώς. Δεν χρειάζεται πια να ιδρώ-
νετε στα όργανα, να χτυπιέστε και 
να στριμώχνεστε στα γυμναστήρια. 
Επίσης, σε σύγκριση με το τρέξιμο, 
απαιτείται μεγαλύτερος έλεγχος της 
αναπνοής, κάτι που δημιουργεί μια 
αυξανόμενη απαίτηση για οξυγόνο, 
σκληραίνοντας τους μύες, χωρίς να 
το καταλαβαίνετε. Η κολύμβηση εν-
δυναμώνει επίσης την καρδιά, μεγα-
λώνοντάς τη και οδηγώντας σε καλύ-
τερη κυκλοφορία του αίματος.
11. Ή λύση στη ζέστη
Δεν αποτελεί αποκάλυψη το γεγονός 
ότι το κολύμπι είναι δροσιστικό: όταν 
η θερμοκρασία ανεβαίνει επικίνδυνα, 
η μόνη ανακούφιση για τον οργανι-
σμό βρίσκεται στο νερό. Είναι κρίμα 
που τις περισσότερες φορές εκείνες 
τις καυτές μέρες, όλοι πηγαίνουν στις 
παραλίες και ο χώρος είναι περιορι-
σμένος για να κολυμπήσουμε. Ως εκ 
τούτου, κάποιοι προτιμούν να απο-
λαμβάνουν το κολύμπι αργά το από-
γευμα και το βράδυ σε πισίνα, κάτω 
από τα αστέρια. Ο κόσμος έχει φύγει 
και δε χρειάζεστε αντηλιακό. Απλά 
μαγεία!
12. Το κολύμπι ενισχύει την 
αυτοπεποίθηση
Αυτό ισχύει για κάθε άθλημα ή σωμα-
τική άσκηση. Χτίζουν αυτοπεποίθηση 
και σιγουριά. Εντάξει, μπορεί να μην 
είστε πρωταθλητές ή να κερδίζετε 
τρόπαια, αλλά και η τακτική κολύμ-
βηση επίσης το καταφέρνει. Θα νιώ-
θετε περισσότερο δυναμικοί, έτοιμοι 

να αντιμετωπίσετε τις καθημερινές 
δυσκολίες.
13. Δεν έχει ημερομηνία λήξης
Η κολύμβηση είναι ένα από τα λίγα 
αθλήματα που μπορείτε να κάνετε 
για όλη σας τη ζωή. Αντίθετα από 
το ποδόσφαιρο, το μπέιζμπολ ή το 
σκι, δε χρειάζεται να σταματήσετε να 
κολυμπάτε. Θα έχετε πάντα αυτή τη 
δυνατότητα.
14. Ή κολύμβηση σας ψηλώνει 
και σας σφίγγει
Μας ψηλώνει η κολύμβηση. Πέρα 
από το ότι προσθέτει ύψος, εκεί που 
η γενετική δεν μπόρεσε, η κολύμβη-
ση έχει την ικανότητα να χτίζει με-
γαλύτερους και σφιχτότερους μύες. 
Κι αυτοί οι μύες (του κολυμβητή), σε 
συνδυασμό με αεροβική άσκηση θα 
συμβάλλουν στην τόνωση του μετα-
βολισμού σας, καθώς οι θερμίδες θα 
καίγονται ευκολότερα και για περισ-
σότερο χρονικό διάστημα.
15. Αρθρώσεις
Για παράδειγμα, μπορεί να αναρρώ-
νετε από έναν τραυματισμό και να θέ-
λετε να χτίσετε ξανά τη δύναμή σας. 
Η κολύμβηση θα εκπληρώσει αυτή 
την ανάγκη σας. Το κολύμπι αποτελεί 
ένα ήπιο άθλημα για τις αρθρώσεις, 
ξεκουράζει τα δύσκαμπτα και κουρα-
σμένα γόνατα και συνολικά τα πόδια.
16. Μείωση του βάρους
Για κάποιους, και μόνο η ιδέα ότι 
πρέπει να φορέσουν μαγιό δημοσίως 
μπορεί να αποτελέσει την κινητήρια 
δύναμη για την προσπάθεια απώ-
λειας λίγων κιλών. Τα άτομα που 
κολυμπούν τακτικά και με τέτοια δυ-
ναμικότητα που λαχανιάζουν, όταν 
σταματούν και οι καρδιακοί παλμοί 
τους έχουν αυξηθεί, καίνε θερμίδες 
και χάνουν βάρος. Το κλειδί είναι να 
πιέζετε λίγο παραπάνω τις αντοχές 
σας.
17. Κοινωνικοποίηση
Όλοι θέλουν να κάνουν παρέα με 
κάποιον που έχει πισίνα ή/και πα-
ραθαλάσσιο εξοχικό σπίτι. Και σίγου-
ρα η διαδικασία του καλοκαιρινού 
μπάνιου, φέρνει γονείς- παιδιά και 
φίλους, συγγενείς πιο κοντά ο ένας 
στον άλλο. Η κολύμβηση προωθεί την 
κοινωνικοποίηση λοιπόν- υπάρχει 
μια συγκεκριμένη κουλτούρα γύρω 
από αυτή.
18. Το κολύμπι αποτελεί ένα 
τόσο ατομικό, όσο και ομαδικό 
άθλημα
Αν διαθέτετε ανταγωνιστικό πνεύ-
μα και είστε αθλητικοί τύποι, τότε 
η κολύμβηση πρέπει να γνωρίζετε 
ότι είναι απολαυστική, τόσο ως ατο-
μικό, όσο και ως ομαδικό άθλημα. 
Απλά σκεφτείτε τους Ολυμπιακούς 
αγώνες και πόσο απολαυστικοί είναι 
οι αγώνες τους. Ειδικά για εμάς του 

θεατές, το θέαμα μέσω των λήψεων 
από το εσωτερικό της πισίνας είναι 
ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία 
του αθλήματος. Ξεκινώντας από την 
παιδική ηλικία, η συμμετοχή σε μια 
ομάδα θα προσφέρει στο παιδί σας 
την απαραίτητη δύναμη, αυτοπεποί-
θηση και ικανότητα να συνεργάζεται 
με άλλους- κάτι που σίγουρα θα το 
ωφελήσει και αργότερα στη ζωή.
19. Μειώνει την πιθανότητα 
πνιγμού
Αυτό είναι αρκετά απλό. Αν ένα άτο-
μο ξέρει να κολυμπά, έχει πολύ λιγό-
τερες πιθανότητες να πνιγεί. Αρχίστε 
μαθήματα κολύμβησης στο παιδί σας 
από νεαρή ηλικία και συνεχίστε τα, 
μέχρι να νιώσει αυτοπεποίθηση στο 
νερό.
20. Βελτιώνει τη ψυχική υγεία
Είναι αποδεδειγμένο ότι η σωματική 
δραστηριότητα βελτιώνει τη διάθεση 
σε παιδιά και ενήλικες. Για άτομα με 
προβλήματα όπως η ινομυαλγία, η 
κολύμβηση μπορεί να συμβάλλει στη 
μείωση του στρες και του άγχους, ενώ 
η χαλάρωση στο νερό, ενδυναμώνει 
και τονώνει τους μύες. Οι ασκήσεις 
όμως που γίνονται στο νερό κατα-
φέρνουν και κάτι άλλο· βελτιώνουν 
τη διάθεση τόσο στους άντρες, όσο 
και στις γυναίκες και ιδιαίτερα σε 
έγκυες γυναίκες και στα αγέννητα 
μωρά τους.
21. Βοηθά άτομα με χρόνιες 
παθήσεις και μετεγχειρητικές 
ενοχλήσεις
Η γυμναστική στο νερό συμβάλλει 
στην ανακούφιση από χρόνιες ασθέ-
νειες. Για όσους πάσχουν από αρ-
θρίτιδα, η κολύμβηση βελτιώνει τη 
χρήση των επηρεαζόμενων αρθρώ-
σεων, χωρίς όμως να επιβαρύνει τα 
συμπτώματα. Οι ασθενείς με ρευμα-
τοειδή αρθρίτιδα έχουν παρατηρή-
σει βελτίωση της υγείας τους μετά 
από υδροθεραπεία. Επιπροσθέτως, 
οι ασκήσεις στο νερό μειώνουν την 
αίσθηση του πόνου από οστεοαρθρί-
τιδες και μετά από εγχειρίσεις στα πό-
δια, κυρίως στα γόνατα.
Για το άσθμα
Η κολύμβηση προσφέρει τα οφέλη 
της και σε άτομα που υποφέρουν 
από άσθμα. Αν υποφέρετε μάλιστα 
από άσθμα που προκαλείται από τη 
γυμναστική, οι ασκήσεις στο νερό θα 
σας ανακουφίσουν από τα συμπτώ-
ματα, καθώς το κολύμπι επιτρέπει 
στους ασθματικούς να γυμναστούν σε 
υγρό περιβάλλον. Επιπλέον, καθώς η 
κολύμβηση χρειάζεται αναπνευστικό 
έλεγχο, ενισχύεται η υγεία των πνευ-
μόνων σας.
22. Ανακουφίζει από το άγχος
Έχετε νιώσει ποτέ την ανάγκη να 
μπείτε απλά στο αυτοκίνητό σας και 

να οδηγήσετε μακριά από όλα σας 
τα προβλήματα και τις υποχρεώσεις; 
Όλοι έχουμε ανάγκη από λίγη χαλά-
ρωση και ξεκούραση- και τα σαββα-
τοκύριακα γι’ αυτό υπάρχουν εξάλ-
λου. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, 
συσσωρεύουμε στρες από την εργα-
σία, το σχολείο και την οικογένεια. 
Αν είχατε τώρα τη δυνατότητα να 
βουτήξετε απλά σε μια πισίνα και να 
κολυμπήσετε, θα νιώθατε άμεσα την 
έντονη ανακούφιση από την πίεση.
Τα οφέλη της ιδιαίτερης αυτής αε-
ροβικής άσκησης συμβάλλουν στην 
καλύτερη λειτουργία του κυκλοφορι-
ακού σας συστήματος, βελτιώνοντας 
και την κυκλοφορία του αίματος στον 
εγκέφαλο. Και όταν ο εγκέφαλός σας 
λαμβάνει περισσότερο αίμα και οξυ-
γόνο, εκκινεί μια διαδικασία που 
ονομάζεται ιπποκάμπια νευρογένεση, 
κατά την οποία κύτταρα του ιππόκα-
μπου τα οποία έχουν χαθεί εξαιτίας 
του στρες, αντικαθίστανται από νέα 
κύτταρα.
Εξάλλου, υπάρχει κι άλλος γνωστό-
τερος λόγος που νιώθουμε καλύτερα, 
όταν κολυμπάμε. Το κολύμπι πυρο-
δοτεί την απελευθέρωση ενδορφινών 
στον εγκέφαλο, χημικές ουσίες δηλα-
δή που προκαλούν αίσθηση ευφορίας 
και ανακούφισης.
23. Ή κολύμβηση τονώνει το 
ανοσοποιητικό σύστημα
Γνωρίζατε ότι η κολύμβηση μπορεί 
να τονώσει το ανοσοποιητικό σας σύ-
στημα; Όταν τα κύτταρά στον οργα-
νισμό σας λαμβάνουν τακτικά αρκετό 
οξυγόνο και αίμα, λειτουργούν καλύ-
τερα και αποτελεσματικότερα, απο-
μακρύνοντας τοξίνες, όπως διοξεί-
διο του άνθρακα. Το κολύμπι επιδρά 
επίσης θετικά στο λεμφικό σύστημα, 
κρατώντας το σε ετοιμότητα, για να 
μοιράσει τα λευκοκύτταρα στο σώμα 
μας, ώστε να πολεμήσουν ασθένειες 
και μολύνσεις.
24. Κατάλληλο για οικογένειες
Όπου υπάρχει παραλία το καλοκαίρι, 
ακούγονται και οι χαρούμενες φωνές 
των παιδιών που παίζουν στην άμμο 
ή πλατσουρίζουν στο νερό. Η θάλασ-
σα, αλλά και η πισίνα, αποτελούν ση-
μεία αναφοράς, γύρω από τα οποία 
συγκεντρώνεται η οικογένεια και δη-
μιουργούνται διάφορες δραστηριότη-
τες. Μάλιστα, η κολύμβηση αποτελεί 
την καλύτερη επιλογή για παιδιά με 
αναπτυξιακές δυσκολίες ή προβλή-
ματα κοινωνικοποίησης, καθώς αυ-
θόρμητα δημιουργούνται δεσμοί και 
σχέσεις με βάση τις δραστηριότητες.
25. Κατάλληλη και για 
μοναχικές στιγμές
Αν και οι κανόνες λένε να προτιμάμε 
πάντα να κολυμπάμε παρέα με έναν 
φίλο για ασφάλεια, αυτό δε σημαίνει 
ότι πρέπει να κλείνετε ραντεβού πά-
ντα με κάποιον, κάθε φορά που θέ-
λετε να πάτε για κολύμπι. Το σωστό 
είναι να υπάρχει πάντα κάποιο άτομο 
που θα επιβλέπει τη θάλασσα και την 
πισίνα, γι’ αυτό προτιμήστε σημεία 
που γνωρίζετε ότι υπάρχουν ναυαγο-
σώστες. Έτσι, μπορείτε να κολυμπή-
σετε και μόνοι σαν μια καλή ευκαιρία 
για ενδοσκόπηση και ξεκούραση.

Πηγή: Εναλλακτική Δράση

Κολύμπι: 25 λόγοι που το κάνουν το καλύτερο άθλημα
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Οι βιταμίνες είναι οργανικές ουσίες που, 

έστω και σε μικρές ποσότητες, θεωρούνται 

ουσιώδεις και απαραίτητες για την υγεία, 

την αύξηση, την αναπαραγωγή και τη δια-

τήρηση του ατόμου. Κάθε βιταμίνη επιτελεί 

κάποια συγκεκριμένη λειτουργία, και αυτό 

αποδεικνύεται από το γεγονός ότι καμία 

δεν έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει 

μιαν άλλη ή να παίξει το ρόλο μιας άλλης.

Πρέπει λοιπόν, να εφοδιάζουμε καθημερι-

νά τον οργανισμό μας με βιταμίνες μέσω 

μίας υγιεινής διατροφής. Οι σύγχρονες 

συνθήκες ζωής βέβαια, πολλές φορές δεν 

μας το επιτρέπουν αυτό, με αποτέλεσμα να 

παρατηρείται τελευταία μία αύξηση στην 

κατανάλωση βιταμινούχων συμπληρωμά-

των, την χρήση των οποίων θα πρέπει να 

κάνουμε με μέτρο και σύνεση.

Πότε λαμβάνονται οι βιταμίνες και τα συ-

μπληρώματά τους;

• Οι πολυβιταμίνες και τα συμπληρώματα 

μετάλλων είναι καλύτερο να λαμβάνονται 

με τα γεύματα. Αν θα λαμβάνονται κατά 

την αρχή ή στο τέλος του γεύματος εξαρτά-

ται από εσάς. Αν παίρνετε περισσότερα του 

ενός συμπληρώματα είναι πιο βολικό στην 

αρχή του γεύματος. Παίρνοντας αρκετά 

χάπια στο τέλος του γεύματος με γεμάτο 

στομάχι μπορεί να προκαλέσει ελαφρές 

πεπτικές διαταραχές.

• Πλούσια σε φλαβονοειδή φυτικά σκευά-

σματα μπορούν να λαμβάνονται είτε με τα 

γεύματα είτε οποιαδήποτε άλλη στιγμή εί-

ναι επιθυμητό.

• Αφεψήματα από πράσινο τσάι αποτε-

λούν πολύ καλά μεσογευμάτια σνακ (ιδίως 

εάν προσπαθείτε να χάσετε βάρος, καθώς 

έχουν την ιδιότητα να μειώνουν την αυξη-

μένη όρεξη).

• Για το μέγιστο όφελος, τα εντεροκαλυπτό-

μενα προβιοτικά πρέπει να λαμβάνονται 

επίσης κατά τα γεύματα. Εάν τα προβιοτι-

κά δεν είναι εντεροκαλυπτόμενα πρέπει να 

λαμβάνονται τουλάχιστον 5 λεπτά πριν το 

γεύμα ή 1 ώρα μετά από αυτό.

• Τα συμπληρώματα που περιέχουν λιπα-

ρά ψαριών, καλύτερα να λαμβάνονται πε-

ρίπου στην αρχή του γεύματος έτσι ώστε 

ν’αποφευχθούν γεύσεις ψαριού μετά το 

γεύμα. Σε μερικές περιπτώσεις αν τα συ-

μπληρώματα αυτά ληφθούν στο τέλος του 

γεύματος με γεμάτο στομάχι μπορεί να 

προκαλέσουν ερυγές με γεύσεις ψαριού.

• Πάντοτε οι βιταμίνες Ε και C, το σελήνιο 

και ο ψευδάργυρος, αποτελούν έναν συν-

δυασμό και είναι καλό να λαμβάνονται 

μαζί και ποτέ χωριστά. Γι’αυτό συνήθως 

προτείνονται τα υψηλής ποιότητας σκευ-

άσματα πολυβιταμινών.

Βιταμίνες Λειτουργικές διαταραχές της άρθρωσης

Γνωρίζουμε ότι κάθε παιδί μεγαλώνοντας 
εξελίσσεται σε όλους τους αναπτυξιακούς 
τομείς και με διαφορετικούς ρυθμούς. 
Βασικοί τομείς της ανάπτυξης είναι η 
κίνηση, η αντίληψη, η κοινωνικοποίη-
ση και ο λόγος. Όσο να αφορά το λόγο 
τα παιδιά αρχίζουν να λένε τις πρώτες 
μεμονωμένες λέξεις από την ηλικία του 
ενός χρόνου και στην συνέχεια ανάλογα 
με τα ερεθίσματα που παίρνουν εξελίσ-
σεται η ομιλία συνδυάζοντας δύο λέξεις 
μαζί και μετά αρχίζουν να δημιουργούν 
τις πρώτες τους προτάσεις. Παράλληλα 
με την συντακτική εξέλιξη του λόγου 
αναπτύσσεται και η άρθρωση. Ένα παιδί 
μέχρι την ηλικία των πέντε χρόνων πρέ-
πει να μιλά με σωστή άρθρωση ώστε όταν 
πάει στην πρώτη δημοτικού να είναι έτοι-
μο να ανταποκριθεί στις μαθησιακές του 
υποχρεώσεις.
Πολλά παιδιά όμως πάνε στην πρώτη  
χωρίς να είναι έτοιμα στο φωνολογικό 
κομμάτι και κάπου εκεί αρχίζουν τα προ-
βλήματα.
Πολλά από τα προβλήματα που παρουσι-
άζονται στην παιδική ηλικία θα μπορού-
σαν να είχαν προληφθεί ή να είχε περι-
οριστεί σημαντικά η εξέλιξή τους. Έτσι 
θα είχαν περιοριστεί οι ψυχολογικές και 
οι μαθησιακές επιπτώσεις που πολλές 

φορές προκαλούν οι διαταραχές ομιλί-
ας-λόγου και φωνής. Δεν είναι σπάνιο το 
φαινόμενο παιδιών που οι κοροϊδίες των 
συμμαθητών του, επειδή δεν έλεγε σω-
στά π.χ. το «σ» τον έκαναν να μη σηκώνει 
το χέρι στη τάξη, να έχει γίνει νευρικός 
και να αποφεύγει να χρησιμοποιεί λέξεις 
που περιέχουν αυτό το γράμμα όταν μι-
λάει. Πολλοί γονείς, έχουν την εντύπω-
ση ότι είναι ένα μικρό πρόβλημα, σχεδόν 
αμελητέο, το οποίο το παιδί θα ξεπεράσει 
μεγαλώνοντας, πράγμα που τις περισ-
σότερες φορές δεν αληθεύει. Αυτοί που 
συμβουλεύουν τους γονείς με φράσεις 
όπως «άστο το παιδί νωρίς είναι ακόμα», 
θα έπρεπε να μπορούν να προσδιορίσουν 
και το πότε είναι αργά.
Το μεγαλύτερο δώρο που μπορείτε να κά-
νετε σ’ένα παιδί είναι να το βοηθήσετε να 
επικοινωνεί με τον κόσμο γύρω του.
Οι λειτουργικές διαταραχές της άρθρω-
σης αποτελούν την πιο συχνή διαταραχή 
της ομιλίας, ιδίως στην παιδική ηλικία. 
Ονομάζονται λειτουργικές επειδή δεν 
υπάρχουν εμφανή γενεσιουργικά αίτια 
και νευρολογικά αίτια. Οι συνηθέστερες 
αιτίες που ενοχοποιούνται είναι οι προ-
σβολές από μέση ωτίτιδα, οι περιβαλλο-
ντικοί παράγοντες, η σύγκλιση των δο-
ντιών και ο χαλινός της γλώσσας.
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ναῦς < νέω (κολυμβώ) < ινδοευρωπαϊκή (ρίζα) *néh₂us

Ναύπλιοι λιμένες με τα καράβια τους
Το Ναύπλιο είναι άρικτα δεμένο με το υγρό στοιχείο, την θάλασσα, τα λιμάνια του και 
φυσικά τας Ναυς, απ΄` όπου κατά μια εκδοχή προέρχεται το ονομά του. Ο Ευριπί-
δης στέκεται κυριώς στα: Ναύπλιοι λιμένες = λιμάνια του Ναυπλίου (Ελένη, σ. 453), 
Ναύπλιαι ακταί (Ελένη, σ. 1586) και Ναυπλίειος λιμήν (Ορέστης, σ. 54). Στις σημερινές  
«ναυς» λοιπόν το φωτογραφικό μας αφιέρωμα.
Τύπος ονόματος na-u-pi-ri-jo στη Γραμμική Γραφή Β ταυτίζεται από ορισμένους γλωσ-
σολόγους με το όνομα Ναύπλιος. Γενικότερη όμως παραδοχή της εκτιμήσεως αυτής δεν 
υπάρχει στους ειδικούς. Ίσως νεώτερες πινακίδες, πού κατά καιρούς ανευρίσκονται, να 
λύσουν το πρόβλημα. Έτσι παραμένομε στον Ηρόδοτο, ως πρώτη μνεία του ονόματος.
Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Ναύπλιος είναι γνωστός ο ιδρυτής και επώνυ-
μος ήρωας της Ναυπλίας και κυρίως ο μετά 5 γενεές απόγονός του, που αποκαλείται 
και Ναύπλιος Β΄ ή Ναύπλιος ο Νεώτερος.
Ο πρώτος Ναύπλιος ήταν γιος του θεού Ποσειδώνα και της Αμυμώνης, που ήταν μια 
από τις Δαναΐδες. Ο Ναύπλιος γεννήθηκε πριν αυτή και οι αδελφές της παντρευτούν 
τους γιους του Αιγύπτου. Αυτός ο Ναύπλιος είχε δύο γιους, τον Δαμάστορα και τον 
Προίτο.
Ωστόσο, όλες οι άλλες παραδόσεις αναφέρονται στον Ναύπλιο τον Νεώτερο (στο εξής 
απλώς «Ναύπλιο»).
Η περιοχή κατοικείται από την προϊστορία. Στην Πρόνοια βρέθηκαν τέχνεργα και τάφοι 

από την μεσοελλαδική περίοδο (17ος-16ος αιώνα π.Χ.) και στην περιοχή Ευαγγελιστρία 
θαλαμωτοί τάφοι της μυκηναϊκής εποχής. Ανάμεσα ευρήματα ξεχωρίζει ένα ρυτό-κά-
λαθος που απεικονίζει έναν αίγαγρο.  Από την περιοχή της Πρόνοιας υπάρχουν ευρή-
ματα και της γεωμετρικής εποχής.  Ίχνη κατοίκησης έχουν βρεθεί επίσης στο Παλαμή-
δι, στην Ακροναυπλία, στα Κουτσούρια και στην Καραθώνα.
Η Ναυπλία ήταν αυτόνομη πόλη μέχρι τον 7ο αιώνα π.Χ., όταν κατακτήθηκε από το 
κοντινό Άργος, με βασιλιά τον Δαμοκράτιδα, όταν η Ναυπλία συμμάχησε με τους Σπαρ-
τιάτες πριν το τέλος του δεύτερου μεσσηνιακού πολέμου, όπως αναφέρει ο Παυσανίας. 
Στη συνέχεια έγινε επίνειο του Άργους, αλλά έχασε τη σημασία της και όταν την επισκέ-
φτηκε ο Παυσανίας τον 2ο αιώνα μ.Χ. ήταν ερειπωμένη. Στο λόφο της Ακροναυπλίας 
βρισκόταν ιερό του Ποσειδώνα. Η Ακροναυπλία οχυρώθηκε κατά τους ελληνιστικούς 
χρόνους και τμήματα αυτής της οχύρωσης σώζονται μέχρι σήμερα.
Κατά τους παλαιοχριστιανικούς και πρωτοβυζαντινούς χρόνους το Ναύπλιο ήταν μια 
μικρή πόλη. Ιερατικά υπαγόταν στην επισκοπή Άργους. Λόγω των επιδρομών Βαρ-
βάρων τον 6ο-9ο αιώνα μ.Χ., κάτοικοι της κεντρικής Πελοποννήσου εγκαταστάθηκαν 
στον οχυρωμένο λόφο δημιουργώντας τη σημερινή πόλη του Ναυπλίου. Μια επιδρομή 
των Αράβων τον 10ο αιώνα κατέστρεψε το Ναύπλιο, το οποίο όμως τον 11ο αιώνα 
αναδείχθηκε ως εμπορικό κέντρο και υπάγεται στην επισκοπή Άργους και Ναυπλίου. 
Το 1199 παραχωρήθηκε στους Βενετούς προνόμιο ελεύθερου εμπορίου στο Ναύπλιο.

καράβια
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
Αναγέννηση - Πρώιμη σύγχρονη Ευρώπη

Μέρος Ε΄

Κ
ατά την πρώιμη σύγχρονη περίοδο, 
η έννοια της μαγείας επανεκτιμή-
θηκε πιο θετικά μέσω της ανάπτυ-
ξης της έννοιας της During the 
early modern period, the concept 

of magic underwent a more positive 
reassessment through the development 
of the concept of φυσικής μαγείας (magia 
naturalis). Ο όρος εισήχθη και αναπτύχθηκε 
από δύο Ιταλούς ουμανιστές, τον Μαρσίλιο 
Φιτσίνο και τον Τζοβάνι Πίκο ντε λα Μιρά-
ντολα.  Για αυτούς, ο όρος μαγεία ήταν μια 
βασική δύναμη που διέπει πολλές φυσικές 
διαδικασίες, άποψη θεμελιωδώς διαφορετι-
κή από την κυρίαρχη Χριστιανική ιδέα της 
δαιμονικής μαγείας. Οι ιδέες τους επηρέασαν 
μια σειρά από επόμενους φιλόσοφους και 
συγγραφείς, μεταξύ των οποίων ο Παράκελ-
σος, ο Τζορντάνο Μπρούνο, Γιόχαν Ρόιχλιν, 
και Γιοχάνες Τριθέμιους.  Σύμφωνα με τον 
ιστορικό Richard Kieckhefer, η έννοια της 
magia naturalis «εδραιώθηκε σταθερά στην 
Ευρωπαϊκή κουλτούρα» κατά τον 14ο και 
15ο αιώνα, τραβώντας το ενδιαφέρον φυ-
σικών φιλόσοφων διαφόρων θεωρητικών 
προσανατολισμών, περιλαμβανομένων των 
Αριστοτελιστών, των Νεοπλατωνιστών, και 
των Ερμητιστών. Παρά αυτό το γεγονός, δεν 
υπερκέρασε τις κλασικές πεποιθήσεις προς 
τη μαγεία στη Δύση, οι οποίες παρέμεναν 
κατά το μεγαλύτερο μέρος αρνητικές. Την 
ίδια περίοδο που η magia naturalis προσέλ-
κυε ενδιαφέρον και ήταν εν γένει αποδεκτή, 
η Ευρώπη γνώρισε μια δίωξη μαγισσών που 
πιστεύονταν ένοχες για την εξάσκηση της 
maleficia (πρακτικών μαγείας με σκοπό να 
βλάψουν).

Ενώ οι υποστηρικτές της magia naturalis 
επέμεναν ότι δεν βασίζονταν στις ενέργειες 
των δαιμόνων, οι επικριτές τους διαφωνού-
σαν, λέγοντας ότι οι δαίμονες είχαν παραπλα-
νήσει αυτούς τους θαυματοποιούς.  Μέχρι το 
17ο αιώνα η έννοια της φυσικής μαγείας είχε 
περάσει σε περισσότερο «φυσιοκρατική» κα-
τεύθυνση, με τη διακρίσεις μεταξύ αυτής και 
της επιστήμης γίνονται ασαφή. Η εγκυρότητα 
της φυσικής μαγείας ως έννοιας για την κα-
τανόηση του σύμπαντος δέχτηκε αυξανόμενη 
κριτική κατά την εποχή του Διαφωτισμού τον 
18ο αιώνα.

Στη διαλογική της πρώιμης σύγχρονης Ευ-
ρώπης ο όρος μαγεία συνέχισε να χρησιμο-
ποιείται με αρνητική χροιά. Οι Προτεστάντες 
συχνά επεδίωκαν να δυσφημίσουν τις Ρω-
μαιοκαθολικές λειτουργικές και λατρευτικές 
πρακτικές ως περισσότερο μαγικές παρά θρη-
σκευτικές[94]. Αυτές οι κατηγορίες απασχο-
λούσαν πολλούς Ρωμαιοκαθολικούς, και για 
αρκετούς αιώνες διάφοροι Καθολικοί συγ-
γραφείς αφιέρωσαν την προσοχή τους στο να 

επιχειρηματολογήσουν ότι οι πρακτικές τους 
ήταν θρησκευτικές παρά μαγικές. Παράλλη-
λα, οι Προτεστάντες συχνά χρησιμοποιούσαν 
την κατηγορία της μαγείας εναντίον άλλων 
Προτεσταντικών ομάδων με τις οποίες ήταν 
σε διαμάχη.

Αποικιοκρατία και 
ακαδημαϊκός κόσμος
Το 16ο αιώνα, οι Ευρωπαϊκές κοινωνίες άρ-
χισαν να κατακτούν και να αποικίζουν άλλες 
ηπείρους, και κάνοντας αυτό χρησιμοποί-
ησαν τους όρους μαγεία για πρακτικές που 
ασκούσαν οι λαοί που συναντούσαν. Συνή-
θως, οι Ευρωπαίοι αποικιοκράτες θεωρούσαν 
τους ιθαγενείς ως πρωτόγονους και άγριους 
τα συστήματα πεποιθήσεων των οποίων ήταν 
διαβολικά και έπρεπε να εξαλειφθούν και να 
αντικατασταθούν από το Χριστιανισμό. Επει-
δή οι Ευρωπαίοι κατά κανόνα έβλεπαν τους 
μη Ευρωπαϊκούς λαούς ως ηθικά και πνευ-
ματικά κατώτερους από εκείνους, έβλεπαν 
επόμενο ότι εκείνες οι κοινωνίες θα ήταν πιο 
επιρρεπείς στην εξάσκηση της μαγείας. Οι γυ-
ναίκες που ασκούσαν παραδοσιακά τελετουρ-
γικά χαρακτηρίζονταν από τους Ευρωπαίους 
ως "μάγισσες".
Κατά το 19ο αιώνα, η κυβέρνηση της Αϊτής 
άρχισε να νομοθετεί εναντίον του Βουντού, 
περιγράφοντας την ως μια μορφή μαγείας. 
Αυτό ερχόταν σε αντίθεση με την κατανόηση 
της θρησκείας τους των ίδιων ατόμων που 
ασκούσαν το Βουντού.

Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτές οι Ευρωπαϊκές 
έννοιες και όροι πέρασαν από μεταλλάξεις 
καθώς ανακατεύτηκαν με ιθαγενείς έννοιες. 

Στην Δυτική Αφρική για παράδειγμα, οι Πορ-
τογάλοι εξερευνητές εισήγαγαν τον όρο και 
την έννοια feitiçaria (μεταφραζόμενο συνή-
θως ως μαγεία ή μαύρη μαγεία) και feitiço 
(ξόρκι) στον ντόπιο πληθυσμό, όπου μεταλλά-
χθηκε στην έννοια του φετίχ. Όταν μετέπει-
τα Ευρωπαίοι ήρθαν σε επαφή με αυτές τις 
κοινωνίες της Δυτικής Αφρικής, πίστεψαν 
λανθασμένα ότι fetiche ήταν ιθαγενής Αφρι-
κανικός όρος παρά αποτέλεσμα παλιότερων 
επαφών μεταξύ των δύο ηπείρων. Κάποιες 
φορές, οι ίδιοι οι πληθυσμοί που υποτάχθη-
καν από την αποικιοκρατία υιοθέτησαν τους 
Ευρωπαϊκούς όρους για τους δικούς τους 
σκοπούς. Στις αρχές του 19ου αιώνα, η νέα 
ανεξάρτητη κυβέρνηση της Αϊτής του του 
Ζαν-Ζακ Ντεσαλίν άρχισε να καταστέλλει την 
πρακτική του Βουντού, και το 1835 Αϊτινοί 
νόμοι κατηγοριοποίησαν άλλες τις πρακτικές 
Βουντού ως sortilège (μαγεία/μαύρη μαγεία), 
υπονοώντας ότι όλες γίνονταν με σκοπό να 
προκαλέσουν κακό, ενώ μεταξύ αυτών που 
ασκούσαν τις πρακτικές του Βουντού η εκτέ-
λεση τελετουργικών που προκαλούν κακό 
ήταν ήδη σε ξεχωριστή και διαφορετική κα-
τηγορία, γνωστή ως maji.

Μετά το 19ο αιώνα οι Ευρωπαίοι διανοούμε-
νοι δεν έβλεπαν πια την εξάσκηση της μαγεί-
ας υπό το πρίσμα της αμαρτίας και αντίθετα 
θεωρούσαν τις πρακτικές και πεποιθήσεις της 
μαγείας ως "έναν εκκεντρικό τρόπο σκέψης 
αντιπαραβαλλόμενο με την κυρίαρχη λογική 
της κουλτούρας - σημάδι ψυχολογικού ελατ-
τώματος και φυλετικής ή πολιτισμικής κα-
τωτερότητας".Καθώς η μορφωμένες ελίτ των 
Δυτικών κοινωνιών σταδιακά απέρριπταν 
την αποτελεσματικότητα των μαγικών πρα-

κτικών, τα νομικά συστήματα σταμάτησαν να 
απειλούν τους ασκούντες μαγικές πρακτικές 
με ποινές για τα εγκλήματα του σατανισμού 
και της μαγείας, και αντίθετα τους απειλού-
σαν με τις κατηγορίες της εξαπάτησης, υπο-
σχόμενα σε άτομα πράγματα που δεν μπορού-
σαν να τους παρέχουν.

Αυτή η εξάπλωση της Ευρωπαϊκής αποικιο-
κρατικής δύναμης ανά τον κόσμο επηρέασε 
το πώς θα προσδιόριζαν οι ακαδημαϊκοί την 
έννοια της μαγεία. Κατά το 19ο αιώνα, κάποιοι 
μελετητές υιοθέτησαν την παραδοσιακή, αρ-
νητική έννοια της μαγείας. Το ότι επέλεξαν να 
το κάνουν αυτό δεν ήταν αναπόφευκτο, γιατί 
θα μπορούσαν να ακολουθήσουν το παρά-
δειγμα διακεκριμένων Δυτικών εσωτεριστών 
που ήταν ενεργοί την περίοδο, όπως την [Έλε-
να Μπλαβάτσκι]] που είχε επιλέξει να χρησι-
μοποιήσει τον όρο και την έννοια της μαγείας 
με θετική έννοια. Πολλοί συγγραφείς επίσης 
χρησιμοποίησαν την έννοια της μαγείας για 
να κριτικάρουν τη θρησκεία, επιχειρηματολο-
γώντας ότι δεύτερη ακόμα παρουσίαζε πολλά 
από τα αρνητικά χαρακτηριστικά της πρώτης. 
Ένα παράδειγμα αυτού είναι ο Αμερικανός 
δημοσιογράφος Χένρι Μένκεν στο έργο του 
του 1930 Treatise on the Gods (Πραγματεία 
για τους Θεούς). Επεδίωξε να κριτικάρει τη 
θρησκεία συγκρίνοντάς την με τη μαγεία, 
επιχειρηματολογώντας ότι η διάκριση μεταξύ 
τους ήτα λάθος τοποθετημένη. Σε σύγχρονα 
πλαίσια αναφοράς η λέξη 'μαγεία κάποιες φο-
ρές χρησιμοποιήθηκε για να «περιγράψει ένα 
είδος ενθουσιασμού, θαυμασμού, ή ξαφνικής 
χαράς», και σε τέτοιο πλαίσιο μπορεί να είναι 
«ένας όρος που εκτιμάται πολύ». 

(Συνεχίζεται)



Αν και η ιδιωτικότητα των δεδομένων παραμένει κο-
ρυφαία ανησυχία για τους πολίτες, παγκοσμίως, αυτό 
δεν τους εμποδίζει να μοιράζονται αυτά τα δεδομένα 
έναντι ανταλλαγμάτων. Για παράδειγμα, περισσότερο 
από το 40% των πολιτών απαντά ότι θα μοιραζόταν 
ευαίσθητα ιδιωτικά δεδομένα, προκειμένου να εξα-
σφαλίσει καλύτερες τιμές και εκπτώσεις ή να λάβει 
ειδικές υπηρεσίες. Επιπλέον, σύμφωνα με πρόσφατη 
έκθεση της Kaspersky, οι καταναλωτές είναι πολύ πιο 
προετοιμασμένοι να μοιραστούν τα προφίλ τους στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άλλες πτυχές της κα-
θημερινής τους ζωής.
Το 40% των πολιτών θα μοιράζονταν ευαίσθητα ιδι-
ωτικά δεδομένα για να εξασφαλίσει καλύτερες τιμές 
και να λάβει ειδικές υπηρεσίες. Την ίδια στιγμή, πά-
ντως, τα θέματα ασφάλειας είναι ιδιαίτερα σημαντικά 
για τους καταναλωτές. Ένας στους δύο ερωτηθέντες 
(51%) δηλώνει ότι θα ήταν ευτυχής, αν η κυβέρνη-
ση παρακολουθεί τη δραστηριότητα στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης για να διατηρήσει τους πολίτες 
ασφαλείς.

Μία ενδιαφέρουσα πτυχή που αποκαλύπτει η έρευ-
να, είναι η άποψη των πολιτών, παγκοσμίως, σχετικά 
με τα συστήματα “κοινωνικής πιστοληπτικής ικανό-
τητας” – αυτοματοποιημένοι αλγόριθμοι με βάση τη 
συμπεριφορά και την επιρροή των χρηστών στο Δι-
αδίκτυο. Σχεδόν οι μισοί καταναλωτές (46%) έχουν 
ακούσει για το σύστημα “κοινωνικής πιστοληπτικής 
ικανότητας” (social credit system). Αρχικά, αυτοί οι 
αλγόριθμοι αξιολόγησης καταναλωτών ενσωματώθη-
καν από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και από 
παρόχους ηλεκτρονικού εμπορίου. Σήμερα, τέτοια συ-
στήματα εφαρμόζονται σε πολλούς άλλους τομείς. Για 
παράδειγμα, οι κυβερνήσεις και οι οργανισμοί μπο-
ρούν να αξιολογήσουν ποια άτομα είναι επιλέξιμα για 
ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον πραγματικό κόσμο.
Σύμφωνα με την έκθεση της Kaspersky (Social credits 
and security: embracing the world of ratings), παρά 
το ότι αυτά τα συστήματα έχουν τεθεί σε εφαρμογή 
και γίνονται ολοένα και πιο γνωστά, υπάρχει κάποια 
αμφισημία σχετικά με το πώς λειτουργούν και πόσο 
αποτελεσματικά εφαρμόζονται. Έτσι, το 45% των κα-

ταναλωτών αντιμετώπισε προβλήματα στην κατανό-
ηση του τρόπου λειτουργίας ενός τέτοιου συστήματος.
Οι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι αδύνατο να ανακα-
λύψουν τη βαθμολογία τους, πώς υπολογίζεται και 
πώς μπορεί να διορθωθεί, εάν υπάρχουν ανακρίβειες. 
Αλλά επιπλέον, καθώς αυτά τα συστήματα βασίζονται 
σε αυτοματοποιημένους αλγόριθμους μηχανικής μά-
θησης, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε ποιες επιλογές 
κάνουν κι αν είναι δυνατόν να βασιστούμε σε αυτούς 
– ειδικά όσον αφορά την ασφάλεια.
Σύμφωνα με την Kaspersky, τέτοια σχήματα μπορεί 
να είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε τεχνητό χειρισμό, όπως 
η μείωση της βαθμολογίας κάποιου για διάφορους 
σκοπούς. Επιπλέον, όπως και οποιοδήποτε άλλο σύ-
στημα υπολογιστή, είναι ευαίσθητα σε διαφορετικούς 
τύπους επιθέσεων, είτε στην τεχνική εφαρμογή και 
στον προγραμματισμό, είτε στη μηχανική του συστή-
ματος. Το τελευταίο θα μπορούσε να οδηγήσει στην 
εμφάνιση ενός νέου τύπου μαύρης αγοράς, όπου οι 
βαθμολογίες των χρηστών μπορούν να μετατραπούν 
σε πραγματικά χρήματα και το αντίστροφο.

Το 46% έχει ακούσει για το σύστημα “κοινωνικής πιστοληπτικής ικανότητας”

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που μειώνεται ο ΦΠΑ
 Σε μειωμένο και υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% και 6%.

4 στους 10 πρόθυμοι να μοιραστούν 4 στους 10 πρόθυμοι να μοιραστούν 
ευαίσθητα δεδομέναευαίσθητα δεδομένα

Η ΑΑΔΕ, με εγκύκλιό της, διευκρινί-
ζει τα προϊόντα τα οποία εισέρχονται 
στον μειωμένο ΦΠΑ. Αναφέρονται 
τα προϊόντα που υπόκεινται σε μειω-
μένο και υπερμειωμένο συντελεστή 
ΦΠΑ 13% και 6%.
Τα μη αλκοολούχα ποτά, χωρίς προ-
σθήκη αλκοόλης σε οποιοδήποτε 
αναλογία και για τα αεριούχα νερά ο 
συντελεστής του φόρου καθορίζεται 
σε δεκατρία τοις εκατό (13%).
Η δασμολογική κλάση 2201 περι-
λαμβάνει νερά, στα οποία περιλαμ-
βάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά 
μεταλλικά νερά και τα αεριούχα 
νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών ούτε αρωμα-
τισμένα. Στην κλάση αυτή περιλαμ-
βάνεται επίσης ο πάγος και το χιόνι.
Τα προϊόντα της δασμολογικής κλά-
σης 2202 γενικά είναι μη αλκοολού-

χα ποτά (ο αλκοολικός τίτλος τους 
δεν πρέπει να υπερβαίνει κατ’ όγκο 
το 0,5% vol) που είναι κατάλληλα 
και προορίζονται άμεσα, όπως πα-
ρουσιάζονται, για κατανάλωση από 
τον άνθρωπο με πόση, χωρίς περαι-
τέρω επεξεργασία (π.χ. διάλυση με 
νερό), ανεξάρτητα από τη λαμβανό-
μενη ποσότητα ή τους ειδικότερους 
σκοπούς που είναι δυνατό να εξυ-

πηρετεί η κατανάλωση των διαφό-
ρων ειδών υγρών, στον βαθμό που 
δεν περιλαμβάνονται σε άλλη, ειδι-
κότερη, κλάση. Καθαρά υποκειμενι-
κοί, μεταβλητοί παράγοντες, όπως ο 
τρόπος λήψης των εν λόγω ποτών ή 
ο σκοπός για τον οποίο καταναλώ-
νονται, δεν έχουν σημασία για την 
κατάταξή τους
Ειδικότερα, η κλάση 2202 περι-

λαμβάνει μεταξύ άλλων: Νερά, στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα με-
ταλλικά και τα αεριούχα νερά, με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκα-
ντικών ή αρωματισμένα, Ποτά όπως 
λεμονάδα, πορτοκαλάδα, λεμονίτα, 
βυσσινάδα, ποτά τύπου κόλα, γκα-
ζόζα, ice-tea κ.λπ., Μπύρα χωρίς αλ-
κοόλη, Άλλα μη αλκοολούχα ποτά, 
με εξαίρεση τους φυσικούς και τους 
συμπυκνωμένους χυμούς φρούτων 
ή λαχανικών της κλάσης 2009.
Επίσης, ο καφές, το τσάι και άλλα 
αφεψήματα έτοιμα προς πόση, Ορι-
σμένα άλλα ποτά έτοιμα για κατανά-
λωση, όπως αυτά με βάση το γάλα 
και το κακάο, Τα τονωτικά παρα-
σκευάσματα που μπορούν να κατα-
ναλωθούν απευθείας ως ποτά.
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• ΚΕΠ PLUS ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Νέα εποχή για τα ΚΕΠ με στόχο την εξυπηρέτηση 
πολιτών, αλλά και επιχειρηματιών. Σύμφωνα με το 
πρόγραμμα ΚΕΠ Plus που ανέπτυξε το υπουργείο 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Κοινωνία της Πλη-
ροφορίας Α.Ε., τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, 
αναβαθμίζονται ξεκινώντας ένα πρόγραμμα διερεύνη-
σης επιχειρησιακών αναγκών προκειμένου να αναζη-
τηθούν και να δοθούν οι λύσεις.
Στόχος του ΚΕΠ Plus είναι η δημόσια διοίκηση να 
συμβάλλει εποικοδομητικά με νέες, σύγχρονες υπηρε-
σίες για αυτό και κρίνεται χρήσιμη η ανάπτυξη ενός 
προγράμματος διερεύνησης και σχεδίασης πρότυπων 
φυσικών σημείων εξυπηρέτησης (one stop shops) για 
επιχειρήσεις, μέσα από την επαφή και συνεργασία με 
τους πλέον αξιόπιστους φορείς γύρω από την επιχει-
ρηματικότητα αλλά και τους ίδιους τους επιχειρημα-
τίες.

• ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΑΠΟ 
E-SHOP

Σημαντική αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού 
εμπορίου από τους καταναλωτές, λόγω της πανδημί-
ας του κοροναϊού, η οποία εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί 
σε μεγάλο βαθμό και μετά την κρίση, καταδεικνύει 
έρευνα που πραγματοποίησαν το ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο 
Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών) και 
το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του 
Οικονομικού Πανεπιστήμιο Αθηνών, με δείγμα 1.050 
ατόμων την περίοδο Μάρτιος-Μάιος 2020.
Συγκεκριμένα, σε σχέση με πέρυσι, έχει υπερδιπλασι-
αστεί η συστηματική τάση αγορών από ηλεκτρονικά 
καταστήματα γενικά (από το 21% των χρηστών Δια-
δικτύου που είχε κάνει τουλάχιστον μία διαδικτυακή 
αγορά το τελευταίο δεκαήμερο το 2019) σε 51% τον 
Μάιο 2020 (με το ποσοστό μάλιστα να είναι σταθερό 
και στις δύο μετρήσεις του Μαΐου).

• ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΚΛΙΜΑΤΟΣ

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος επιδεινώθηκε έντονα 
το Μάιο και υποχώρησε στις 88,5 μονάδες, έναντι 99,3 
μονάδων τον προηγούμενο μήνα. Σύμφωνα με έρευ-
να οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, επιδείνωση των 
προσδοκιών καταγράφηκε σε όλους τους τομείς πλην 
των κατασκευών, με εντονότερη την υποχώρηση στις 
υπηρεσίες και το λιανικό εμπόριο, και ηπιότερη αυτή 
στη βιομηχανία. Στην καταναλωτική εμπιστοσύνη η 
απαισιοδοξία κλιμακώθηκε οριακά σε σχέση με τον 
Απρίλιο, με τα περισσότερα νοικοκυριά να διατυπώ-
νουν αρνητικές προβλέψεις για την πορεία των δικών 
τους οικονομικών τους δεδομένων και της ευρύτερης 
οικονομίας στους επόμενους 12 μήνες.

• ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑ 
ΤΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το σχέ-
διο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων με τίτλο: «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, 
διατάξεις για την ανάπτυξη, την έρευνα και την καινο-
τομία», το οποίο αποσκοπεί στην πάταξη του παρεμπο-
ρίου, αλλά και στην άρση εμποδίων επιχειρηματικής 
δραστηριότητας.
Με το σχέδιο νόμου επιχειρείται, σύμφωνα με το 
υπουργείο, αφενός η αναδιάρθρωση του ελεγκτικού 
μηχανισμού για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της 
αγοράς σε όλα τα στάδια διακίνησης αγαθών και παρο-
χής υπηρεσιών, μέσω της διυπηρεσιακής συνεργασίας 
των δημόσιων ελεγκτικών μηχανισμών και αφετέρου 
εισάγονται διατάξεις που ευνοούν την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας και της άρσης των εμποδίων για 
την διευκόλυνση των οικονομικών δραστηριοτήτων.
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Οι δωρεάν μικρές αγγελίες αποστέλλονται διαδικτυακά στη 
φόρμα: anagnostis.org/form/mikres-aggelies, που θα βρείτε 
στο anagnostis.org και αναγράφονται πλήρη στοιχεία (ονο-
ματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας) για να 
μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας αν χρειαστεί. Δωρεάν 
είναι μόνο για ιδιώτες. Κάθε ιδιώτης δεν μπορεί να δημοσιεύει 
περισσότερες από μία μικρή αγγελία ταυτόχρονα.
Δημοσιεύονται και στον έντυπο Αναγνώστη Πελοποννήσου και 
στο site www.anagnostis.org

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

ΑγγελίεςΜΙΚΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα ισογείου 55 τ.μ στο 
Ναύπλιο πλησίον Δ.Ο.Υ και δημοσίων υπηρε-
σιών. Καλή κατάσταση έτος κατασκευής 1998. 
Διαθέτει πατάρι για αποθηκευτικό χώρο! Τηλ. 
697 493 0349 ΚΩΔ. 1136

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 700 μέτρων στο Μο-
ναστηράκι Αργολίδας εκατό μέτρα από την 
πλατεία. Τηλέφωνο για πληροφορίες 694 
695 5302 ΚΩΔ. 1139 

ΑΝΑΖΗΤΩ κατοικία προς πώληση στην 
πόλη του Ναυπλίου. Μέχρι περίπου 75τμ, σε 
κοντινή απόσταση από το κέντρο, προσιτό, 
προσφορές για παλιά σπίτια/ που χρήζουν 
ανακαίνισης ευπρόσδεκτες. Επικοινωνία 
+30 697 473 1221 (τηλέφωνο και WhatsApp) 
ΚΩΔ. 1129

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα λιανικής τροφίμων 10 
χλμ. από Ναύπλιο σε τουριστική περιοχή, 
σε συνεχή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ πάνω από 50 χρό-
νια, λόγω συνταξιοδότησης, επιφάνεια 300 

τ.μ. περίπου & υπόγειο, χαμηλό μίσθωμα το 
κτίριο, τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 694 827 2077 
8:00-14:00 ΚΩΔ. 1225

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

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ L@B στο Ναύπλιο ζητεί 
τεχνικό κινητών τηλεφώνων για πλήρη απα-
σχόληση. Κύριο προσόν που απαιτείται είναι ο 
επαγγελματισμός, πτυχίο επιθυμητό, εμπειρία 
επιθυμητή. Αποστολή βιογραφικών στο info@
lab.com.gr ΚΩΔ. 1141

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ φύλαξη παιδιών, κατά προ-
τίμηση πρωινές ώρες (Απόφοιτος σχολής ΙΕΚ 
ειδικότητα «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων») και 
στην περιοχή Ναυπλίου. Πληροφορίες στο 
τηλ. 694 690 7897 ΚΩΔ. 1142

ΨΑΧΝΩ εργασία ως security στο Άργος και 
γύρω περιοχές. Τηλ. επικοινωνίας: 694 746 
4147 ΚΩΔ. 1138

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο Ναύπλιο ζητάει πωλήτρια. 
menziesnafplio@hotmail.com ΚΩΔ. 1137

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για ηλεκτρονικό κα-
τάστημα (Eshop), απαραίτητες γνώσεις Η/Υ. 
Αποστολή βιογραφικών : pe.tsakiri@gmail.
com ΚΩΔ. 1134

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα ως εσωτερική για 24ωρη 
φύλαξη και φροντίδα ηλικιωμένου ζευγαριού. 
Τηλ. 697 741 5299 ΚΩΔ. 1135

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κυρία για φύλαξη και φροντίδα ηλι-
κιωμένου 2 φορές την εβδομάδα, 8 ώρες. 698 
169 2759 ΚΩΔ. 1132

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ υπεύθυνα το κλάδεμα 
δέντρων εσπεριδοειδών, ελιώ. Τιμή χιλιομετρι-
κή απόσταση και λοιπές εργασίες. Διαθέτουμε 
όλων των τύπων μηχανημάτων. Συνεργαζό-
μαστε με μεσιτικά γραφεία τοπογράφους & με 
εκτιμητές. Κ. Νίκος. Τηλ. 694 610 3367 – 698 369 
3065 ΚΩΔ. 1131

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει κατ΄ οί-
κον μυοσκελετικές και νευρομυικές παθήσεις 
καθώς και μεταγχειρητική αποκατάσταση. 
Θεραπεία για νευρολογικές και αναπνευστι-

κές παθήσεις καθώς και για τενοντοπάθεια, 
τενοντίτιδα. Αποκατάσταση από Εγκεφαλικά, 
Πάρκινσον. Τηλέφωνο : 694 381 6199 Περιοχή: 
Αργολίδα ΚΩΔ. 1227

Αναλαμβάνω την φύλαξη των παιδιών σας, και 
το μαγείρεμα με εμπειρία. Ελληνίδα κυρια μη 
καπνίστρια. Ενδιαφέρομαι για περιοχή Ναυ-
πλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 970 1239. 
ΚΩΔ. 1226

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

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Φοράδα 7 ετών με μουλαρόπου-
λο 3 μηνών, μουλάρι και άλογο. Τα ζώα είναι 
ήμερα, μετρίου αναστήματος. Τηλ. επικοι-
νωνίας 6974380303 ΚΩΔ. 1140

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Σαλόνι με 4θέσιο καναπέ πλήρες 
σετ. 8 κομμάτια, 4θέσιος καναπές με μπρά-
τσα, δύο μεγάλες πολυθρόνες με στρογγυ-
λεμένα μπράτσα, δύο καρέκλες και τρία τρα-
πέζια. Το σαλόνι είναι σε άριστη κατάσταση 
χωρίς καθόλου φθορές ή σημάδια χρήσης 
στο ξύλο και στο ύφασμα. Τιμή συζητήσιμη. 
1.400€  Τηλ. 6974701939 Φάνης. ΚΩΔ. 1133

ΑΓΟΡΑΖΩ γυναικείο ποδήλατο με κάθισμα 
μωρού. Τηλ επικοινωνίας 6942414055. ΚΩΔ. 
1130

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γαρδελοκάναρα - καναρίνια. 
Πληροφορίες επικοινωνίας: 694 764 6993 / 
2751 023075 ΚΩΔ. 1128

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

mailto:remax.nafplio@gmail.com
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Πως γίνονται τα παιδιά 
Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να 

ρωτήσουν πως γίνονται τα παιδιά.
- Μαμά, μαμά, λέει ο Τοτός μόλις πήγε σπίτι, 
η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως 
γεννιούνται τα παιδιά.

- Δεν μπορώ τώρα, 
καθαρίζω πατάτες, λέει η 

μαμά.
- Έλα, ρε μαμά, πες μου...
Τέλοσπάντων, η μαμά του 
για να τον ξεφορτωθεί του 
δείχνει μία πατάτα και του 

λέει:
- Την βλέπεις αυτήν; Από 
εδώ έρχονται τα παιδιά.
Εκστασιασμένος ο Τοτός 
βάζει την πατάτα στην 

τσέπη, και περιμένει πως και πως την επόμενη 
μέρα στο σχολείο.

Την άλλη μέρα στην τάξη, ρωτάει η δασκάλα:
- Μάθατε αυτό που σας είπα;

- Ναι!!! λένε όλα τα παιδάκια με μία φωνή.
- Για πες εσύ, Κωστάκη.

- Λοιπόν κυρία, λέει ο Κωστάκης τα παιδιά τα 
φέρνει ο πελαργός.

- Λάθος!! Λάθος!! άρχισε να φωνάζει ο Τοτός.
- Για πες μας εσύ, Ελενίτσα, λέει η δασκάλα.

- Τα παιδάκια τα φέρνει ο 
Θεούλης!! λέει η Ελενίτσα.

- Μα τι λέει; φωνάζει ο 
Τοτός και κάνει φασαρία.
Εκνευρισμένη η δασκάλα 

γυρνάει στον Τοτό:
- Για πες μας εσύ Τοτό που 

τα ξέρεις όλα...;
Ο Τοτός με ένα πονηρό 
χαμόγελο βάζει το χέρι 
στην τσέπη, πιάνει την 
πατάτα και λέει στην 

δασκάλα:
- Να την βγάλω έξω;

- Και βέβαια, όχι! Λέει η δασκάλα σοκαρισμένη.
- Βρε, να την βγάλω έξω; ξαναλέει ο Τοτός.

- Όχι, φυσικά!
- Α, λέει ο Τοτός, δεν θέλεις να την βγάλω... 

Όταν την τρως όμως, καλά είναι, έ;Μην σας εξαπατά το σλόγκαν της μπλούζας, παγίδα 
είναι

Η Ομπρέλα 
-Ένας παππούς 80 χρονών πάει στο γιατρό για 
γενικό τσεκ απ, και ο γιατρός τον ρωτάει:
- Πώς αισθάνεστε;
- Ποτέ δεν ένοιωσα καλύτερα! Είμαι παντρεμένος 
με μια 25χρονη ξανθιά θεά, με την οποία περνάω 
θαυμάσια, και μάλιστα είναι και έγκυος! Μου 
ετοιμάζει παιδί!
Ο ιατρός αφού τον κοιτάει για λίγα δευτερόλεπτα 
σκεπτικός, του λέει:
- Να σας πω μια ιστορία... Ήταν ένας φίλος 
μου κυνηγός, ο οποίος καθώς έφευγε από το 
σπίτι του, αντί να πάρει το όπλο του, πήρε την 
ομπρέλα.
Αφού περπατούσε για κάμποση ώρα στο 
δάσος, είδε μπροστά του ξαφνικά μια τεράστια 
αρκούδα. Σηκώνει λοιπόν την ομπρέλα του και 
κάνει να πυροβολήσει, αλλά ΦΡΑΠ! ανοίγει η 
ομπρέλα. Παρόλα αυτά η αρκούδα έπεσε κάτω 
νεκρή, τέζα!
- Αποκλείεται! φωνάζει ο παππούς, κάποιος 
άλλος την πυροβόλησε!
- Και εγώ βασικά εκεί το πήγαινα... του λέει και ο 
γιατρός.

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα


