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Αξίζει στο Ναύπλιο να ταυτιστεί με το Ναυπλιώ-
τη Hendrix; 6 χρόνια μετά, οι «Βραδιές Χιώτη» 
αλλάζουν όνομα. Ο αρχικός σκοπός ήταν να κα-
θιερωθούν οι εκδηλώσεις «Χιώτη», «όπως γίνο-
νται σε άλλα μέρη της Ελλάδας όπου τιμούν τους 
καλλιτέχνες τους (βλ. Τρίκαλα με τα Τσιτσάνεια».

Σελ 4

Πώς το Ναύπλιο 
έχασε το Χιώτη του

  Σελ. 3Σελ. 3

ΕΥΛΥΓΗΣΙΑ, ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ, ΕΥΛΥΓΗΣΙΑ, ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ, 
ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Σελ. 20Σελ. 20

Φοιτητική ζωή στο Ναύπλιο, χωρίς στέγηΦοιτητική ζωή στο Ναύπλιο, χωρίς στέγηAERIAL DANCE ΑΠΟ ΤΟΥΣ AERIAL DANCE ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΙΠΤΑΜΕΝΟΥΣΙΠΤΑΜΕΝΟΥΣ Οι τιμές και τα διαμερίσματα που υπάρχουνΟι τιμές και τα διαμερίσματα που υπάρχουν

 �� ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΉΤΉΣΉ ΥΠΟΨΉΦΙΟΤΉΤΩΝ  ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ 
ΚΟΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΉΝ ΕΠΟΜΕΝΉ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 

Οι ανύπαρκτες αντιπολιτεύσεις 
σε Ναύπλιο και Άργος αναγκά-
ζουν τα κόμματα σε αναζήτηση 
από τώρα υποψηφίων δημάρχων.
Θα στηριχτούν ξανά  Καμπόσος 
και  Κωστούρος ή θα αναζητη-
θούν άλλες λύσεις;
Ποιο λόγο θα έχει το φθίνον ΚΙ-
ΝΑΛ και προς τα πού κοιτά ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ – Προοδευτική συμμαχία;
Ποιο ρόλο θα παίξουν κομμα-
τικές συνεργασίες σε εθνικές 
εκλογές;
Τρία χρόνια πριν τις δημοτικές 
εκλογές και ξεκίνησαν τα «μα-
γειρέματα»             Σελ. 8

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

ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ 300,00 ευρώ.

Ετήσια Τραπεζών, φορέων 
επιχειρήσεων: 150,00 ευρώ

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

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

άδεια του εκδότη (Ν.2121/1993).

Ευχαριστούμε πολύ τους αρθρογράφους 
που προσφέρουν αφιλοκερδώς 

τις εργασίες τους

Tαυτότητα
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Χωρίς φοιτητικά σπίτια το Ναύπλιο
Νοικιάζουν δυάρια και τριάρια για να συγκατοικήσουν οι 307 νέοι φοιτητές

 

Μ
ε τη βαλίτσα στο χέρι είναι 
οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές 
που αναμένουν να μπουν 
στα δύο Τμήματα του Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου 

στο Ναύπλιο προκειμένου να βρουν 
σπίτι να μείνουν, αφού ειδικά για την 
πόλη αυτή η εξεύρεση ενοικιαζόμενων 
διαμερισμάτων δεν είναι και η πιο εύκο-
λη υπόθεση.

Η αγωνία φοιτητών και γονέων αναμένουν 
την ανακοίνωση των βάσεων στα τέλη Αυ-
γούστου με τη μηχανή του αυτοκινήτου …
αναμμένη, ώστε να σπεύσουν πρώτοι από 
μακρινά μέρη και άλλες περιοχές της χώρας 
και να μην ταλαιπωρηθούν σχετικά με τη 
διαμονή, στην κατά τ΄ άλλα φιλόξενη πόλη, 
που φιλοδοξεί να γίνει φοιτητούπολη, χωρίς 
όμως να έχει τις απαραίτητες υποδομές.
Στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών μπαίνουν 
167 νέοι φοιτητές και στο καινούργιο Τμήμα 
Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών άλλοι 
140 φοιτητές, ένας αριθμός νέων κατοίκων 
του Ναυπλίου, που θα αναζητήσει πλέον σε 
λίγο καιρό στέγη.
Είναι γνωστό ότι στο Ναύπλιο δεν υπάρχουν 
ελεύθερες προς ενοικίαση 307 γκαρσονιέρες 
ή στούντιο, - όσος και ο αριθμός των πρω-
τοετών φοιτητών -, όπως επιβεβαιώνει στον 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και ο μεσί-
της Ερρίκος Ανδριανόπουλος. Η δόμηση στο 
Ναύπλιο έχει σταματήσει εδώ και χρόνια, τα 
περισσότερα διαμερίσματα ήδη κατοικούνται, 
ενώ πολλά ακόμα παραμένουν για χρήση τύ-
που Airbnb, οπότε τα πράγματα είναι δύσκο-
λα τουλάχιστον για όσους θα αναζητήσουν 
γκαρσονιέρες ή μικρά στούντιο.
«Είναι δύσκολο να καλυφθεί η ζήτηση για-
τί δεν υπάρχει διαθεσιμότητα», τονίζει ο κος 

Ανδριανόπουλος. Ενώ, όταν ερωτάται πού 
θα μπορέσουν να μείνουν οι φοιτητές που θα 
έρθουν να σπουδάσουν στο Ναύπλιο, απαντά 
ότι πολλοί προτιμούν τη συγκατοίκηση σε 
δυάρια ή τριάρια διαμερίσματα, αφενός για 
οικονομία αφού μοιράζονται το ενοίκιο και 
αφετέρου ως λύση στο πρόβλημα εξεύρεσης 
μικρών διαμερισμάτων.

Τα ενοίκια
Τα ενοίκια στο Ναύπλιο, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που διαθέτει αυτή τη στιγμή ο κος 
Ανδριανόπουλος είναι:
Γκαρσονιέρα: 200,00 – 260,00 ευρώ
Δυάρι: 280,00 – 330,00 ευρώ
Τριάρι: 330,00 – 450,00 ευρώ
Επιπλωμένη Γκαρσονιέρα (studio): 
250,00 – 300,00 ευρώ
Επιπλωμένο δυάρι: 300,00 – 370,00 ευρώ
Αντίστοιχες είναι οι εκτιμήσεις και από έρευ-

να του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματο-
μεσιτών E-Real Estates που δημοσίευσε το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ καταγράφοντας τις τιμές που θα 
κινηθούν τα ενοίκια για τους φοιτητές ανά 
την Ελλάδα, με το Ναύπλιο να κατέχει το αρ-
νητικό ρεκόρ των υψηλότερων ενοικίων σε 
όλη την Πελοπόννησο.
Studio: 2019: 200 ευρώ. 2020: 200 - 300 
ευρώ
Γκαρσονιέρα: 2019: 250 -310 ευρώ. 2020: 
230 -350 ευρώ
Δυάρι: 2019: Από 320 ευρώ. 2020: 300 - 
400 ευρώ
Θα περίμενε κανείς η εικόνα να είναι αντί-
στροφη με άλλες χρονιές, δεδομένης της 
μείωσης της τουριστικής κίνησης και της 
μετατροπής πλέον του 60% περίπου των 
κατοικιών που μισθώνονταν με βραχυχρό-
νια μίσθωση τύπου Airbnb, σε μακροχρόνια 
μίσθωση. Όμως αυτό δεν συμβαίνει, αφού η 

ζήτηση παραμένει στο Ναύπλιο μεγάλη, σε 
σχέση με την προσφορά.
Βέβαια υπάρχει και η λύση ενοικίασης δια-
μερισμάτων από φοιτητές, πέριξ του Ναυπλί-
ου, στο Άργος και τη Νέα Κίο, περιοχές που 

συνδέονται με τακτική συγκοινωνία, ή και σε 
γύρω χωριά, όπου όμως η μετακίνηση προς 
το Πανεπιστήμιο είναι ακόμα πιο δύσκολη. 
Πέραν αυτού οι φοιτητές αφενός θέλουν να 
βρίσκονται κοντά στη Σχολή τους, αφετέρου 
όμως και να μπορούν να βρίσκονται εύκολα 
ακόμα και στον ελεύθερο χρόνο τους με τους 
συμφοιτητές τους, κάτι που τους αναγκάζει 
ακόμα και στη συγκατοίκηση. Αυτό άλλωστε 
πάντα γινόταν, πέραν του ότι αποτελεί και 
«μόδα» τα τελευταία χρόνια.

Στο Τμήμα Θεατρικών 
Σπουδών μπαίνουν 

167 νέοι φοιτητές και 
στο καινούργιο Τμήμα 

Παραστατικών και 
Ψηφιακών Τεχνών άλλοι 

140 φοιτητές, ένας 
αριθμός νέων κατοίκων 

του Ναυπλίου, που 
αναζητά στέγη

Φοιτητική ζωή στο Ναύπλιο. Τα στέκια, οι σχολές και τα μαθήματα
Αθήνα ή επαρχία; Η επιθυμία του 
κάθε φοιτητή δεν ταυτίζεται πάντα με 
τις τελικές επιλογές του. Οι Πανελλα-
δικές εξετάσεις, η οικονομική αιμορ-
ραγία των οικογενειών και πολλοί 
άλλοι παράγοντες καθορίζουν πού 
θα πάει να σπουδάσει το κάθε παιδί 
που τελειώνει το Λύκειο και γυρνά 
μια σελίδα στη ζωή του.
Γιατί φοιτητική ζωή δεν είναι μόνο 
οι σπουδές. Είναι όλο το πακέτο που 
ονειρεύεται πολλά χρόνια πριν ο 
κάθε φοιτητής. Ένα όνειρο, να πε-
ράσει κάπου μακριά από τον τόπο 
μόνιμης κατοικίας του, να μην έχει 
κανέναν έλεγχο πάνω από το κεφάλι 
του και να βιώσει το ταξίδι της φοι-
τητικής ζωής που περιμένει πώς και 
πώς!
Παίρνει ουσιαστικά τη ζωή στα χέρια 
του έχοντας ένα σταθερό μπάτζετ με 
το οποίο κανονίζει τι θα κάνει, έχο-
ντας την απόλυτη ελευθερία στις επι-
λογές του.
Οι φοιτητές που σπουδάζουν στο 

Ναύπλιο, όπως λένε περνάνε καλά, 
αφού είναι μια πόλη μικρή σε έκταση 
και μπορεί να βρεθεί κανείς εύκολα 
με τα πόδια ή με το ποδήλατο από 
τη μια άκρη στην άλλη. Αντίθετα δεν 
υπάρχουν άπειρες διέξοδοι για δια-
σκέδαση και ψυχαγωγία, ακόμα και 
για μόρφωση, όμως δεδομένου ότι 
πρόκειται για μια τουριστική πόλη 
έχει λίγο απ΄ όλα. Το κεντρικό κτήριο 
του Πανεπιστημίου βρίσκεται δίπλα 
στο γήπεδο, σε μικρή απόσταση από 
το ιστορικό κέντρο, που υπάρχουν 

στα γραφικά σοκάκια καφέ, μπαρ και 
εστιατόρια, αλλά και σε γειτονιές της 
πόλεις, όπως η Πρόνοια, που μπορεί 
κάποιος να βρει φθηνότερα μαγαζιά. 
Στο Ναύπλιο ο φοιτητής θα βρει από 
σουβλατζίδικα και ψαροταβέρνες μέ-
χρι γκουρμέ εστιατόρια και από μι-
κρά καφέ, μέχρι πολυτελείς καφετέ-
ριες που το βράδυ μετατρέπονται σε 
μοναδικά μπαρ. Όσο για τα ντελίβερι, 
δεν σταματούν να μεταφέρουν πακέ-
τα φαγητού όπου κι αν μείνεις.
Τις καθημερινές μέρες (και νύχτες 

του χειμώνα) στην πόλη συνήθως 
δεν υπάρχει τουρισμός και όλα τα 
μαγαζιά της πόλης τα βράδια γίνο-
νται στέκια των φοιτητών. Άσε που οι 
ίδιοι οι φοιτητές αξιοποιούν το φυσι-
κό σκηνικό της πόλης για τα διάφο-
ρα events της σχολής τους ή και για 
τη διάσκέδασή τους ακόμα κάποιες 
φορές. Τα Σαββατοκύριακα και τις 
αργίες όμως, όπως και το καλοκαίρι 
η κατάσταση αλλάζει και οι τουρίστες 
γίνονται πλειοψηφία.
Το καινούργιο Τμήμα Παραστατικών 
και Ψηφιακών Τεχνών θα προσθέσει 
και άλλους φοιτητές στο Ναύπλιο, 
μαζί με τη Σχολή Καλών Τεχνών που 
λειτουργεί από το 2003.
Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών εί-
ναι μια πανεπιστημιακή μονάδα 
που μέσα από την ερευνητική και 
εκπαιδευτική δραστηριότητά της 
συμβάλλει στην πολιτιστική ζωή 
του Ναυπλίου, χτίζει δεσμούς με την 
πόλη, καλλιεργεί την καινοτομία και 
τον πειραματισμό και προβάλλει την 

καλλιτεχνική δημιουργία και τον επι-
στημονικό λόγο.
Το Τμήμα Παραστατικών και Ψη-
φιακών Τεχνών, ανήκει στη Σχολή 
Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου και έχει ως αποστο-
λή να καλλιεργεί και να προάγει τη 
γνώση στα επιστημονικά, καλλιτεχνι-
κά και τεχνολογικά αντικείμενα που 
αφορούν τις παραστατικές τέχνες 
(Επιτέλεση, Χορός, Θέατρο) καθώς 
και τις ψηφιακές τέχνες, με έμφαση 
στη μεταξύ τους σύνδεση καθώς και 
στη σύνδεση με ποικίλες κοινωνικές 
εφαρμογές, την τεχνολογία και την 
εκπαίδευση.
Η Performance, (παράσταση ή εγκα-
τάσταση), ως κατ’ εξοχήν πεδίο και-
νοτομίας στις τέχνες, βρίσκεται στο 
επίκεντρο των καλλιτεχνικών, θεω-
ρητικών, τεχνολογικών και μεθοδο-
λογικών μαθημάτων που προσφέρο-
νται στο Τμήμα.
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Τ ο 2014 ο δήμος Ναυπλίου - 
ενθουσιασμένος από την ιδέα 
κάποιων Προνοιωτών, μεταξύ 
των οποίων του Σωτήρη Μα-

νού - ονειρευόταν να κάνει την περιοχή 
που έζησε ο Έλληνας Jimi Hendrix, ο 
κορυφαίος δεξιοτέχνης μουσικός Μα-
νώλης Χιώτης, ταυτόσημη με το όνομά 
του και τη φήμη του.
Ήταν η πρώτη φορά που η πόλη είδε 
σοβαρά το θέμα Χιώτη και μάλιστα δι-
οργάνωνε το πρώτο μουσικό διήμερο 
αφιερωμένο στο βιρτουόζο του μπου-
ζουκιού, στην ίδια γειτονιά που έκανε 
τα πρώτα του βήματα στη μουσική, στην 
Πρόνοια.

Ακόμα και σήμερα υπάρχει στην ιστοσε-
λίδα του δήμου καταγραμμένο το όνειρο 
των εμπνευστών και των διοργανωτών: 
«Ο σκοπός των εκδηλώσεων είναι να 
καθιερωθούν και να γίνονται κάθε χρό-
νο, «όπως γίνονται σε άλλα μέρη της 
Ελλάδας όπου τιμούν τους καλλιτέχνες 
τους (βλ. Τρίκαλα με τα Τσιτσάνεια». Ο 
σκοπός μάλιστα ήταν ακόμα βαθύτερος 
αφού ο δήμος έλεγε τότε ότι «Με τις 
«Βραδιές Χιώτη» οι διοργανωτές θα επι-
χειρήσουν να φέρουν σε επαφή το κοινό 
με το έργο του μεγάλου δεξιοτέχνη του 
μπουζουκιού και λαϊκού συνθέτη και 
ταυτόχρονα να γνωρίσει το κοινό την 
όμορφη γειτονιά του Ναυπλίου».
Μέχρι και πρόσφατα ο δήμαρχος Δη-
μήτρης Κωστούρος είχε παραδεχθεί ότι 
«μέσα από τις βραδιές Χιώτη αναδεικνύ-
εται το σύνολο της καλλιτεχνικής παρα-
γωγής της Πρόνοιας και της περιοχής 
μας ολόκληρης».
Τα χρόνια πέρασαν με ένα …μυστικό 
όμως να κρύβεται στο παρασκήνιο. Οι 
διοργανωτές όπως φαίνεται κινήθηκαν 
ερασιτεχνικά για μια τέτοια φιλόδοξη 
διοργάνωση, που δεν θα περιοριζόταν 
σε μια απλή μουσική βραδιά και δεν 
είχαν προβλέψει όλες τις παραμέτρους. 
Ώσπου το πρόβλημα τους βγήκε ξαφνι-

κά μπροστά εφέτος.
Το πρώτο καμπανάκι κινδύνου για τη 
συνέχιση των «Βραδιών Χιώτη» χτύ-
πησε από τον εμπνευστή τους Σωτήρη 
Μανό, ο οποίος περίλυπος ανακοίνωνε 
πριν λίγες ημέρες: 
 «Δυστυχώς λογαριάζαμε χωρίς τον ξε-
νοδόχο και στη προκειμένη περίπτωση 

μιλώ για τους κατόχους των πνευματι-
κών δικαιωμάτων του Μανώλη Χιώτη. 
Δε μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε 
με το όνομα του μεγάλου μουσικού». Η 
ανακοίνωση αυτή παίρνει έκταση και 
από τα Μέσα Ενημέρωσης, αλλά για 
άγνωστο λόγο μια μέρα μετά εξαφανίζε-
ται από τον προσωπικό λογαριασμό του 

κου Μανού.
Χωρίς να δώσει πολλές εξηγήσεις προ-
σπαθεί στη συνέχεια να δώσει διευκρι-
νήσεις το μέλος του διοικητικού συμ-
βουλίου του ΔΟΠΠΑΤ Μάνος Περράκης 
ο οποίος δηλώνει: «στο τελευταίο Διοι-
κητικό Συμβούλιο του ΔΟΠΠΑΤ, ενημε-
ρωθήκαμε από την Πρόεδρο κυρία Ράλ-

λη, για το πρόβλημα που προέκυψε με 
τα πνευματικά δικαιώματα απογόνων 
του Μανώλη Χιώτη και αποφασίσαμε, 
αν δεν διευθετηθεί το θέμα, να προ-
χωρήσουμε κανονικά στη διοργάνωση 
μουσικής βραδιάς στην Πρόνοια. Προ-
τάθηκαν και κάποια ονόματα και για να 
μη χαθεί η συνέχεια της εκδήλωσης, να 
κάνουμε αφιέρωμα στο Μανώλη Χιώτη 
ή κάτι παρεμφερές...».

Καμουφλαρισμένη βραδιά 
Χιώτη
Κάπως έτσι, η λύση για την διοργάνω-
ση μιας …καμουφλαρισμένης «βραδιάς 
Χιώτη» με το όνομα «Μουσικές Βραδιές 
της Πρόνοιας 2020» φαίνεται πλέον ότι 
παίρνει σάρκα και οστά.
Με καθυστέρηση κάποιων ημερών ο 
ΔΟΠΠΑΤ ανακοινώνει τελικά επισήμως 
«την ύπαρξη νομικών θεμάτων, εξαιτίας 
των οποίων οι συγγενείς του μεγάλου 
καλλιτέχνη δεν θα επιθυμούσαν να συ-
νεχιστεί η χρήση του ονόματος του στις 
Μουσικές Βραδιές της Πρόνοιας, επι-
θυμία η οποία δεν θα μπορούσε να μη 
γίνει απολύτως σεβαστή».
Αυτό προέκυψε σύμφωνα με το ΔΟΠ-
ΠΑΤ κατόπιν της ανακοίνωσης του προ-
γράμματος εκδηλώσεων του φετινού 
καλοκαιριού το οποίο περιλάμβανε και 
τις «Βραδιές Χιώτη» στην Πρόνοια. 
Η δημοσιοποίηση του προγράμματος 
και το μεγάλο ενδιαφέρον που επέδει-
ξαν τα Μέσα Ενημέρωσης για την θε-
σμοθετημένη πλέον εκδήλωση, είχε ως 
αποτέλεσμα την κατόπιν εορτής επικοι-
νωνία του δημάρχου Δημήτρη Κωστού-
ρου με τον κο Διαμαντή Χιώτη, ο οποίος 
μετέφερε την επιθυμία των συγγενών 
λίγο πριν την 6η διοργάνωση.
Ο ΔΟΠΠΑΤ βέβαια επισημαίνει ότι «ου-
δέποτε τέθηκε θέμα πληρωμής δικαιω-
μάτων από την πλευρά της οικογένειας 
του Μανώλη Χιώτη», όμως μικρή σημα-
σία έχει το παρελθόν που διοργανώνο-
νταν οι «βραδιές Χιώτη», όσο το μέλλον 
τους, που όλα δείχνουν ότι δεν θα υπάρ-
χει, τουλάχιστον με την πρότερη μορφή.
Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το Ναύ-
πλιο, δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποι-
εί το όνομα του δεξιοτέχνη Χιώτη στις 
εκδηλώσεις αυτές που έτυχαν μεγάλης 
αποδοχής από τον κόσμο και από τους 
ανθρώπους της τέχνης και αναγκάζεται 
στο εξής να διοργανώνει τις λεγόμενες 
«Μουσικές Βραδιές της Πρόνοιας». 
Όσο κι αν οι διοργανωτές προσπαθούν 
να τις παρουσιάσουν ως συνέχεια του 
θεσμού, που μόλις τελείωσε, σημειώνο-
ντας: 
«Οι Μουσικές Βραδιές της Πρόνοιας 
είναι ένας από τους κορυφαίους καλλι-
τεχνικούς θεσμούς με τεράστια αποδοχή 
από τον κόσμο και από τους ανθρώπους 
της τέχνης και έτσι θα συνεχιστούν και 
φέτος, αγκαλιάζοντας τη δημιουργική 
πλευρά των ανθρώπων της μουσικής 
και του θεάτρου».

Ο σκοπός των 
εκδηλώσεων με την 

ονομασία «Βραδιές Χιώτη» 
ήταν να καθιερωθούν και 
να γίνονται κάθε χρόνο, 
«όπως γίνονται σε άλλα 
μέρη της Ελλάδας όπου 
τιμούν τους καλλιτέχνες 
τους (βλ. Τρίκαλα με τα 

Τσιτσάνεια»

επικαιρότητα

Πώς το Ναύπλιο έχασε τον Χιώτη του
6 χρόνια μετά, οι «Βραδιές Χιώτη» γίνονται «Μουσικές Βραδιές Πρόνοιας»

Αξίζει στο Ναύπλιο να ταυτιστεί με το Ναυπλιώτη Hendrix;
Ο αστικός μύθος ότι ο μοναδικός κιθαρίστας Jimi Hendrix φο-
βήθηκε τον σολίστα Μανώλη Χιώτη ακόμα και αν από πολ-
λούς θεωρείται αναληθής δείχνει το μέγεθος της αξίας στο 
μουσικό στερέωμα του βιρτουόζου του μπουζουκιού που έζη-
σε τα παιδικά του χρόνια στην Πρόνοια, όπου 
έπιασε για πρώτη φορά το μουσικό όργανο που 
τον ανέδειξε ως μοναδικό στο είδος του.
Το σπίτι που μεγάλωσε στην Πρόνοια, οι πενιές 
που ακούστηκαν από τον λαϊκό συνθέτη και 
δεξιοτέχνη του μπουζουκιού, που εισήγαγε την 
τέταρτη – διπλή - χορδή στο μπουζούκι, οι πρώ-
τες εμφανίσεις του σε μαγαζιά της περιοχής δεν 
θα άξιζαν να ταυτίσουν το Ναύπλιο με αυτόν;
Προφανώς και η Πρόνοια θα μπορούσε να γίνει 
σημείο αναφοράς για τον μεγάλο μουσικό. Κάτι 
τέτοιο όμως θέλει σχεδιασμό και μελέτη. Κάτι 
που φαίνεται έξι χρόνια μετά, όταν ακόμα και 
αυτές οι πρώτες εκδηλώσεις που έγιναν προς 
τιμήν του, χάνουν την ταυτότητα και την ονο-
μασία τους.
Ο Μανώλης Χιώτης είναι μια περιουσία για το Ναύπλιο. Γεν-
νήθηκε στις 21 Μαρτίου 1921. Κατά τον ρεμπετολόγο Τάσο 
Σχορέλη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ενώ κατά τον ποιητή 
και συγγραφέα Νίκο Ρούτσο στο Ναύπλιο. Ο πατέρας του λε-
γόταν Διαμαντής Χιώτης, ένας βαρύμαγκας γεννημένος στον 
Πειραιά, με καταγωγή από το Λεωνίδιο. Από μικρή ηλικία άρ-
χισε να ασχολείται με τα λαϊκά όργανα και ξεκίνησε να μαθαί-
νει κοντά σε Θεσσαλονικιό μουσικοδιδάσκαλο, αρχικά κιθάρα, 
μπουζούκι και στη συνέχεια ούτι.
Έτσι, από 15 ετών όταν η οικογένειά του μετακόμισε στο Ναύ-
πλιο, ο Μανώλης Χιώτης άρχισε να εργάζεται επαγγελματικά 
ως μουσικός.
Ο Χιώτης, όπως αναφέρεται στη Wikipedia, βλέποντας ότι με 
το «κλασικό» μπουζούκι δεν μπορούσε να αποδώσει γρηγορό-
τερες σε ρυθμό μουσικές εκτελέσεις, προχώρησε στη μεγάλη 
καινοτομία προσθέτοντας άλλη μία χορδή στο όργανο, δημι-
ουργώντας έτσι το «τετράχορδο μπουζούκι». Με το τετράχορ-
δο πλέον μπουζούκι, άνοιξε ο ορίζοντας για ασύλληπτες σε 
ταχύτητα εκτελέσεις σε σχέση με το κλασικό μπουζούκι.
Σύμφωνα με το  web.archive.org μετά το 1964. στην πιο 

μακρόχρονη παραμονή του στις Η.Π.Α. που κράτησε έως το 
1968, ηχογράφησε τρεις δίσκους Long Play με την Μαίρη Λί-
ντα και την ορχήστρα του ομογενούς George Stratis. To 1966 
ο πρόεδρος της Αμερικής Λίντον Τζόνσον του απένειμε τιμη-

τικό δίπλωμα και τον ονόμασε επίτιμο κάτοικο 
της Αμερικής. Η εμπειρία του στην Αμερική και 
ότι πρωτόγνωρο συνέβαινε εκεί επηρέασαν, σ’ 
ένα μεγάλο βαθμό, όλη εκείνη την εποχή της 
latin jazz εποχής του από τα μέσα το ’50 έως 
το τέλος της ζωής του. Στο CD περιλαμβάνονται 
και ηχογραφήσεις γνωστών τραγουδιών του 
Μανώλη Χιώτη, που έγιναν από Έλληνες μου-
σικούς «μετανάστες» στην Αμερική.
Στη δεκαετία του 1960 ο Μανώλης Χιώτης 
περιλαμβανόταν μόνιμα σε ειδικό πίνακα Ελλή-
νων καλλιτεχνών της εθιμοτυπικής υπηρεσίας 
του Υπουργείου Εξωτερικών, για την προτεινό-
μενη διασκέδαση των υψηλών επισκεπτών της 
Χώρας. 

Ο Χιώτης και ο Hendrix
Παρότι από πολλούς αμφισβητείται, λέγεται ότι υπήρξε μια 
μοιραία συνάντηση του Μανώλη Χιώτη με τον Jimi Hendrix 
στο Σικάγο. Το περιοδικό klik αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εί-
ναι ελάχιστοι εκείνοι που γνωρίζουν τη συνάντηση του Mα-
νώλη Χιώτη με τον Τζίμι Χέντριξ στο Σικάγο. Κάποτε ο Χιώτης 
περιόδευε στην Αμερική και ο Χέντριξ τον άκουσε να τραγου-
δά το «Την έδιωξα κι όμως την αγαπώ».
Του έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση η εξαιρετική ταχύτητα με 
την οποία έπαιζε χωρίς να χάνει ούτε μία νότα. Τον γοήτευσε 
επίσης, και ο ήχος της κιθάρας αλλά και του μπουζουκιού. 
Επιδίωξε, λοιπόν, να τον ακούσει ξανά και ξανά.
Επισκέφθηκε τη μουσική σκηνή που εμφανιζόταν ο Χιώτης 
πολλές φορές και δήλωνε εντυπωσιασμένος από την ταχύ-
τητα με την οποία έπαιζε χωρίς να χάνει ούτε μια νότα. Η 
Μαίρη Λίντα θυμόταν ότι τους άρεσε να συζητούν τόσο για τη 
μουσική, όσο και για τα μυστικά της.
Ήταν το 1965 όταν οι δυο τους, έπαιζαν σε διπλανά μαγαζιά 
και ο Χέντριξ είπε τη θρυλική φράση  «Ο Χιώτης παίζει κιθά-
ρα καλύτερα από εμένα».
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του Θέμου Γκουλιώνη*

μονολογώντας

Επιστροφή στα παλιάΕπιστροφή στα παλιά
Μπορεί τα νέα απορριμματοφόρα να είναι από τα πιο σύγχρονα και ασφαλή, όμως δεν είναι τόσο 
ευέλικτα ειδικά σε στενούς δρόμους, όπως στην παλιά πόλη του Ναυπλίου. Αυτό οδήγησε τον δήμο 
Ναυπλιέων στην αγορά νέου 
οχήματος στο στιλ της παλιά 
σκουπιδιάρας που για τις ανά-
γκες της παλιάς πόλης απο-
δεικνύεται Λύρα 100 για την 
υγιεινή και την καθαριότητα.  
Μένει μόνο και οι πολίτες να 
σεβαστούν την προσπάθεια 
που καταβάλουν οι εργαζό-
μενοι στην καθαριότητα και 
να μην βγάζουν νωρίτερα τα 
σκουπίδια τους στο δρόμο. 
Η λογική του εγώ πληρώνω 
είναι λάθος. Θα πρέπει να 
επικρατήσει το όσο λιγότερο 
βρωμίζω την πόλη, τόσο μει-
ώνονται τα κόστη καθαριότη-
τας..    AN.

Lucky Me 
Προερχόμενο από το λιμάνι της Ζέας κατέπλευσε 
στο Ναύπλιο το  Lucky Me (Ποιος στην χάρη μου) 
κινώντας το ενδιαφέρον πολλών, Ναυπλιώτων με-
ταξύ αυτών και ενός πολυγραφότατου που βρήκε 
ευκαιρία να  αποδώσει την επίσκεψη του Γιότ στην 
oμορφιά του Ναυπλίου. Πράγματι το παλιό Ναύπλιο 
είναι γραφικότατο, χάρη όμως στους Τούρκους και 
τους Ενετούς γιατί οι Ναυπλιώτες θα το είχαν γκρε-
μίσει αν δεν το προστάτευε η Μενδώνη. Να τα λέμε 
αυτά!. ΟΦΣτο γκισέ!

Τίτλος από τη μία έως τήν άλλη άκρη τής σελίδας («Αναγνώ-

στης» Πέμπτη 16.7.20): 

«ΕΥΧΑΡΙΣΤΉ ΕΚΠΛΉΞΉ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΉΣ ΔΕΥΑΝ. 

Γιατί πληρώνετε λιγότερα απ’ όσα γράφει ο λογαριασμός 

σας».

Ακολουθεί μισή σελίδα εξήγηση.

Τί για λογισμικό πρόγραμμα διαβάσαμε (τι είναι πάλι κι αυτό!), 

τί για λογαριασμούς «έναντι» που κανείς δέν έχει καταλάβει το 

τι ακριβώς σημαίνει, τι για το «ειδικό τέλος» που κανείς επίσης 

δέν μπόρεσε να το καταλάβει, τι για 120 δόσεις χωρίς προκατα-

βολή, τι για ευπαθείς ομάδες, τι για το γκισέ (η Γαλλικούρα, μάς 

μάρανε).

Κοντά στο τέλος τών «εξηγήσεων», εμφανίστηκε και η μαγική 

λέξη «αλληλεγγύη». 

Όλα τα άλλα περίτευαν. Μέσα σ’ αυτή τη λεξούλα κρύβεται όλο 

το άρθρο.  

Γιατί δέν συνέβη το ίδιο και με τούς λογαριασμούς τού τηλεφώ-

νου; θα ρωτήσω εγώ.

Με τούς λογαριασμούς τής ΔΕΗ; Με το πετρέλαιο θέρμανσης και 

κίνησης; Με τόν ΕΝΦΙΑ; (Ενοίκιο στο ίδιο σου το σπίτι!), Με τόν 

ΕΦΚΑ; Με τα «κόκκινα» Τραπεζικά δάνεια; Ποιος δέν θυμάται τα 

επαναλαμβανόμενα τηλέφωνα από τις Τράπεζες προς όλους μας; 

- Πάρτε ένα δανειάκι! και το σπίτι θα γίνει δικό σας! 

Και όλοι μας πέσαμε στην καλοστημένη παγίδα! 

Και όταν ο μισθός που έπαιρνε ο ταλαίπωρος ο εξαπατηθείς Έλ-

ληνας κατέρρευσε, τότε το δάνειο έγινε «κόκκινο», και η Τράπεζα 

έκανε κατάσχεση!!   

Βλέπεις, τα πάντα άλλαξαν εθνικότητα! Και το μόνο που παρέμει-

νε (ακόμη) Ελληνικό, είναι το νερό! Το νεράκι! που καταλαβαίνει 

τήν παράξενη αλλά και ολοένα και πιο σπάνια λέξη: «αλληλεγ-

γύη»!      

Ναύπλιον 19.07.20

*Ο Θέμος Γκουλιώνης είναι Οφθαλμίατρος 
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Αν
Αν από την δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα οι αρχές του Άργους είχαν ακούσει τις προτάσεις 
των Αργείων «Οικολόγων», η κατάσταση με την διαχείριση των σκουπιδιών θα ήταν ασφαλώς 
πολύ καλύτερη απ ότι σήμερα. Οι προτάσεις ήταν απλές και χωρίς κόστος. Α) διαλογή στην 
πηγή, Β) συνεργασία με ξεχωριστούς φορείς ανα-
κύκλωσης που υπήρχαν ήδη μέχρι το 2000 (Ανακύ-
κλωση χαρτιού-το 60% των σκουπιδιών μας είναι 
χαρτί, ανακύκλωση γυαλιού, ανακύκλωση αλουμι-
νίου), Γ) Κομποστοποίηση των φυτικών και ζωικών 
υπολειμμάτων και με ανάμειξη με την λάσπη του 
βιολογικού δημιουργεί λιπασμάτων υψηλής ποιό-
τητας,  Δ) πολιτική μείωσης του όγκου των σκουπι-
διών και ανακύκλωσης του πλαστικού. Αντ` αυτού 
δεχόντουσαν σαν λύση την κάθε παπαριά για εργο-
στάσια καύσης, μοριοποίησης κλπ, για να φτάσουν 
σήμερα να ξανακουβεντιάζουν τις προτάσεις των 
«Οικολόγων» του `80. Αν τα πράγματα είχαν ακο-
λουθήσει άλλη πορεία, σήμερα θα είχαμε ελάχιστα 
θέματα με τα υπολείμματα των σκουπιδιών. Δυστυ-
χώς Αν! γιατί τώρα έχουμε ένα πραγματικό βουνό 
να ξεπεράσουμε.

ΟΦ.

Υιοθεσίες Υιοθεσίες 
σκύλωνσκύλων

Συνεχίζονται τόσο σε Ναύπλιο, 
όσο και σε Άργος οι υιοθεσίες 
αδέσποτων. Δεκάδες ζωάκια 
περιμένουν να σας αγαπήσουν 
και να γίνουν φύλακες του χώ-
ρου σας. Το μόνο που ζητούν 
είναι ένα χάδι και μια καλή 
κουβέντα και θα δείτε πόσα 
μπορούν να σας προσφέρουν 
χωρίς να ζητούν άλλη ανταμοι-
βή. Μην στηρίζετε την αναπα-
ραγωγή των ζώων προς εμπο-
ρευματοποίηση. Υιοθετήστε 
ένα αδεσποτάκι και γευτείτε 
την ευγνωμοσύνη του.  

ΟΝ.

Υποχρεωτική η μάσκα  
όσο δεν κάθεστε

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Κίου διοργανώνει και φέτος τα 
“Μικρασιάτικα 2020” υπό την αιγίδα της ΚΕΔΑΜ και της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο 
της ΚΕΔΑΜ Πέτρο Διολίτση, στο πλαίσιο γ μέτρων αντιμετώπι-
σης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, είναι 
υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους θεατές κατά την είσοδό 
τους και μέχρι την τοποθέτησή τους στη θέση τους καθώς και 
κατά την έξοδό τους. Μέτρα προς την σωστή κατεύθυνση αν 
θέλουμε δημόσιες εκδηλώσεις με θεατές. Τώρα αν οι χορευτές 
θα φορούν μάσκα, μένει να διευκρινιστεί ακόμα.    ΑΝ.

Πνίγηκε η Αργολίδα

Ο καπνός της μεγάλης φωτιάς που ξέ-

σπασε χθες στις Κεχριές Κορινθίας έπνιξε 

πολλές περιοχές της Αργολίδας και κρύ-

φτηκε ο ήλιος.

Την ώρα που έκλεινε η ύλη της εφημερί-

δας οι φλόγες πλησίαζαν προς το στρατό-

πεδο της περιοχής, ενώ σύμφωνα με τον 

αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Αναστάσιο 

Γκιολή απειλούνταν σπίτια.

Να σημειωθεί ότι εντός του στρατοπέδου 

υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και 

το στρατόπεδο περιβάλλεται από πεύκα. 

Μεγάλο πρόβλημα οι δυνατοί άνεμοι στην 

περιοχή, ενώ επί τόπου για τον συντονι-

σμό των δυνάμεων μετέβη ο αρχηγός της 

Πυροσβεστικής Στέφανος Κολοκούρης.

Υ.Ζ.

Παράταση για ταμειακές
Η Ομοσπονδία επαγγελματιών Βιοτεχνών  Εμπόρων Αργο-
λίδας ενημερώνει ότι  παρατείνεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 
2020 η προθεσμία για την απόσυρση των ταμειακών μηχα-
νών, που δεν μπορούν να συνδεθούν online με την ΑΑΔΕ, 
καθώς και η προθεσμία για την αναβάθμιση των τεχνικών 
προδιαγραφών των ΦΗΜ.
Καιρός είναι να συνδεθούν όλοι με την εφορεία οι «μικρο-
μεσαίοι» γιατί οι μεγαλοκαρχαρίες δεν χρειάζονται ταμεια-
κές μηχανές για την απόδοση των μετοχών.

ΟΝ
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Όχι δεν γίνανε γερμανοί οι επικεφα-
λής των κομμάτων ώστε να ψάχνουν 
από τώρα το ποιόν δήμαρχο θα στη-
ρίξουν την επόμενη τετραετία, όμως 
η έλλειψη αντιπολίτευσης, οδηγεί 
σε αλαζονεία και σε λάθη που αργό-
τερα μπορεί να έχουν ανυπολόγιστο 
πολιτικό κόστος. Αξιοσημείωτο είναι 
πως και στις δύο μεγάλες πόλεις του 
Νομού οι δήμαρχοι αν και ήταν γνή-
σια παιδιά της  ΝΔ (καταγωγή από 
ΠΑΣΟΚ και ΛΑΟΣ), στηρίχτηκαν σαν 
πολυσυλλεκτικοί δήμαρχοι από την 
ΝΔ κυρίως. Αν και η παρουσία τους 
σε έργα αποτιμάται μάλλον θετικά, το 
προφίλ τους δεν ταυτίζεται με αυτό 
του νεοφιλελεύθερου που προωθεί ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης. 
Αυτό το έχουν αντιληφτεί διάφοροι 
Δελφίνοι και προσπαθούν να εμφα-
νιστούν σαν Βαρόνοι και να αποσπά-
σουν την στήριξη τόσο της ΝΔ όσο 
και των κεντρώων δυνάμεων. Μέχρι 
σήμερα οι βολιδοσκοπήσεις μάλλον 
ευχές κάποιον υποψηφίων είναι 
παρά επιλογές των κομμάτων. 
Τόσο στο Ναύπλιο ο Δ. Κωστούρος, 
όσο και ο Δ. Καμπόσος στο Άργος, 
μπορεί να φοβούνται κάποιες πιθα-
νές υποψηφιότητες και να θέλουν να 
τις εξαφανίσουν πριν γίνουν πραγ-
ματικές απειλές, όμως στην ουσία 
δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο από 
πολιτικά πρόσωπα παρά μόνο από 
την αντιμετώπιση προβλημάτων των 
δήμων των. Η αναφορά σε πιθανούς 
αντιπάλους από τους δύο κυρίαρχους 
του παιχνιδιού εγκυμονεί τον κίν-
δυνο να τους αναδείξουν οι ίδιοι σε 
πραγματικούς και ισότιμους αντιπά-
λους τους. 
Σύμφωνα με πληροφορίες η Νέα 
Δημοκρατία βρίσκεται σε αναζήτηση 
νέου προσώπου μέχρι 45 -50 ετών, 

μορφωμένου με τρόπους που δεν 
προκαλούν αντιπάθειες, Χαμηλού 
προφίλ, αλλά με χαρακτηριστικά ιδι-
αίτερης προσωπικότητας, ώστε σιγά 
σιγά να μετατραπεί σε αστικό κόμμα 
αφήνοντας στην άκρη την λαϊκή δε-
ξιά. Στόχος είναι σε πανελλαδικό επί-
πεδο να μείνουν στην άκρη οι φατρί-
ες που έφτασαν να πνίγουν το κόμμα, 
όταν δεν τους γίνονταν τα ρουσφέτια. 
Απώτερος στόχος είναι να απομα-
κρυνθούν τα ακροδεξιά στοιχεία χω-
ρίς όμως να τους δοθεί η δυνατότητα 
να σχηματίσουν έναν πόλο ανάλογο 
με αυτό της «Εναλλακτική λύσης για 
την Γερμανία- AfD» κάτι που επιχεί-
ρησε και ο Κώστας Καραμανλής χω-
ρίς όμως επιτυχία.
Στο Άργος η παρουσία Καμπόσου, τα 
ερείσματά του στην λαϊκή βάση της 
πόλης τους υποχρεώνουν την ΝΔ  
να «παίζει» μαζί του φοβούμενη την 
απώλεια του Δήμου, όμως στο μυαλό 
των κεντρικών στελεχών είναι πάντα 
η Εναλλακτική Λύση, που δεν θα 
έπαιζε π.χ. την μια με Τατούλη και την 
επομένη με Νίκα και θα ακολουθούσε 
την «γραμμή του κόμματος».
Πολιτικοί «εκβιασμοί» δεν μπορούν 
να γίνουν αποδεκτοί από ένα σύγ-
χρονο κόμμα. 
Στο Ναύπλιο βαρόμετρο θα αποτελέ-
σει η ίσως μετεκλογική συνεργασία 
της ΝΔ με το ΚΙΝΑΛ. Η απομόνωση 
Σαμαρά και η έλλειψη πολιτικής στέ-
γης του Γ. Μανιάτη αποδυναμώνουν 
πολιτικά τον Δ. Κωστούρο, ο οποίος 
όμως απ΄ την άλλη πλευρά έχει να 
παρουσιάσει περισσότερα και σημα-
ντικότερα έργα απ ότι ο συνάδελφός 
του στην απέναντι πόλη.
Ουσιαστικά υπάρχουν δύο αναλώσι-
μοι πολιτικά δήμαρχοι που ο καθένας 
με τον τρόπο του μπορούν να αποδει-

χτούν σκληρά καρύδια.
Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 
θέλει να ξαναζήσει τις περιπέτειες στο 
Άργος με τον επικεφαλής της δημοτι-
κής παράταξής του. Ήδη έχει ξεκινή-
σει την αναζήτηση υποψηφίων που 
θα προέρχονται από την αριστερά και 
δεν θα είναι δάνεια από το ΠΑΣΟΚ ή 
την ΝΔ. Η ανάγκη ενός ανατρεπτι-
κού λόγου που θα θέσει υπό αμφι-
σβήτηση την κυριαρχία της ΝΔ στις 
δύο μεγάλες πόλεις του νομού, χωρίς 
ακρότητες που θα τρομάζουν και θα 
γίνονται τροφή για την ακροδεξιά. 
Ήδη στο Άργος έχουν ξεκινήσει βο-
λιδοσκοπήσεις σε άτομα που βρίσκο-
νται στην Αθήνα κοντά στον κομματι-
κό μηχανισμό, ενώ στο Ναύπλιο δεν 
αποκλείεται να τοποθετήσουν γυναί-
κα επικεφαλής του συνδυασμού τους, 
προερχόμενη από την βάση του κόμ-
ματος στο Ναύπλιο.
Το ΚΙΝΑΛ θα στήριζε βέβαια κάποιον 
δικό του στο Άργος, αλλά βλέπει σιγά 
σιγά πως ξεβάφει πολιτικά πλησιά-
ζοντας προς ΝΔ, όπως στο θέμα των 
διαδηλώσεων. Αδύναμος κρόκος εί-
ναι και η μεταπήδηση στελεχών του, 
όπως ο Χρυσοχοΐδης στο κυβερνόν 
κόμμα με επιπτώσεις το βαθύ ΠΑΣΟΚ. 
Στο Ναύπλιο είναι γνωστή η σχέση 
του Παύλου Χρηστίδη με τον Δημή-
τρη Κωστούρο, με τον συνδυασμό του 
οποίου είχε εκλεγεί δημοτικός σύμ-
βουλος την περασμένη τετραετία.
Το ΚΚΕ θα εμείνει στους δικούς του 
υποψηφίους επιλέγοντας μια καθα-
ρή κάθοδο στις εκλογές, ενώ τα μι-
κρότερα κόμματα της αριστερά είναι 
ζήτημα αν θα καταφέρουν όλα μαζί 
να στηρίξουν έστω και για πολιτική 
παρουσία, έναν υποψήφιο, πόσο μάλ-
λον να κάνουν προγραμματισμό από 
τώρα.

Το ΚΚΕ, όπως και τα περισσότερα ευρωπαϊκά ΚΚ, έχει δεχθεί, από 
το 1974 και μετά όπου νομιμοποιήθηκε, να παίζει το ρόλο μιας κα-
θεστωτικής αριστεράς που διεκδικεί την ηγεμονία του πεζοδρομί-
ου, των κοινωνικών αγώνων και του κοινωνικού ανταγωνισμού εν 
γένει, ώστε να φροντίζει ότι η στάθμη της κοινωνικής πόλωσης θα 
παραμένει στάσιμη και ότι δε θα υπάρξει κοινωνική εκτροπή. Έχει 
αποδεχθεί οριστικά τον ιστορικό συμβιβασμό, και έχει βολευτεί 
στη θέση μιας πολιτικής διαμαρτυρίας όντας αντιπολίτευση εσαεί. 
Δεν διεκδικεί να καταστεί κόμμα εξουσίας, δεν διεκδικεί να είναι 
κόμμα ανατροπής, δεν διεκδικεί καν να επιφέρει σημαντικές κοι-
νωνικές αλλαγές μέσα στο ελληνικό πολιτικό κατεστημένο.
 ΈΧΕΙ ΑΠΟΚΗΡΥΞΕΙ κάθε μορφή οξυμένης πάλης, από την ένοπλη 
βία ως και τις μαχητικές διαδηλώσεις, έχει δηλητηριάσει το δημό-
σιο διάλογο με την ακραία χαφιεδολογία και προβοκατορολογία 
του, και έχει υπάρξει ουκ ολίγες φορές, αρωγός της Τάξης και της 
Ασφάλειας, επιχειρώντας βίαια και κατασταλτικά σε πιο ανεξέλε-
γκτες δυνάμεις του κινήματος.
ΌΛΑ ΑΥΤΑ δεν αφορούν μια αντιπαράθεση κομμουνισμού- αναρ-
χίας. Δεν έχουν σχέση με υπαρκτές θεωρητικές ή άλλες διαφωνίες 
μεταξύ Μαρξ- Μπακούνιν και άλλων τεράτων της ριζοσπαστικής 
θεωρίας. Δεν έχουν να κάνουν καν με την όποια κριτική σε οποια-
δήποτε βερσιόν του υπαρκτού σοσιαλισμού ούτε με την όποια 
κριτική στη προ 1974 εποχή του ΚΚΕ. Έχουν να κάνουν με την 
εγκόλπωση του μέσα στο πολιτικό κατεστημένο και την επιλογή 
του να είναι πυλώνας πολιτικής σταθερότητας σε οποιαδήποτε 
καίρια στιγμή του κοινωνικού ανταγωνισμού. Για αυτό και δέχεται 
και συγχαρητηρίων σε κάθε ευκαιρία. Γιατί το μέτωπο της ελληνι-
κής εθνικοφροσύνης (οι πιο πραγματίστικες συνιστώσες της του-
λάχιστον), γνωρίζει πως για τα ελληνικά δεδομένα, η διασφάλιση 
της κοινωνικής ειρήνης έρχεται μέσα από τη διατήρηση του ΚΚΕ 
ως έναν εφεδρικό σύμμαχο. Ένα συμπέρασμα που έχει καθορί-
σει τον κεντρικό πολιτικό ρεαλισμό της μεταπολίτευσης, παρά τις 
όποιες αντι-κομμουνιστικές κορώνες πιο ακροδεξιών πτερύγων 
του πολιτικού φάσματος.
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ λοιπόν της σύγκρουσης με το μόρφωμα που λέγε-
ται ΚΚΕ είναι ΠΟΛΙΤΙΚΟ και δεν αφορά μια βεντέτα αναρχίας-ΚΚΕ. 
Αφορά, ή θα έπρεπε να αφορά, όλα τα κομμάτια του ευρύτερου 
ριζοσπαστικού κινήματος, είτε από το φάσμα της αναρχίας, είτε 
από το φάσμα του κομμουνισμού, που επιμένουν να βλέπουν τον 
κοινωνικό ανταγωνισμό με κριτήρια εκτροπής του κοινωνικού γί-
γνεσθαι. Κάτι που έρχεται μέσα από την παράδοση του διεθνούς 
επαναστατικού κινήματος με σημεία ορόσημα όπως η εκτέλεση 
μέλους του ΙΚΚ στην Ιταλία από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες, για την επι-
λογή του να καταδώσει αγωνιστή στις αρχές.
Η ΜΟΡΦΗ που θα πάρει μια οποιαδήποτε τέτοια σύγκρουση στο 
μέλλον εξαρτάται από τα επίδικα της εποχής, των προκλήσεων και 
των διακυβευμάτων που τίθενται καθώς και από την πρωτοβουλία 
του ίδιου του ΚΚΕ να υπερασπιστεί την πολιτική σταθερότητα του 
συστήματος. Θα είναι μάλιστα μια σύγκρουση που αναπόφευκτα 
θα καταλήξει να αφορά και τη βάση και την ηγεσία καθώς ανε-
ξάρτητα από την ποιότητα και την βαρύτητα των ευθυνών για την 
πολιτική γραμμή του κόμματος, ένα μόρφωμα με τόση σκληρή και 
σφιχτή κομματική πειθαρχία θα καταφέρει να ελέγξει πλήρως τη 
βάση του στην κατεύθυνση που θέλει, και να στρέψει το ανθρώ-
πινο  δυναμικό που διαθέτει ενάντια σε κόσμο που θα επιδιώξει 
μια μετωπική σύγκρουση με την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Δε 
λέμε τίποτα περισσότερο λοιπόν από το ότι η όξυνση μιας τέτοιας 
σύγκρουσης είναι σχεδόν βέβαια ότι θα βρει (βρίσκει ήδη δηλα-
δή) αν όχι όλο το λαό του ΚΚΕ, εκείνο το σφιχτό κομματικό πυρήνα 
που θα αντέξει στις όποιες αυτομολήσεις, σε θέση υπεράσπισης 
της ίδιας της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. 
ΕΠΟΜΕΝΩΣ δεν είναι καγκουριά, δεν είναι τραμπουκισμός, δεν εί-
ναι στείρος αντικομμουνισμός. Είναι απλά μονόδρομος προς την 
κατεύθυνση της κοινωνικής ρήξης καθώς αποτελεί ένα ορατό και 
διόλου αμελητέο ανάχωμα προς αυτήν την κατεύθυνση, ένα ανά-
χωμα που θα χρειαστεί να προσπεραστεί με τον έναν τρόπο ή τον 
άλλο.

Vita Civilis
Το κόμμα που αγαπούσε 
τα συγχαρητήρια

Προς αναζήτηση υποψηφιοτήτων  
βρίσκονται τα κόμματα 

για την επόμενη τετραετία
Ανύπαρκτες αντιπολιτεύσεις σε Ναύπλιο και Άργος

Από THE BLAST
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Άναψε φωτιές η 
Τζώρτζια στο Πορτοχέλι

Μπορεί να πέρασαν 13 χρόνια από την 

ανάδειξή της σε «Super Star» των καλ-

λιστείων του Playboy, ωστόσο η Τζώρ-

τζια Βαϊνά διατηρεί ακόμα την άριστη 

σιλουέτα της. Η μελαχρινή καλλονή που 

ασχολείται με το μόντελινγκ, είχε λάβει 

μέρος και στο My Style Rock's. Το καλλί-

γραμμο μοντέλο βρέθηκε πρόσφατα στο 

Πορτοχέλι, όπου αναστάτωσε με την σέξι 

παρουσία της τον ανδρικό πληθυσμό.

η εβδομάδα που πέρασε

Έφυγε ο Βλάσσης Βαμβακάς
Αγαπημένο πρόσωπο στους εκπαιδευτικούς, αλλά και τους θεο-
λογικούς κύκλους έφυγε από τη ζωή ο Βλάσσης Βαμβακάς. Είχε 
προηγηθεί τροχαίο ατύχημα στο δρόμο Ναυπλίου -  Άρειας και 
μετά από πολυήμερη νοσηλεία του στο νοσοκομείο Ναυπλίου, κα-
τέληξε. Ο Βλάσσης Βαμβακάς που διακρινόταν για το ήθος, την 
απλότητα, την καλοσύνη και την ευγένεια του χαρακτήρα του, 
ήταν καθηγητής και ιεροψάλτης, ενώ είχε διατελέσει και πρόε-
δρος της Ενώσεως Θεολόγων Αργολίδας. Τα τελευταία χρόνια είχε 
ασχοληθεί έντονα με τη συγγραφή βιβλίων.

Τηλεδιάσκεψη με τα ΚΕΠ Ναυπλίου
Στο πλαίσιο απλοποίησης των διαδικασιών για την παροχή διοικητικών υπη-
ρεσιών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από 
τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέ-
τηση των πολιτών και των επιχειρήσεων και τον περιορισμό του συνωστι-
σμού στα ΚΕΠ, δημιουργείται ειδική σύγχρονη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης 
(videoconference) με την ονομασία «myKEPlive. gov.gr», η οποία παρέχει 
στους πολίτες και τους νομίμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων τη 
δυνατότητα εξυπηρέτησή τους. Στους δήμους της Πελοποννήσου που συμμε-
τέχουν στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και το Ναύπλιο.

Δηλητηριασμένος γλάρος στο Ναύπλιο

Ένας γλάρος εντοπίστηκε να περπατάει στο πάρκινγκ της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας 
και δεν μπορούσε να πετάξει. Αμέσως προσέτρεξε σε βοήθεια η προϊσταμένη της Κτηνιατρικής 
Υπηρεσίας, ενώ οι υπάλληλοι περισυνέλεξαν το άτυχο πουλί και το έβαλαν σε χαρτόκουτο. Το 
άτυχο πουλί μεταφέρθηκε στο κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων ΑΝΙΜΑ. Ο γλάρος ήταν πολύ 
αδύναμος με σημάδια δηλητηρίασης.

Συσκέψεις επί συσκέψεων για 
τα σκουπίδια
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τεθεί σε κίν-
δυνο η υλοποίηση του έργου της διαχείρισης των 
απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 
δεδομένου και ότι το επόμενο ΕΣΠΑ δεν προ-
βλέπει χρηματοδότηση ανάλογου αντικειμένου. 
Αυτό αποφασίστηκε κατά τη νέα τηλεδιάσκεψη 
που είχε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας με 
στελέχη αρμόδιων υπουργείων.

Συγκέντρωση για εργασιακά 
δικαιώματα στο Ναύπλιο
Το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών 
πραγματοποιεί ανοιχτή εκδήλωση - συζήτηση 
για τις εξελίξεις στον κλάδο, τις ανατροπές στα 
εργασιακά δικαιώματα με τα δεκάδες αντεργα-
τικά -όπως τα χαρακτηρίζουν- νομοσχέδια που 
ψηφίστηκαν το τελευταίο καιρό, κατά τη διάρκεια 
της καραντίνας και στην συνέχεια, καθώς και την 
αναγκαιότητα της ανασύνταξης του εργατικού 
συνδικαλιστικού κινήματος, την Κυριακή 26 Ιου-
λίου και ώρα 8.30 μ.μ., στην πλατεία Εθνοσυνε-
λεύσης, στην Πρόνοια Ναυπλίου.

 Έκλεισε η παραλιακή Πορτοχέλιου – Κόστας
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της αναδόχου εταιρείας πού εκτελεί 
το αποχετευτικό έργο στην Κοινότητα Πορτοχελίου χθες Τετάρτη και 
σήμερα Πέμπτη η παραλιακή οδός Πορτοχέλιου - Κόστας παραμένει 
κλειστή από την ξενοδοχειακή μονάδα Νaytica Bay έως το πρατήριο 
υγρών καυσίμων Παγώνη, λόγω εκτέλεσης έργων.

Ο κορωνοϊός κουτσούρεψε το ΓΕΦ Κρανιδίου
Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Κρανίδι ουσιαστικά 
είναι κλειστό εδώ και 5 μήνες και η αγανάκτηση τόσο των δημοτών 
του Δήμου Ερμιονίδας, όσο και των επισκεπτών του Δήμου μας είναι 
τεράστια, αφού στο ΓΕΦ Κρανιδίου υπάρχει ένα απλό χαρτί που σε ενη-
μερώνει ότι λειτουργεί λόγω κορονοϊού δύο φορές την εβδομάδα. 

Αστραπιαία επέμβαση 
πυροσβεστικής στην Αγία 
Τριάδα
Τέλος καλό όλα καλά για την φωτιά που 
ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης μεταξύ 
Αγίας Τριάδας και Πουλλακίδας, κοντά 
στο εργοστάσιο Χριστοδούλου. Η πυρο-
σβεστική έσπευσε στο σημείο με ισχυρή 
δύναμη από Ναύπλιο και Άργος, καθώς 
η φωτιά έδειχνε αρκετά επικίνδυνη, ενώ 
και η πρόσβαση στο σημείο ήταν δύσκο-
λη. Η πυρκαγιά σβήστηκε σε λιγότερο 
από μία ώρα καίγοντας μερικά ελαιόδε-
ντρα και πορτοκαλιές.

Πέθανε ο πρώην 
εφημέριος Γεώργιος 
Κουτρουφίνης
Πέθανε ο πρώην εφημέριος του Αγί-
ου Γεωργίου Ήρας Γεώργιος Κου-
τρουφίνης, ο οποίος υπηρέτησε για 
23 χρόνια ως ιερέας στο χωριό του 
Άργους. Ο αοίδιμος Πρεσβύτερος 
Γεώργιος Κουτρουφίνης γεννήθηκε 
στον Λάλουκα στις 30 Μαΐου 1956. 
Η Εξόδιος Ακολουθία ψάλθηκε την 
Τρίτη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Ήρας.

Ισόβια από το Εφετείο στην χήρα
Μετά από μία μαραθώνια δίκη που κράτησε πάνω από 
ένα χρόνο, η χήρα του δολοφονημένου καπετάνιου 
Θανάση Λάμπρου κρίθηκε κατά πλειοψηφία ένοχη, έξι 
χρόνια μετά το τραγικό συμβάν που είχε συμβεί στην 
Κοιλάδα Ερμιονίδας στην Αργολίδα. Tο Μικτό Ορκωτό 
Εφετείο Ναυπλίου την καταδίκασε για την ανθρωποκτο-
νία του συζύγου της, ενώ διατηρήθηκε η ποινή της ισό-
βιας κάθειρξης που της είχε επιβληθεί πρωτόδικα, αφού 
δεν της αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Οι 6 από 
τους 7 δικαστές αποδέχτηκαν την ενοχή της, ενώ 4 από 
αυτούς δεν δέχτηκαν κάποιο από τα ελαφρυντικά που 
ζήτησαν οι δικηγόροι της. Η συζυγοκτόνος οδηγήθηκε 
ξανά στις γυναικείες φυλακές Ελεώνα Θηβών για να 
εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής της.

Μπορεί να βγει από 
το αδιέξοδο ο ΓΟΕΒ 
Αργοναυπλίας;

Η δρομολόγηση ενεργειών προκειμένου 
να ενεργοποιηθεί ο ΓΟΕΒ Πεδιάδος Αργο-
ναυπλίας, ο οποίος βρίσκεται σε αδράνεια 
εδώ και χρόνια, αποτέλεσε το αντικείμενο 
σύσκεψης υπό τον Γιάννη Μαλτέζο. Όπως 
σημείωσε ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας, 
η περιφερειακή Αρχή «αποσκοπεί στην επί-
λυση όλων των προβλημάτων και κυρίως στο 
νοικοκύρεμα των υπέρογκων οφειλών προς 
τη ΔΕΗ που έχουν συσσωρευτεί όλα αυτά τα 
χρόνια».
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του Βασίλη  
Καπετάνιου Η απέναντι όχθη 

Τα γερμανικά 
καπιταλιστι-
κά αφεντικά 
απήγαγαν τα 
νιάτα τους, 
το κορμί τους 
και τα όνειρα 
τους με ψευ-
δείς προσδο-
κίες.

Μαθήματα επενδυτικής μετανάστευσης…..
-Έλληνα, έχεις γράμμα. 
Φώναξε με σκοτωμένα γερμανικά ο Τούρκος. Κρατούσε στα 
χέρια του την δική του αλληλογραφία, έμαθε και για του Γιώρ-
γου και μετέφερε την πληροφορία. 
Και οι δυο ήταν μετανάστες στην Γερμανία, από το τέλος της 
δεκαετίας του εβδομήντα. Δούλευαν στο ίδιο εργοστάσιο, έμε-
ναν σε διαφορετικά δωμάτια αλλά στο ίδιο χάιμ (εστία), ένα 
τεράστιο κτήριο μέσα στις αχανείς εκτάσεις του εργοστασίου. 
Η φασιστική Γερμανία του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, πο-
τίστηκε με τον ιδρώτα ξένων εργατών , ρίζωσε για τα καλά και 
άνθισε το νέο της όραμα για οικονομική κυριαρχία στο τέλος 
του εικοστού αιώνα. Μάζευε εργάτες από όλα τα Βαλκάνια, 
από την Νότια και Κεντρική Ευρώπη. Τους έδινε δουλειά, τους 
μάντρωνε σε ιδιωτικές εστίες (χάιμ) και τους ξεζούμιζε τα νιά-
τα με όνειρα επιστροφής. 
Οι μετανάστες αναγκάζονταν να ζουν μονιασμένοι. 
Τους χώριζαν οι γλώσσες, τα σύνορα, οι εθνικοί μύθοι, 
οι θρησκείες και οι εθνικισμοί. Τους ένωναν η βιοπά-
λη, η σκληρή συμπεριφορά των αφεντικών, η ξένη 
γλώσσα και το όνειρο για μια καλύτερη ζωή αν ποτέ 
επέστρεφαν. 
Ο Γιώργης προσπαθούσε να ξεκουραστεί στο μικρό, 
υγρό ανήλιαγο δωμάτιο που μοιραζόταν με άλλους 
δυο Έλληνες και ένα Γιουγκοσλάβο. Κουζίνα και τουα-
λέτες ήταν κοινές για όλους στο ισόγειο. Στο υπνωτή-
ριο τέσσερα κρεβάτια το ένα πάνω στο άλλο ανά δύο 
και τέσσερις μικρές ντουλάπες. Κάπνιζε το τελευταίο 
του πακέτο από ελληνικά τσιγάρα. Οι στρογγυλοί κα-
πνοί δραπέτευαν από τον μικρό φεγγίτη και γίνονταν 
μια αέρινη χρονοπύλη επιστροφής. Γύριζε με το νου 
πίσω στο χωριό του. 
Σκληρή δουλειά, σκληρή ζωή. Ήλιο με ήλιο δούλευαν 
για ένα κομμάτι ψωμί στο χωράφι αφού οι μόνοι κερ-
δισμένοι ήταν οι μεσάζοντες. 
Κάτι τα λόγια άλλων χωριανών που είχαν έρθει από την Γερ-
μανία, κάτι τα λόγια του εργοστασιακού διερμηνέα, ο οποίος 
έψαχνε εργάτες και είχε έρθει στον τόπο τους για να κάνει συμ-
βόλαια, πείστηκε ότι στην ξένη χώρα θα έβρισκε  ένα καλύτερο 
μέλλον. Λιγότερα από σαράντα χρόνια πριν, ένας άλλος διερ-
μηνέας με κουκούλα στο κεφάλι έδειχνε παλικάρια στην πλα-
τεία του χωριού και τα γερμανικά αφεντικά τους έστηναν στον 
τοίχο, νεογέννητος σε ένα τέτοιο μπλόκο έχασε τον πατέρα του. 
Ο πατέρας του βρέθηκε μελλοθάνατος στον τοίχο, εκείνος σε 
ένα πόστο καθημερινού θανάτου. Σήκωνε ατελείωτα φορτία, 
εγκλωβισμένος σε λίγα τετραγωνικά μέτρα και ατελείωτες 
ώρες επαναλαμβανόμενης δουλειάς. 
Για να βγάλει ένα αξιοπρεπές μεροκάματο έπρεπε να πιάνει 
πολύ υψηλά στάνταρ παραγωγικότητας και να δουλεύει όσες 
ατελείωτες υπερωρίες ήθελε.   
Στον τόπο του είχε μάθει να βλέπει τον κόπο των χεριών του, 
εδώ σε ετούτο το εργοστάσιο δεν ήξερε τι ακριβώς κατασκεύ-
αζε. Με την επαναλαμβανόμενη μονότονη εργασία αποξενώ-
θηκε από όλους και από τον ίδιο του τον εαυτό. 
Ζούσε για να δουλεύει, δούλευε για να ζει.
Οι άλλοι εργάτες του έλεγαν να κάνει λίγο κράτημα στην δου-
λειά. Ο επιστάτης τον χρησιμοποιούσε για μέτρο παραγωγής. 
Ουσιαστικά αφαιρούσε λεφτά από το δικό τους μεροκάματο 
για να έχει αυτός και δυο – τρεις άλλοι τα έξτρα μπόνους τους. 
Για να αντέξει την βάρδια το μόνο που τον ένοιαζε ήταν να 
βγάζει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, να γυρίσει κά-
ποτε στον τόπο του, να κάνει κάτι δικό του. 
-Ευχαριστώ Τούρκε! 
Είπε στον άλλο μετανάστη, εδώ στον ξένο τόπο είχαν φιλιώσει. 
Πήρε την ταυτότητα του, όχι την εθνική αλλά την εργοστασια-
κή αυτή διάβαζε και καταλάβαινε ο υπεύθυνος του χάιμ. Πήρε 
το γράμμα του , ήταν μια πρόσκληση σε γάμο. 
Αιφνιδιάστηκε, δεν ήταν ακόμα έτοιμος να επιστρέψει, στην 
κατάσταση που ήταν. Έπρεπε και αυτός να πουλήσει την ει-

κόνα του πετυχημένου ξενιτεμένου. Άλλος ένας μετανάστης ο 
οποίος ήταν υπό την επήρεια του Συνδρόμου της Στοκχόλμης. 
Σύνδρομο στο οποίο τα θύματα ταυτίζονται και υπερασπίζο-
νται τους απαγωγείς τους. Τα γερμανικά καπιταλιστικά αφε-
ντικά απήγαγαν τα νιάτα τους, το κορμί τους και τα όνειρα 
τους με ψευδείς προσδοκίες. 
-Εντάξει, ευκαιρία να πάω και να πάρω και τσιγάρα. (Μονολό-
γησε και βγήκε έξω.)
Σε ένα κατάστημα μεταχειρισμένων ρούχων βρήκε ένα μαύρο 
κουστούμι σε πολύ καλή κατάσταση. Φήμες έλεγαν ότι επιτή-
δειοι έγδυναν και νεκρούς λίγες ώρες μετά την κηδεία. Εδώ 
εύρισκε εφαρμογή το ρητό ο θάνατος σου η ζωή μου και το 
ντύσιμο μου! Αγόρασε και τα παρελκόμενα πάμφθηνα. 
Ντύθηκε για πρόβα, κοιτάχτηκε στον καθρέφτη και τρόμαξε 

να αναγνωρίσει στο εικονιζόμενο είδωλο τον εαυτό του. Έδω-
σε προκαταβολή και τα καπάρωσε.
Μα πως θα γύριζε πίσω; Με το τρένο που τον έφερε στο Μό-
ναχο; Όχι ήθελε να κάνει μια εντυπωσιακή αυτοκινούμενη 
επιστροφή. Βρήκε την λύση στο μανάβικο της γειτονιάς του. Ο 
γερμανός ιδιοκτήτης πουλούσε σε πολύ καλή τιμή το νέο σχε-
τικά, επώνυμο και εντυπωσιακό γερμανικό αυτοκίνητο του.
-Τι θες να σου φέρω από την Ελλάδα; Ρώτησε τον γερμανό μια 
μέρα πριν φύγει. 
-Φράουλες, που έχω έλλειψη. 
Στο γάμο έκλεψε την παράσταση και από την νύφη και από 
τον γαμπρό. Το αμάξι του στολίστηκε για να πάει στην εκκλη-
σία και στο γλέντι τους νεόνυμφους. Έριξε και για χαρτούρα 
γερμανικά  μάρκα  όταν σηκώθηκε να χορέψει η νύφη και 
ο γαμπρός. 
Τα πράγματα στην Ελλάδα αν και είχε λείψει λίγα χρόνια εί-
χαν αρχίσει να αλλάζουν. Πήγαιναν καλύτερα ή χειρότερα δεν  
μπορούσε να το προσδιορίσει. Υπήρχε πάντως μια έντονη κοι-
νωνική κινητικότητα. 
Πρόσφατα μπήκαμε στην ΕΟΚ, είχαμε πια έναν ευρωπαϊκό 
αέρα. Αέρα κοπανιστό όπως φάνηκε στα πρώτα χρόνια του 
εικοστού πρώτου αιώνα. Η γενιά του απορροφήθηκε όλη  από 
τον Κλεινόν Άστυ, η Αθήνα ήταν η νέα γη της επαγγελίας για 
την εσωτερική μετανάστευση. Τα χωράφια ερήμωσαν. Όσοι τα 
κρατούσαν στηρίζονταν στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.   
Γύρισε με το πορτμπαγκάζ  γεμάτο με τελάρα φράουλες. 
-Ευχαριστώ Έλληνα, τι σου χρωστάω;
-Τίποτα.
-Και δέκα τόνους να μου φέρεις θα τους αγοράσω. Για να είμαι 
και εγώ εντάξει, το αμάξι άμα θες ελεύθερα το παρκάρεις πίσω 
στις αποθήκες μου. 
Ο Γιώργης έτοιμος ήταν να τον αγκαλιάσει, όχι για την δωρε-
άν θέση στάθμευσης, για την ιδέα που του έδωσε. Θα γινόταν 
φραουλοπαραγωγός. Τακτοποίησε το κουστούμι στην ατομική 
του ντουλάπα. Ένα θλιμμένο χαμόγελο έντυσε την απαισιόδο-

ξη σκέψη του. Όσο και να δούλευε σκληρά ποτέ δεν θα μπο-
ρούσε να συγκεντρώσει το κεφάλαιο που ήθελε. 
-Έλληνα καλώς όρισες. Εγώ φεύγω σε λίγες μέρες. Έχω και 
εγώ γάμο. Να σου πω μήπως νοικιάζεις το κουστούμι σου; 
(Τον ρώτησε ο Τούρκος.)
-Και το αυτοκίνητο μου άμα θες!
Ο Γιώργης έντυσε την προσωρινή θριαμβευτική επιστροφή 
του Τούρκου. Ο Τούρκος του έδωσε την υλοποιήσιμη ιδέα. 
Ξεκίνησε μια δεύτερη δουλειά, πολύ πιο κερδοφόρα από την 
πρωινή. Νοίκιαζε κουστούμια και αυτοκίνητα σε μετανάστες 
που πήγαιναν για λίγες μέρες στην πατρίδα τους. Η επιχείρη-
ση είχε μεγάλο ρίσκο αλλά τα κατάφερε μια χαρά. Πιο καλά 
από όλους συνεργάστηκε με Έλληνες και Τούρκους. Τους 
Τούρκους αναλάμβανε ο φίλος του.

Ο Γερμανός μανάβης του νοίκιασε μια αποθήκη με 
πολύ χαμηλό ενοίκιο. Την γέμισε με κουστούμια της 
πρόσκαιρης επιστροφής, στην αυλή ήταν έτοιμα πέντε 
λαμπερά γερμανικά οχήματα, έτοιμα για παράνομη 
φιλική ενοικίαση. 
Η επιχείρηση της νοικιασμένης θριαμβευτικής επι-
στροφής τον πλούτισε μέσα σε έξι μήνες. Ο μανάβης 
της συγκάλυψης έπαιρνε και αυτός το ποσοστό του, 
άνοιξε και υποκατάστημα πολύ σύντομα. Είχε βέβαια 
και ο Τούρκος το ποσοστό του.
Ο Γιώργος άρχισε σιγά σιγά να αγοράζει τα πρώτα 
χωράφια. Οι τιμές ήταν πολύ χαμηλές κανένας δεν 
ενδιαφερόταν για την γη πια. Ο Γερμανός τον βοή-
θησε να βρει τους κατάλληλους ανθρώπους πήρε και 
τα πρώτα επιδοτούμενα προγράμματα ο Γιώργης πριν 
μάθουν ακόμα οι Έλληνες τι σήμαινε η ταμπέλα στα 
χωράφια του: με την συγχρηματοδότηση της ΕΟΚ.
Γύρισε πίσω, μεγαλογαιοκτήμονας φραουλοπαρα-
γωγός. Όλα εξαγωγή στην Γερμανία, αποκλειστικός 

εισαγωγέας ο Γερμανός μανάβης, τώρα πια είχε δική του αλυ-
σίδα καταστημάτων. Αντιμετώπισε ένα ξαφνικό πρόβλημα δεν 
έβρισκε εργατικά χέρια και στην τιμή που ήθελε. Ο Τούρκος 
φίλος του έδωσε τηλεφωνικά την άμεση λύση. 
-Μην ανησυχείς, θα σου βρω εγώ εργάτες με το μισό μεροκά-
ματο. (Είχε γυρίσει και αυτός στα Παράλια της Μικράς Ασίας,  
είχε ανοίξει γραφεία ταξιδιών!!!) Θα στείλω διερμηνείς στο Πα-
κιστάν σε τέσσερις μέρες θα σου στείλω μια καραβιά, νόμιμους 
και παράνομους, ότι θες. 
Διερμηνείς του πρώην Τούρκου μετανάστη λίγο πιο ανατολι-
κά, άπλωναν τα δίκτυα τους  για ένα καλύτερο αύριο και ένα 
σταθερό μεροκάματο στην Ελλάδα.
Ο Γιώργης ακολούθησε τα χνάρια των Γερμανών «απαγωγέ-
ων» του και τους ξεπέρασε. Έφτιαξε ξυλονάυλον παράγκες 
μέσα στα χωράφια και τους τις χρέωνε, για τουαλέτα χρησι-
μοποιούσαν την φύση και για τρεχούμενο νερό ότι περίσσευε 
από την πομόνα. Εννοείται ότι δεν έκανε συμβόλαια!!!
Στο πανελλήνιο έγινε γνωστός όταν επιστάτες του τραυμάτι-
σαν θανάσιμα παράνομους εργάτες που ζητούσαν καλύτερα 
μεροκάματα, λιγότερη δουλειά και στοιχειώδεις συνθήκες υγι-
εινής διαβίωσης.
-Κατάλαβες φίλε μου (έλεγε σε τηλεφώνημα του στον Τούρκο) 
εγώ τους δίνω ψωμί και αυτοί είναι αχάριστοι. 
-Όποτε θέλεις διώξε τους, παράνομοι είναι. Την άλλη μέρα θα 
σου στείλω μια καραβιά. Θα σηκώσουν αυτοί κεφάλι σε εμάς 
που ματώσαμε για να φτιάξουμε τις δουλειές μας; 
-Σε κλείνω γιατί με καλεί ο Γερμανός, άντε τώρα να τον πείσεις 
να περιμένει με δυο μέρες καθυστέρηση τις φράουλες. 
Έλληνας και Τούρκος πήραν άριστα στο μάθημα επενδυτικής 
μετανάστευσης!!!
*Ή ιστορία είναι φανταστική, χρωστά εικόνες στο δη-
μοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών» για τους 
«Αόρατους σκλάβους» και το βιβλίο του Βασίλη Βασιλι-
κού « Όταν οι Έλληνες ήταν οι μετανάστες» προσφορά 
της εφημερίδας το προηγούμενο Σάββατο. 
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Διπολικός λαός 
με διπολωμένο 

πολιτικό σύστημα;
Στη χώρα του Περίπου
του θορύβου και του ρύπου
έμαθα να ζω
Όλα τα παλιά μου κλέη
γίναν βάσανα και χρέη
και με λέν’ χαζό

Δ. Ξένος, Σε μια χώρα του Περίπου

Οι μύθοι της Διαμεσολαβημένης Δημοκρατίας και οι απο-
μυθοποιήσεις της Λαϊκής (παρα)Δημοκρατίας έχουν ένα 
κοινό στοιχείο:
Πιστεύουν ότι "τέρατα" είναι πάντοτε οι άλλοι. Ότι οι ίδιοι 
δεν διατρέχουν τον κίνδυνο της τερατογένεσης ή της τερα-
τοποίησης. Κατά συνέπεια οφείλουν να μας "μετ-αλλάξουν". 
Οι "ανούσιοι δεξιοί" και οι "περιούσιοι αριστεροί" πέφτουν 
στην ίδια παγίδα. Ασκούν πολιτικές με βάση αναμορφωτι-
κές στοχεύσεις (υπέρ του ανθρώπου-πολίτη), οι οποίες εκ-
πορεύονται από αυταπάτες και καταλήγουν σε παραμορ-
φώσεις του Πολιτεύματος.
Θέλουν και οι μεν και οι δε "να γίνουμε άλλοι, να σκεφτό-
μαστε διαφορετικά, να πράττουμε τηρώντας (τους δικούς 
τους) νόμους και προφήτες. Ευελπιστούν να μας μεταμορ-
φώσουν ριζικά, την ίδια στιγμή που μας γεμίζουν το μυα-
λό (και την τσέπη;) με φαντασιώσεις ανωτερότητας (είτε 
με βάση το DNA της φυλής, είτε με αναφορά στο σκληρό 
μέταλλο της αντοχής ορισμένων). Κι όλα αυτά μέσα σε μιά 
θολούρα προσεγγίσεων.
Ως λαό οι δεξιοί νοούν τους υπηκόους και οι αριστεροί τους 
ανυπάκουους. Ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας οι πρώ-
τοι θεωρούν το αγοραίο αλάθητο της κυβερνώσας ελίτ και 
οι δεύτεροι την ιδεολογική καθαρότητα της κυβερνώσας 
κομματικής νομενκλατούρας.
Ως αυτονομία οι δεξιοί εκλαμβάνουν την υπεράνω των 
νόμων λειτουργία του κατεστημένου, ενώ οι αριστεροί τη 
σκοπιμότητα που προκύπτει από την αδιάσπαστη γραμμή 
"θεωρίας-πράξης".
Άπαντες βέβαια ομνύουν στις αρχές του (λεγόμενου) "δη-
μοκρατικού τόξου", αρνούμενοι ταυτόγχρονα τον εξτρεμι-
σμο-λαϊκισμό και τη διακομματική συναίνεση.
Σύγχυση εννοιών ή παράκρουση ιδεοληψιών ή πολύχρωμη 
διαπλοκή;
Ασθενής μνήμη της κοινωνίας, δίχως σθένος λόγος των 
διανοουμένων, σθεναρή αντίσταση των πάσης φύσεως 
συμφερόντων συγκροτούν ένα νέο "εθνικό"[;] κίνημα: αυτό 
των μιθριδατικών (παρα) δόσεων επικίνδυνης αφέλειας ως 
προς τις δυνατότητες συνεχούς αναθεώρησης της Ιστορίας 
(της δικής μας και των άλλων).
Η απώλεια κρίσης δεν είναι συνήθως στιγμιαίο γεγονός. Ο 
απωλέσας δύσκολα επανέρχεται πλήρως. Όσοι δεξιοαρι-
στεροί νομίζουν ότι "γράφουν ιστορία κατά το δοκούν" ή 
και όσοι φανατικοί βαυκαλίζονται ότι η "αιματοποσία" των 
αντιπάλων συνιστά δημοκρατική κοινοβουλευτική κανονι-
κότητα, ας ξανα(;)διαβάσουν τον μύθο του Σισύφου κι ας 
αφήσουν τη χώρα να βγει από το σκοτεινό πηγάδι (ή μήπως 
πίθο;) στο φως. Αρκετά με τους ζογκλέρ, τους μάγους και 
τους γελωτοποιούς.
Ήρθε η ώρα της Πραγματικής Πολιτικής από καθαρούς και 
υπεύθυνους πολιτικούς που δεν θα μας τάξουν θαύματα 
αλλά και που δεν θα μας κάνουν να νοιώσουμε (και πάλι) 
θύματα.

ΥΓ. "Ωσάν συνειδητός αριστερός 
δεν πίστευε στην έγερση εκ του τάφου.
Μονάχα μιά φορά, εκεί που κουτσοπίναμε,
γυρνά και μου ψιθύρισε: 'Πιστεύω,
αλλά να μένει τούτο μεταξύ μας'"
Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Ηλίου και Σελήνης άλως

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

114.974,50 Ευρώ για να 
συμμαζευτούν οι ορεινές περιοχές 

του δήμου Άργους -Μυκηνών 
Το συνολικό έργο αφορά εργασίες οδοποιίας σε 

Βορειοδυτικές περιοχές του δήμου  
Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών προκήρυξε 
ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για τη σύναψη 
δημόσιας σύμβασης του έργου: «Οδοποιία 
Δ.Ε. Λυρκείας»
Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που θα 
πραγματοποιηθούν είναι οι εξής: 
Α) εργασίες στην Τ.Κ. Νεοχωρίου 
Θα πραγματοποιηθούν εργασίες κοιτό-
στρωσης από ελαφρώς οπλισμένο σκυρό-
δεμα σε τρία (3) δύσβατα τμήματα αγροτι-
κών οδών. 
Πιο αναλυτικά : 
• Στη θέση Κάτω Βρύση : 40,00 μ (μήκος) 
x 3,50μ (μέσο πλάτος) 
• Στη θέση Παλαιοχώρι : 90,00 μ (μήκος) 
x 3,50μ (μέσο πλάτος) & 50,00 μ (μήκος) 
x 3,50μ (μέσο πλάτος). 
Β) εργασίες στην Τ.Κ. Καπαρελίου 
Θα πραγματοποιηθούν εργασίες κοιτό-
στρωσης από ελαφρώς οπλισμένο σκυρό-
δεμα σε τέσσερα (3) τμήματα αγροτικών 
οδών. Πιο αναλυτικά : 
• Στη θέση Κρυθαριά : 60,00 μ (μήκος) x 
2,50μ (μέσο πλάτος). 
• Στη θέση Σφεντάμι : 60,00 μ (μήκος) x 
2,50μ (μέσο πλάτος) 
• Στη θέση Κουτσούρι : 50,00 μ (μήκος) x 
2,80μ (μέσο πλάτος).
 Γ) εργασίες στην Τ.Κ. Στέρνας 
Θα πραγματοποιηθούν εργασίες κοιτό-
στρωσης από ελαφρώς οπλισμένο σκυρό-
δεμα στη θέση Στανοτόπι,  100,00 μ (μήκος) 
x 3,00μ (μέσο πλάτος).  
Δ) εργασίες στην Τ.Κ. Λυρκείας Θα πραγ-
ματοποιηθούν εργασίες κοιτόστρωσης 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα σε 
διάφορα τμήματα δημοτικών και αγρο-
τικών δρόμων συνολικής επιφάνειας 
550,00 μ2. 
Ε) εργασίες στην Τ.Κ. Καρυάς 
Θα πραγματοποιηθούν εργασίες κοιτό-
στρωσης από ελαφρώς οπλισμένο σκυ-
ρόδεμα σε οκτώ  τμήματα δημοτικών και 
αγροτικών οδών. 
Πιο αναλυτικά : 
• Από οικία Δαμάλα Κ. έως οικία Πανα-
γιωτόπουλου Β. : 40,00 μ (μήκος) x 4,00μ 
(μέσο πλάτος). 
• Από οικία Μακρόπουλου έως οικία 
Γιαννακούλη Φ. : 20,00 μ (μήκος) x 2,50μ 
(μέσο πλάτος). 

• Από οικία Δανιήλ Γ. έως οικία Γαλώνη : 
15,00 μ (μήκος) x 3,00μ (μέσο πλάτος). • 
Πλησίον οικίας Μποζιονέλου Κ. : 15,00 μ 
(μήκος) x 3,00μ (μέσο πλάτος). 
• Στροφή πλησίον οικίας Παπαγεωργίου 
Γ. : 25,00 μ (μήκος) x 3,50μ (μέσο πλάτος). 
• Στροφή πλησίον οικίας Δελή Α. : 20,00 μ 
(μήκος) x 3,00μ (μέσο πλάτος). 
• Πλησίον τυροκομείου Μαυρόγιαννη : 
15,00 μ (μήκος) x 4,00μ (μέσο πλάτος) 
• Στη θέση Καναλάκι : 40,00 μ (μήκος) x 
3,00μ (μέσο πλάτος). 
ΣΤ) εργασίες στην Τ.Κ. Γυμνού 
Θα πραγματοποιηθούν εργασίες κοιτό-
στρωσης από ελαφρώς οπλισμένο σκυρό-
δεμα σε έξι τμήματα δημοτικών και αγρο-
τικών οδών. 
Πιο αναλυτικά : 
• Στη θέση Λαγατούρα : 50,00 μ (μήκος) x 
3,00μ (μέσο πλάτος). 
• Στη θέση Συκιά : 50,00 μ (μήκος) x 3,00μ 
(μέσο πλάτος). 
• Στη θέση Κόκκινη Βρύση : 30,00 μ (μή-
κος) x 3,00μ (μέσο πλάτος). 
• Στη θέση Τρίκα : 40,00 μ (μήκος) x 3,00μ 
(μέσο πλάτος).
• Στη θέση Μαγούλα : 20,00 μ (μήκος) x 
3,00μ (μέσο πλάτος).
 • Στην Τσιρίστρα (από θέση Καλογριά έως 
θέση Παλιάμπελο) : 100,00 μ (μήκος) x 
3,00μ (μέσο πλάτος). 

Ζ) εργασίες στην Τ.Κ. Φρέγκαινας Θα 
πραγματοποιηθούν εργασίες κοιτόστρω-
σης από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδε-
μα σε πέντε (5) τμήματα δημοτικών και 
αγροτικών οδών. 
Πιο αναλυτικά : 
• Στην Φρέγκαινα ( θέση Αχεριώνα) : 
20,00 μ (μήκος) x 3,50μ (μέσο πλάτος). 
• Στον Άγιο Στέφανο ( προς εκκλησία) : 
20,00 μ (μήκος) x 4,00μ (μέσο πλάτος). 
• Στο Μερκούρη ( θέση Μαυριά) : 25,00 μ 
(μήκος) x 3,50μ (μέσο πλάτος). 
• Στο Μερκούρη ( προς εκκλησία) : 20,00 μ 
(μήκος) x 3,50μ (μέσο πλάτος). 
• Στο Μερκούρη ( προς Τουρνίκι θέση 
Ταβλάρι) : 60,00 μ (μήκος) x 4,00μ (μέσο 
πλάτος). 
Η συνολική δαπάνη των προαναφερθει-
σών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 
114.974,50 € (με το Φ.Π.Α.).
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 
Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα «Φι-
λόδημος ΙΙ», ΠΔΕ-ΣΑΕ055). Ως ημερομη-
νία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών ορίζεται η 27/7/2020, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα λήξης των προσφορών 
η 14.00 μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλε-
κτρονικής αποσφράγισης των προσφο-
ρών ορίζεται η 31/7/2020, ημέρα Παρα-
σκευή και ώρα 11.00 π.μ.
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Αναστάσιος Κουτρουφίνης
Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Άργους 52  Ναύπλιο 21100
τ.: 27520 26265  κιν.  6979 412538

email: takoutr@gmail.com 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Aναστάσιος Κουτρουφίνης

Μεταπτυχιακό 
στα Μεταβολικά νοσήματα 

των οστών – Οστεοπόρωση

Μετεκπαίδευση 
στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Ποιος είναι ο Δραγώνας και γιατί έγινε  
ένας «υπέροχος άνθρωπος»

Ο Γιάννης Σαρρής τιμήθηκε στο Λυγουριό από τον «Καββαδία»
Όταν ο καλοκαιρινός ήλιος άφησε τα πέτρινα 
σπίτια του Λυγουριού, οι κάτοικοι άρχισαν να 
κατηφορίζουν προς την φωτισμένη εκκλησία 
του Αη Γιάννη του Ελεημονα. Εκεί είχε στηθεί 
μια διαφορετική, καλοκαιρινή γιορτή, μοναδική 
κι ευγενική. Ο τοπικός σύλλογος "ο Καββαδίας", 
τιμούσε τον ιδρυτή του, έναν άνθρωπο του χω-
ριού, έναν άνθρωπο ακόμα ενεργό και αεικίνη-
το, το Γιάννη Σαρρή.
Ο Γιάννης Σαρρής, γέννημα θρέμμα του τόπου 
μας, πέρασε δεκαετίες ανιδιοτελούς προσφοράς 
και ειλικρινούς αγάπης για το χωριό του και 
τους ανθρώπους του.
Φίλοι του και συντοπίτες του, ήρθαν για να τον 
τιμήσουν και να μιλήσουν για τη ζωή και το 
έργο του.
Ο Γιάννης Σαρρής, γνωστός και ως "Δραγώνας", 
γεννήθηκε το 1946. Μεγάλωσε δίπλα στο σιδε-
ράδικο του πατέρα του και στο ιστορικό εμπορι-
κό κατάστημα της οικογένειας, που άνοιξε λίγο 
μετά τη γέννησή του.

Τελείωσε το δημοτικό σχολείο στο Λυγουριό και 
συνέχισε τη σχολική του πορεία στο Ναύπλιο 
και στην Αθήνα.
Ο ίδιος αρνήθηκε τις "σειρήνες"  της αστυφιλίας 
της δεκαετίας του 1960 κι επέλεξε συνειδητά 
να επιστρέψει στον τόπο του, σε μια εποχή που 
όλοι ακολουθούσαν την αντίστροφη πορεία.
Ανήσυχος και πολιτικοποιημένος, πρωτοστάτη-
σε στην ίδρυση του τοπικού συλλόγου "ο Καβ-
βαδίας", συμμετείχε πολλάκις στα κοινά, πήρε 
την πρωτοβουλία για την "Τράπεζα Αίματος 
Λυγουριού", κυρίως όμως, για 20 συναπτά έτη, 
από το 1987 ως το 2007, εξέδιδε, με προσωπικό 
κόπο και φροντίδα, την τοπική εφημερίδα "Εδώ 
Λυγουριό". Αυτή η εφημερίδα αποτέλεσε βήμα 
για πολλούς ντόπιους αρθρογράφους, υπήρξε η 
ψυχή μιας ολόκληρης περιοχής, ήταν ο συνδε-
τικός κρίκος ανάμεσα στις πολλές οικογένειες 
της διασποράς και τη γενέθλια γη τους.
Ο Γιάννης Σαρρής, βρέθηκε στην πρώτη γραμ-
μή διοργάνωσης εκδηλώσεων, του τοπικού 
καρναβαλιού, θεατρικών ομάδων και με την 
πάροδο των ετών, άρχισε να γράφει λογοτε-
χνία, αλλά και να καταγράφει πολλές στιγμές 
και πτυχές της τοπικής ιστορίας. Διηγήματα, 

χρονογραφήματα, άρθρα, ποιήματα, τοπική 
ιστορική έρευνα, μια αλληλουχία δημιουργίας 
και γόνιμης ανησυχίας.
Στην αυλή του Αη Γιάννη του Ελεημονα, όλα 
αυτά ξεδιπλώθηκαν σαν ένα φωτεινό και χρω-

ματιστό παραμύθι αναμνήσεων, με όμορφα 
λόγια από κοντινούς και αγαπημένους ανθρώ-
πους του.
Η μικρή παιδική χορωδία του τοπικού συλλό-
γου έδωσε το σήμα για να ξεκινήσει αυτό το 
συναισθηματικό ταξίδι στην πορεία ενός αν-
θρώπου. Ακολούθησε η γλυκιά φωνή της ηθο-

ποιού - σκηνοθέτιδος Δέσποινας Γκάτζιου, που 
διηύθυνε τον κυματιστό ρυθμό της βραδιάς.
Ομιλητές ήταν οι : Δήμητρα Παπαϊωάννου 
(οφθαλμίατρος), Κώστας Γκάτζιος (οδοντίατρος 
- συγγραφέας), Γιάννης Καλούδης (συνταξι-

ούχος βιβλιοπώλης), Χρήστος Τσακαλιάρης 
(πρώην  δήμαρχος). Απηύθυναν χαιρετισμό: ο 
δήμαρχος Επιδαύρου Τάσος Χρόνης και ο κα-
θηγητής κοινωνιολόγος Γιώργος  Κονδης. 

Και κάπου ανάμεσα στους ομιλητές και τις 
νοσταλγικές προβολές και φωτογραφίες, κάθε 
τόσο, μια μουσική παρέμβαση από την ορχή-
στρα του Μιχάλη Παγίδα, που είναι γέννημα 
και αυτή του ταλέντου και της ανησυχίας της 
ίδιας περιοχής.
Πόσο ωραίο και ευγενικό είναι, να έρχονται σε 
αυτόν τον τόσο όμορφο χώρο, πάνω από διακό-
σια άτομα, κάθε ηλικίας, για να τιμήσουν έναν 
διπλανό τους άνθρωπο, που κόπιασε επί δεκα-
ετίες γι' αυτή την κοινωνία;
Πόσο απλό και τίμιο είναι να λες ένα "ευχαρι-
στώ " σε κάποιους ανθρώπους σαν τον Γιάννη 
Σαρρή;
Πόσο χρήσιμο είναι να φωτίζουν και να γνωρί-
ζουν οι άνθρωποι πράξεις από το παρελθόν, για 
να βρεθούν τα νέα πατήματα και οι νέες ιδέες 
για το μέλλον;
Αυτά ένοιωσαν όσοι παραβρέθηκαν στην πλα-
τεία του Αη Γιάννη του Ελεήμονα, στο γραφικό 
και φιλόξενο Λυγουριό, παρακολουθώντας την 
εκδήλωση "υπέροχοι άνθρωποι", με πρωταγω-
νιστή και τιμώμενο το Γιάννη Σαρρή. 
Μια κοινωνία αισιόδοξη κι ευγνωμονούσα, 
απέναντι σε έναν άνθρωπο αξιόλογο και γεν-
ναιόδωρο.

Αρνήθηκε τις "σειρήνες"   
της αστυφιλίας της δεκαετίας 

του 1960 κι επέλεξε 
συνειδητά να επιστρέψει στον 

τόπο του, σε μια εποχή που 
όλοι ακολουθούσαν  

την αντίστροφη πορεία
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Ξεκινούν την Κυριακή τα «Μικρασιατικά 2020» 
με μέτρα κατά του covid-19

Τζαζ και ambient, παραδοσιακή και world με ψυχεδέλεια 
με τη noisy αντίληψη στο Μικρό με τον Μιχάλη Καλκάνη

Mihalis Kalkanis Group με τους Χάικ Γιαζιτζιάν & Γιάννη Αναστασάκη

Κυριακή 26 Ιουλίου (9 μμ) στην αυλή του 

Πολιτιστικού Συλλόγου Νέα Κίου μουσικο-

θεατρική παράσταση για μικρά παιδιά με 

τον Φοίβο Δεληβοριά, παρουσίασης του βι-

βλίου – cd με τίτλο Πες μου το όνομά σου, 

από τις εκδόσεις Μικρή Άρκτος.

Οι παραστάσεις αυτές υπόσχονται κέφι, 

συμμετοχή των φίλων του και κυρίως 

πολύ τραγούδι και πολλά χαμόγελα… και η  

τιμή του εισιτηρίου θα  είναι 7 ευρώ.

Τετάρτη 29 Ιουλίου (9 μμ) βραδιά χορωδι-

ών στο Λαογραφικό Μουσείο Νέας Κίου. 

Συμμετέχουν οι χορωδίες Νέας Κίου, Δή-

μου Άργους – Μυκηνών και η Πολυφωνι-

κή Χορωδία Δήμου Νεμέας.

Παρασκευή 31 Ιουλίου (9 μμ) παραδοσιακή 

μουσικοχορευτική παράσταση στο ανοιχτό 

θεατράκι της Νέας Κίου, με χορούς αντικρι-

στούς.

 Συμμετέχουν οι μουσικοί: Γιάννης Παυλό-

πουλος (Βιολί),Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος 

(Κλαρίνο),Κωνσταντίνα Πάτση (Τραγούδι), 

Ιορδάνης Κουζηνόπουλος(Λαούτο) και 

Μανούσος Κλαπάκης(Κρουστά) Διδασκα-

λία χορών: Ράλλης Γιώργος Συμμετέχει το 

Πολιτιστικό λαογραφικό σωματείο Χορόση-

μο και η Δημοτική θεατρική σκηνή Νέας 

Κίου. Η Τιμή του Εισιτηρίου είναι 7 ευρώ.

Ο κοντραμπασίστας Μιχάλης Καλκάνης 
ξεχωρίζει ανάμεσα στους εκπροσώπους 
της νέας γενιάς ελλήνων μουσικών της 
τζαζ – και όχι μόνο. Προέρχεται από 
μουσική οικογένεια και, πέραν του ότι 
συμμετέχει στα πιο σημαντικά σχήματα 
του είδους, είναι ιδιαίτερα τολμηρός σαν 
δημιουργικός μουσικός και συνθέτης 
και πειραματίζεται με επιτυχία, δίνο-
ντάς μας μουσική απρόβλεπτη. Ντύνει 
με ηλεκτρονική μουσική το παραδοσι-
ακό τραγούδισμα της... γιαγιάς του και 
κάνει επιτόπιες ηχογραφήσεις (field 
recordings) σε θρησκευτικές τελετές με-
ταναστών, δίνοντάς μας ένα αμάλγαμα 
ήχων του κόσμου στον δίσκο του World 
Echoes in Athens.
Στη συναυλία του στο Μικρό Θέατρο 
της Επιδαύρου την Παρασκευή 24 και 
το Σάββατο 25 Ιουλίου, (21:30μμ)  επι-
χειρεί και πάλι κάτι ιδιαίτερο. Μέσα από 
τη συνεργασία του με τον Αρμένιο δε-
ξιοτέχνη στο ούτι Χάικ Γιαζιτζιάν (Haig 
Yazdjian) και τον αβανγκάρντ ηλεκτρι-
κό κιθαρίστα Γιάννη Αναστασάκη, δη-
μιουργεί ένα μουσικό περιβάλλον όπου 
συνυπάρχουν η τζαζ και η ambient, η 
παραδοσιακή και world μουσική με την 
ψυχεδέλεια και με τη noisy αντίληψη, 
η πηγαία μελωδία με την electronica, 

στοχεύοντας σε έναν νέο, πρωτότυπο 
και αυθεντικό ήχο.
Όπως λέει ο ίδιος ο Μιχάλης Καλκάνης: 
«Έννοιες όπως η ανοικτότητα, η διαφο-
ρετικότητα και η συνύπαρξη διαφορε-
τικών στοιχείων, απασχολούν το σχήμα 
μας από τα πρώτα του βήματα. Στόχος 

είναι ένας νέος ήχος, αυθεντικός και 
πρωτότυπος, μέσα στον οποίο συνυπάρ-
χουν Ανατολή και Δύση, συναίσθημα 
και ορθολογισμός, ακουστικά όργανα 
και ηλεκτρονικοί ήχοι, αυτοσχεδιασμός 
και φόρμα, χρώματα παραδοσιακής 
μουσικής και επιρροές από κλασική και 

κινηματογραφική μουσική. Στις παρα-
στάσεις μας αυτές, εμπνεόμενοι από το 
μαγικό και ατμοσφαιρικό θέατρο της 
Μικρής Επιδαύρου, στοχεύουμε ακόμη 
περισσότερο προς στην ενότητα μέσα 
από την διαφορετικότητα, προσκαλώ-
ντας δύο καλλιτέχνες από δύο “ξεχωρι-
στούς” κόσμους».
Μουσικοί Γιάννης Αναστασάκης κιθάρα, 
εφέ, Λευτέρης Ανδριώτης κρητική λύρα, 
Haig Yazdjian ούτι, τραγούδι, Μιχάλης 
Καλκάνης κοντραμπάσο, Χρήστος Καλ-
κάνης κλαρινέτο, Βασίλης Μπαχαρίδης 
ντραμς, Ορέστης Μπενέκας πλήκτρα, 
πιάνο
Σχεδιασμός - Eκτέλεση φωτισμού Περι-
κλής Μαθιέλλης
Σχεδιασμός - Eκτέλεση ήχου Παναγιώ-
της Ριζόπουλος
Καλλιτεχνική επιμέλεια Μιχάλης Καλ-
κάνης
Εισητήρια: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€, ΦΟΙΤΗ-
ΤΙΚΟ/65+/ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 15€, 
ΑΝΕΡΓΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΛ. 
ΣΧΟΛΩΝ 5€ στα κεντρικά ταμεία του 
Φεστιβάλ (Πανεπιστημίου 39, στοά Πε-
σμαζόγλου), στο 210 3272000 και στο 
http://greekfestival.gr/festival_events/
mihalis-kalkanis-group/
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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.

Παράλιο Άστρος...  //  Βάγγος Λαγουρός

Μη Φοβάσαι Να Πεις Όχι 

Οι Μαντώ Γαστεράτου, Ζωή Κρονάκη, 

Βάσω Κολλιδά και Έλενα Χαραλαμπούδη 

και το ΥouTube κανάλι τους «5 Minute 

Mum» σε συνεργασία με «Το Χαμόγελο του 

Παιδιού» σχεδίασαν την καμπάνια "ΜΗ 

ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΕΙΣ ΟΧΙ".

Στόχος της καμπάνιας να μάθουμε τα παι-

διά να λένε «όχι» σε οτιδήποτε τα κάνει να 

νιώσουν ανασφάλεια και κίνδυνο.

 Ένα παιδί εξαφανίστηκε, ένα παιδί έφυγε 

από το σπίτι του σε μια συνθήκη έντασης 

με τους γονείς, ένα παιδί έχασε τον προ-

σανατολισμό του πηγαίνοντας στο σπίτι…

Τα «όχι» μπορούν να του δείξουν το δρό-

μο για το σπίτι αλλά και την ασφάλεια του 

μέχρι να φτάσει στους δικούς του ανθρώ-

πους

Όχι δεν θα σε ακολουθήσω

Όχι δεν θα μπω στο αμάξι σου

Όχι δεν θα το κρατήσω μυστικό

Όχι δεν μπορείς να με αγγίξεις

Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης «Μη Φο-

βάσαι Να Πεις Όχι» αναδεικνύει και επι-

κοινωνεί την έννοια του ΟΧΙ ως εργαλείο 

ασφάλειας και προστασίας

Περισσότερες πληροφορίες: «Το Χαμόγελο 

του Παιδιού» Γραφείο Τύπου Τηλ. 210-

3306140

press@hamogelo.gr

Το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Πο-
τών Αργολίδας γιορτάζει στην Πρόνοια

Η Διοίκηση του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών Αργολίδας πραγματοποιεί ανοιχτή 
εκδήλωση-συζήτηση για τις εξελίξεις στον κλάδο, τις ανατροπές στα εργασιακά δικαιώματα με 
τα δεκάδες αντεργατικά νομοσχέδια που ψηφίστηκαν το τελευταίο καιρό, κατά τη διάρκεια της 
καραντίνας και στην συνέχεια, καθώς και την αναγκαιότητα 
της ανασύνταξης του εργατικού συνδικαλιστικού κινήμα-
τος, την Κυριακή 26 Ιουλίου και ώρα 8.30 μ.μ., στην πλατεία 
Εθνοσυνελεύσης, στην Πρόνοια Ναυπλίου. 
Όπως αναφέρει η Διοίκηση του Συνδικάτου Γάλακτος Τρο-
φίμων και Ποτών Αργολίδας η απάντηση των εργαζομένων 
«μπροστά στην επίθεση που δεχόμαστε είναι μαζικά σωματεία 
και συνδικάτα που θα πρωτοστατούν στην υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων κόντρα στην τρομοκρατία της 
εργοδοσίας και του κράτους. 
Καλούμε τους συναδέλφους στον κλάδο αλλά και κάθε εργα-
ζόμενο, να συμμετέχουν, σε αυτό το Εργατικό Φεστιβάλ που 
οργανώνει το συνδικάτο μας, όπου πέρα από τη συζήτηση θα 
περιέχει, προβολή βίντεο από τα 20 χρόνια του Π.Α.ΜΕ., έκ-
θεση φωτογραφίας, αφιέρωμα στο εργατικό – λαϊκό τραγούδι. 
Συνάδελφοι ελάτε να ενημερωθούμε, να συζητήσουμε αλλά 
και να διασκεδάσουμε, τηρώντας πάντα όλα τα μέτρα προ-
στασίας».

Το αγριότερο άγνωστο έγκλημα της Ελλάδας 
Μια πραγματική ιστο-
ρία που συντάραξε τα 
Κύθηρα το 1909, όπου 
όμως εμπλέκεται και 
το Ναύπλιο της εποχής 
εκείνης και περιγρά-
φεται σε ένα ολόκληρο 
κεφάλαιο.  Μια συ-
ναρπαστική κατάδυση 
στον ψυχισμό ενός αν-
θρώπου που είχε όσα 
ήθελε στη ζωή του, που 
βασιζόταν στην απο-
δοχή των γύρω του 
και τους το ανταπέδι-
δε απλόχερα.  Όμως η 
ξαφνική απόρριψη, η 
συνεχιζόμενη αδικία 
εναντίον του και ένας 
ολόκληρος κόσμος που 
καταρρέει γύρω του τον στρέφουν ενάντια σε όλους και τον οδηγούν στο πιο ειδεχθές έγκλη-
μα που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα, βασισμένο σε αληθινά 
γεγονότα, για τη μοίρα και τα παιχνίδια που παίζει εναντίον μας, για τα αόρατα νήματα που 
ορίζουν τη ζωή μας αλλά και τη δύναμη που πρέπει να βρούμε για να την ορίσουμε εμείς οι 
ίδιοι. Για την ηθική μιας κοινωνίας που μπορεί να καταστρέψει ανθρώπινες ζωές στον βωμό 
της κανονικότητας της αγέλης, που βασίζεται στο κουτσομπολιό, την κριτική και την κακό-
βουλη τάση των ανθρώπων να αναζητούν εξιλαστήρια θύματα. 
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Ηλεκτροκίνηση, ανταποδοτικά τέλη από ανεμογεννήτριες

Του Γιάννη Ανδριανού*

Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα ση-
ματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή εποχής 
και νοοτροπίας για τις μετακινήσεις, το 
περιβάλλον και την εθνική οικονομία. Και 
θέλουμε αυτή την ποιοτική αλλαγή προς το 
μέλλον να τη δούμε και στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, όπου χθες στο πλαίσιο της Συνόδου 
Κορυφής επετεύχθη τελικά μέσα από έναν 
δίκαιο συμβιβασμό συμφωνία για το Ταμείο 
Ανάκαμψης και τον προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μια συμφωνία που, όπως δήλωσε ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, θα φέρει στην Ελλάδα 
ένα πολύτιμο χρηματοδοτικό πακέτο που 
ξεπερνά τα 70 δις ευρώ με τις επιδοτήσεις 
να αντιστοιχούν σε περίπου ένα επιπλέον 
ΕΣΠΑ και με ευέλικτους όρους χρηματοδό-
τησης, ενώ αυξημένοι θα είναι οι πόροι και 
από το Ταμείο Συνοχής με τους πόρους από 
την Κοινή Αγροτική Πολιτική να παραμέ-
νουν σταθεροί, παρά τις έντονες πιέσεις.
Πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία τόσο 
για την Ελλάδα, όσο και για την Ευρώπη. 
Και οι αναλογίες με το νομοσχέδιο που 
συζητάμε σήμερα είναι πιστεύω ιδιαίτερα 
έντονες τόσο στην ουσία τους όσο και στον 
συμβολισμό τους: Από τη μία, είναι απολύ-
τως αναγκαίο να κάνουμε τολμηρά βήματα 
για να περάσουμε εγκαίρως και με επιτυχία 
στο αύριο της ηλεκτροκίνησης. Πρέπει να 

διασφαλίσουμε ότι τα οφέλη της μετάβασης 
αυτής θα τα καρπωθεί δίκαια ολόκληρη η 
κοινωνία μας, γνωρίζοντας ότι παρά το κό-
στος μετάβασης, τα συνολικά οφέλη ξεπερ-
νούν κατά πολύ τα όποια κόστη.
Από την άλλη, με παρόμοιο τρόπο, και η 
Ευρώπη μπροστά σ’ αυτό το σταυροδρόμι 
οφείλει να κάνει με αποφασιστικότητα τα 
βήματα προς την αλληλεγγύη, την αποτε-
λεσματικότητα και την εμβάθυνση. 
Κι οφείλει βεβαίως μια που και τα σύννε-
φα στην Ανατολική Μεσόγειο πυκνώνουν, 
να δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την 
αλληλεγγύη και αποτελεσματικότητα κατά 
του ταραξία της περιοχής μας, της Τουρκί-
ας, καθώς από την στιγμή που η Τουρκία 
αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της 
Ελλάδας και της Κύπρου, αμφισβητεί τα κυ-
ριαρχικά δικαιώματα της Ευρώπης. 
Συζητάμε σήμερα ένα σχέδιο νόμου που 
αφορά την προστασία του περιβάλλοντος 
που αφορά το αύριο και το μέλλον, υπό τη 
βαριά σκιά του χθες και του παρελθόντος. 
Αναφέρομαι βεβαίως στις πρόσφατες, συ-
γκλονιστικές αποκαλύψεις της εφημερίδας 
Καθημερινή για την τραγωδία στο Μάτι. 
Είμαι βέβαιος ότι η δικαιοσύνη θα ερευνή-
σει εξονυχιστικά τα νέα στοιχεία, ώστε να 
ελεγχθεί η ακρίβεια των λεγομένων στους 
καταγεγραμμένους διαλόγους και να λάμ-
ψει επιτέλους η πλήρης αλήθεια για τα όσα 
συνέβησαν πριν από δύο χρόνια.
Οι 102 νεκροί, οι εγκαυματίες και οι οικεί-
οι τους, όσοι έζησαν αυτόν τον εφιάλτη, οι 
κάτοικοι στο Μάτι που είδαν τις περιουσίες 
τους να παραδίνονται στην πύρινη λαίλα-
πα, δικαιούνται την πλήρη αλήθεια και την 
πλήρη απόδοση ευθυνών εκεί όπου υπάρ-

χουν.
Οφείλουμε να μην αφήσουμε τις ευθύνες 
να παραγραφούν, και ταυτόχρονα, να μην 
αφήσουμε καμία απολύτως σκιά ότι στο 
μέλλον υπάρχει έστω και η παραμικρή πι-
θανότητα η ζωή και η περιουσία των πολι-
τών να μπει σε δεύτερη μοίρα πίσω από μι-
κροκομματικούς και άλλους υπολογισμούς 
και σκοπιμότητες.
Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα, εισά-
γει μια νέα εποχή για τις μετακινήσεις και 
τις μεταφορές στη χώρα μας. 
Διαμορφώνει ένα περιεκτικό ρυθμιστικό 
πλαίσιο για την οργάνωση της ηλεκτρο-
κίνησης, τον καθορισμό των σχέσεων με-
ταξύ των φορέων της αγοράς, τη θέσπιση 
οικονομικών και φορολογικών κινήτρων, 
και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των 
αναγκαίων υποδομών για την απρόσκοπτη 
υιοθέτηση αυτής της νέας καθαρής τεχνο-
λογίας. 
Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο με σαφώς 
θετικό πρόσημο για την οικονομία και το 
περιβάλλον, και γι’ αυτό θέλω να συγχαρώ 
την ηγεσία του Υπουργείου.
Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, η ηλεκτρο-
κίνηση είναι αποδεδειγμένα πολύ πιο κα-
θαρή λύση για τις μετακινήσεις σε σχέση 
με τις εναλλακτικές, τόσο σε ό,τι αφορά το 
συνολικό της αποτύπωμα, όσο – πολύ πε-
ρισσότερο – σε ό,τι αφορά την επιβάρυνση 
ιδίως των αστικών κέντρων. 
Θυμόμαστε πολύ καλά την οξύτητα που 
είχε παλαιότερα το πρόβλημα του νέφους 
στο λεκανοπέδιο πριν την εισαγωγή των 
καταλυτικών κινητήρων. Η υιοθέτηση της 
ηλεκτροκίνησης πρόκειται να αποτελέσει 
ένα ακόμη αποτελεσματικότερο βήμα προς 

τα μπροστά, καθώς ουσιαστικά εκμηδενίζει 
τόσο τις εκπομπές καυσαερίων από οχήμα-
τα, όσο και την ηχορύπανση.
Ακόμη και με τους σημερινούς εξελιγμέ-
νους κινητήρες, η υιοθέτηση της ηλεκτρο-
κίνησης θα συμβάλει στην αποτροπή χιλιά-
δων θανάτων ετησίως που συνδέονται με 
την ποιότητα του αέρα στις πόλεις μας.
Ακόμη, η ηλεκτροκίνηση αποτελεί ένα ση-
μαντικό βήμα προς την απολιγνιτοποίηση, 
καθώς σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ολοένα 
και μεγαλύτερο μέρος της απαιτούμενης 
ηλεκτρικής ενέργειας θα παράγεται από 
καθαρές ανανεώσιμες πηγές. Κι εδώ ιδιαί-
τερη σημασία έχουν τα κίνητρα που δίνο-
νται στη Δυτική Μακεδονία και την Αρκα-
δία για την ομαλή μετάβαση της τοπικής 
οικονομίας. 
Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μάλιστα απο-
τελέσματα, η μετακίνηση με ηλεκτροκίνητα 
οχήματα κοστίζει πολύ λιγότερο από τις 
εναλλακτικές. 
Τα κίνητρα τα οποία δίνονται για την αγορά 
αυτών των οχημάτων, καθιστούν ελκυστι-
κότερη τη μετάβαση στη νέα τεχνολογία και 
ενθαρρύνουν την εξοικονόμηση ενέργειας, 
αλλά και μια σειρά επενδύσεις, μεταξύ των 
οποίων:
- στην ανάπτυξη των αναγκαίων υποδο-
μών 
- στην κατάρτιση επαγγελματιών σε νέες 
ειδικότητες, 
- στην αγορά οχημάτων για ιδιωτική, επαγ-
γελματική και εταιρική χρήση.
Πρόκειται για νέα πεδία οικονομικής δρα-
στηριότητας που ενισχύουν και δημιουρ-
γούν νέες θέσεις εργασίας και τονώνουν 
την εθνική και τις επιμέρους τοπικές οι-

κονομίες, συμβάλλοντας παράλληλα στη 
σημαντική εξοικονόμηση πόρων,  οι οποίοι 
μπορούν να διοχετευθούν σε παραγωγικό-
τερες χρήσεις.
Και βεβαίως, αυτό το λεπτομερειακό, πλή-
ρως επεξεργασμένο και σύγχρονο πλαίσιο 
οφείλουμε να το παρακολουθούμε με προ-
σοχή στη λειτουργία και την εφαρμογή του 
ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα θετικά του 
αποτελέσματα θα τα καρπωθούν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο οι πολίτες, η οικο-
νομία και το περιβάλλον, αλλά και να δούμε 
πώς τα κίνητρα που θεσπίζονται σήμερα 
θα επεκταθούν σταδιακά ώστε να αφορούν 
όσο το δυνατόν περισσότερες ελληνικές οι-
κογένειες.
Και επειδή μιλάμε για το σημαντικό ρόλο 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στην προστασία του περιβάλλοντος, κύ-
ριε Υπουργέ είμαι βέβαιος ότι θα δώσετε 
οριστική λύση στο ζήτημα των μεγάλων 
καθυστερήσεων στην καταβολή των αντα-
ποδοτικών τελών μέσω των λογαριασμών 
της ΔΕΗ στους  κατοίκους των ορεινών πε-
ριοχών όπως στην Αργολίδα και στις άλλες 
περιοχές της χώρας  όπου έχουν τοποθε-
τηθεί ανεμογεννήτριες, και στις δημοτικές 
κοινότητες που τα δικαιούνται.
Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο κάνουμε 
με αποφασιστικότητα τα σωστά βήματα που 
διασφαλίζουν ένα καλύτερο αύριο για μας 
και τα παιδιά μας.

*Ο Γιάννης Ανδριανός είναι βουλευτής 
Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας

ΑΔΑΜ: 20PROC007029999
ΑΔΑ: 9ΞΑ3ΩΚΦ-6ΜΡ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΛ: 2752097807
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Ι. Γεωργίου 
Δήμος Ναυπλιέων
Αρ. Πρωτ.: 10106_2020
Ημερομηνία: 14/7/2020

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΔΟΥ ΑΙΓΙΟΥ - Υποέργο 1 της 
Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΔΟΥ ΑΙΓΙΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ)» 
MIS 5044958

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:i Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 -2020 ΣΥΓ-
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΣΑ ΕΠ0261 (κωδικός εναρίθ-
μου 2019ΕΠ02610068)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.517.200,00€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
CPV: 45211360-0

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Προκειμένου ο Δήμος Ναυπλιέων προβεί στην ανάδειξη αναδό-
χου κατασκευής έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΔΟΥ 
ΑΙΓΙΟΥ», προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, 
βάσει του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, με κριτήριο κατακύρω-
σης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής (χαμηλότερης τιμής), συνολικού προϋπολογισμού 

2.030.000,00€  χωρίς ΦΠΑ 24%, (CPV45211360-0).
Το έργο αποτελεί το Υποέργο 1 της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙ-
ΟΧΗΣ ΟΔΟΥ ΑΙΓΙΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ)»    MIS     5044958     που     έχει     
ενταχθεί     στο     Επιχειρησιακό     Πρόγραμμα
«Πελοπόννησος 2014-2020» (Απόφαση Ένταξης: 3860/27-11-
2019). Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου και το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑ ΕΠ0261 
(κωδικός εναρίθμου 2019ΕΠ02610068).
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΔΕΚΑ 
ΟΚΤΩ (18) ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι προσφέροντες οφείλουν  να καταθέσουν  προσφορά, ΥΠΟΧΡΕ-
ΩΤΙΚΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, για το σύνολο του έργου, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης, του Συστήματος: 
www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οι-
κονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.
Ως ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών ορί-
ζεται η 17/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 π.μ.. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 
30/07/2020,  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προ-
σφορών ορίζεται η 06/08/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, 
δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) 
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών και συγκεκριμένα την 06/08/2020 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστη-
μα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι οικονομικοί φορείς είναι εγγε-
γραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής  τους. Όσον αφορά την καταλληλότητα για 
την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, Α. Οι προσφέρο-
ντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαί-
ωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ    στην/στις κατηγορία/ες:
ΕΡΓΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και

ΕΡΓΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
Β. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα 
Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 
4412/2016.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με 
τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του Π.Δ. 71/2019 και με 
τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008, 
όπως ισχύει.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των 
προσφορών, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης 
ανασφάλιστο προσωπικό.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της προϋπολογισθείσας 
από την υπηρεσία δαπάνης  για το έργο, χωρίς  το Φ.Π.Α., ισχύος 
τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και εξήντα
(60) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβο-
λής των προσφορών (άρθρο 15.3  και άρθρο 19 της Διακήρυξης).
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλο-
νται από τους εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, 
μόνο ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγω-
νισμού, μέσω της  διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στον Εθνικό τύπο κι επί-
σης το τεύχος της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στο δι-
κτυακό τόπο του Δήμου Ναυπλιέων στη διεύθυνση: www.nafplio.
gr καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
Διαδικασίες Προσφυγής: Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 (Προδικαστι-
κές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία) της Διακήρυξης

Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Ι. Κωστούρος
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Θέλω να τρέξω 

να σε δω
μόνο κοίταξε με 
--------------------------
Πες μου αν είσαι 
θάλασσα 
ή άνεμος στο κύμα ...
Πού ταξιδεύεις ...
Γιατι είναι στο άπειρο
τό βλέμμα σου ...
Εκει δε βλέπεις 
το γαλάζιο 
τής θάλασσας 
Ακολούθησε 
τήν αύρα του 

καλοκαιριού 
Τα χρώματα 
που βλέπεις 
είναι ουρανός στη γη 
Μα φεύγεις πάντα
όταν έρχομαι ...
Αλλά εσύ υπάρχεις 
Ακολουθώ 
τά βήματα σου ...
Στη σκέψη σου 
αυτά χάνονται ...
Και εγώ είμαι στο τίποτα 
Το απόλυτο κενό 
είναι η απουσία σου ...

Όλα έχουν χαθεί 
Στην αγάπη
δεν υπάρχει λογική ...
Ειναι μία δύναμη 
που μπορεί νά κάνει
τά μεγαλύτερα ταξίδια 
σέ γαλαξίες 
που δεν έφτασες 
ποτέ ...
Αλλά ...μπορεί
να ναυαγήσεις στη 
μοναξιά σου ...

Ιωάννης Σκούρας 
18 - 07 - 2020

Ομοίους

Προσπαθούμε

με όλους

να τα έχουμε καλά…

Ενώ η ψυχή,

Το μόνο που ζητά,

Είναι ομοίους της !!

- Σπύρος Δ Κατσίγιαννης  - (2015)

Θείο δώρο 

Έρως αξία σταθερή 

Πάντα ίδια δεν αλλάζει 

μυαλά αλλάζουν κι εποχές

μα αυτός πάντα ο ίδιος φαντάζει 

και είχε πάντα το ίδιο χρώμα 

και τα ίδια συμπτώματα 

ίδιο φτερούγισμα νιώθουν όλοι

απ’ όσο υπάρχει ανθρωπότητα

Μοιάζει να είναι θαύμα της φύσης 

και μένει ίδιος διαχρονικά 

να προχωράει η επιστήμη ,η 
τεχνολογία 

μα ανάγκη να ‘χουμε για τρυφερότητα 

Δεν έχει κάτι να αποδείξει 

να συγκριθεί, γιατί χωρίς μάχη νικά 

Είναι απλά ένα θείο δώρο 

στου κόσμου τη ματαιότητα 

κι όσο υπάρχει ο κόσμος θα ανθίζει 

είναι πιο πάνω για κάθε οντότητα

να νιώσει θέλει αγνή αγάπη και 
συντροφικότητα 

Νανά Μπροδήμα

ποιητική συλλογή «Στα απόκρυφα 

μονοπάτια της καρδιάς» Ιούλιος 2014

Γιδοφονιά τον φώναζαν το Μήτρο στο χωριό: 
Ήταν που από μικρόνε τον είχε στείλει ο πατέ-
ρας του να φυλάει τα γίδια, ήταν που κάποια 
φορά τον πιάσανε να μαρκαλάει μια γίδα, ήταν 
και λίγο χαζούλης, ο μαύρος, τού το κόλλησαν 
το παρατσούκλι.
Ο καιρός πέρναγε, ο Μήτρος μεγάλωνε και κά-
ποτε είδε και απόειδε με τις ερημιές και τα γίδια 
και έστειλε μήνυμα στον πατέρα του:
-Κατεβαίνω στο χωριό, να μου βρεις νύφη!
Πρώτη φορά που έδειχνε αποφασιστικότητα σε 
κάτι ο Μήτρος και ο μπάρμπα Αποστολής, έτσι 
λεγόταν ο πατέρας, σκέφτηκε πως είχε δίκιο το 
παιδί. Που έτσι κι αλλιώς είχε πάψει από καιρό 
να είναι παιδί. Πιάνει, λοιπόν, την κυρά Ζαμπέ-
τα, την προξενήτρα και της δίνει αποστολή.
-Θέλω νύφη γερή και δουλευταρού για το Μή-
τρο μου.
-Ξέρεις, και να με συμπαθάς, δεν τρελαίνονται 
και όλες για το γιο σου.
-Μα δεν θέλω καμιά πριγκίπισσα. Ούτε καν κα-
μιά καλλονή. Γερή και δουλευταρού σου ζήτησα 
και ας είναι και λίγο αγαθούλα. Κακό δεν κάνει.
Κίνησε η κυρά Ζαμπέτα να φέρει εις πέρας την 
αποστολή, «έσπασε» αρκετές φορές τα μούτρα 
της, στο τέλος, κάποια μέρα, φάνηκε στην πόρ-
τα του μπάρμπα Αποστόλη πασιχαρής:
-Την βρήκα!
-Μπράβο. Και είναι όπως την ζήτησα;
-Βρε, ούτε παραγγελία...
Χάρηκε ο άνθρωπος, κατέβασε τον Μήτρο 
από τη στάνη, ησύχασαν οι γίδες μια στάλα, 
τον έστειλε στην πόλη να κουρευτεί και σ’ ένα 
δημόσιο λουτρό να ξεγαριαστεί, του πήρε και 
ένα κοστούμι - ετοιματζήδικο - και κίνησαν να 
πάνε στα πεθερικά, για να δώσουνε λόγο. Όλα 
ωραία και καλά και η συνέχεια: «Δόξη και τιμή 
στεφάνωσον αυτούς...». Πάει, τα στεφανώσανε. 
Βάλανε και ένα τραπέζι με τρείς γίδες ψητές, 
με κρασιά και με τα όργανα να βαρούν για τα 
νιογάμπρια: «Παντρεύεται ο Αυγερινός καλέ 
σήμερα, την Πούλια κάνει ταίρι…» γλέντησαν 
οι συγγενείς, ευχήθηκε ο κόσμος «και καλούς 
απογόνους» και έφτασε η ώρα να πάρει ο Μή-
τρος τη νύφη, τη Γιαννούλα, στα ενδότερα των 
έσω, για να... υλοποιήσουν την ευχή.
Έλα, όμως, που ήταν συνηθισμένος με τις γίδες, 
άλλη εμπειρία δεν είχε, και καθώς αποπειράται 

εισβολή εκ των όπισθεν και εφορμά ως άλλος 
Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής, βάζει η νύφη μια 
φωνή:
-Αμάν, μάνα μουουου, με... σούβλισε ο άτιμος!
Την ακούν οι συμπεθέροι, που συνέχιζαν να πί-
νουν στο κατώι και τρομοκρατούνται.
-Την σφάζει!
Και ορμούν στο δωμάτιο, αντιλαμβάνονται τι 
της συνέβη και κάνουν το γαμπρό οχτακόσιες 
οκάδες από το ξύλο.
-Να, για να μάθεις γιδοφονιά!
Η συνέχεια στο δικαστήριο, Τριμελές Πλημμε-
λειοδικείο, παρακαλώ, όπου ο Μήτρος προσή-
χθη κατηγορούμενος για «παρά φύσιν ασέλγει-
αν».
Από κάτω ασυγκράτητοι οι συμπεθέροι:
-Στο κάτεργο τον ανώμαλο, να του κάνουν ό,τι 
μας έκανε!
-Ησυχία! Κοπάναγε την κουδούνα ο πρόεδρος. 
Κατηγορούμενε γιατί... σοδόμισες τη γυναίκα 
σου;
-Με το συμπάθειο κύριε Πρόεδρε μα δεν πήγα 
να κάνω αυτό (είχε μάθει τι σήμαινε η λέξη από 
τον συνήγορο).
-Τότε;
-Κοίτα, με το συμπάθιο, από συνήθεια την έβα-
λα να στηθεί στα τέσσερα.
-Να λείπουν οι λεπτομέρειες. Επί της ουσίας!
-Επί της ουσίας. Ήταν νύχτα. Σκοτάδι πήχτρα. 
Και όπως πήγα να την φέρω από κάτω απ' το 
λυχνάρι για να βλέπω καλύτερα, το ‘σπρωξα 
κάπως με το κεφάλι και έσταξε λίγο λάδι στον 
απαυτόνε μου, κύριε Πρόεδρε...
- Και;
- Και, μού γλίστρησε κύριε Πρόεδρε και μπή-
κε σε λάθος μέρος! Δεν το 'θελα σου λέω, μού 
γλίστρησε!
……………………
Κείμενα του Γιώργου Μουσταΐρα δημοσιεύο-
νται και στο προσωπικό του blog: rebetaskeri.
blogspot.com

Tού γλίστρησε (!) και την... ανασκολόπισε...
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Αμπάριζα παιδικό παιχνίδι ανοιχτού 
χώρου, κατά το οποίο δύο ομάδες 
παιδιών κυνηγούν και προσπαθούν 
να αιχμαλωτίσουν (να αμπαρώ-
σουν;) η μία την άλλη. 1) ΣΗΜΑΙ-
ΝΕΙ Πιθανόν όχι και τόσο παιδικό 
βλ. παρακάτω Αμπάριζα το παιχνίδι 
των ναυτών. Πλήρης 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 
ακολουθεί Κατά συνεκδοχή η μεγά-
λη πέτρα που τοποθετείται το χώρο 
τού παιχνιδιού και αποτελεί ίσως 
την πύλη του φρουρίου που ανα-
φέρει ο Σαράφης (βλ. παρακάτω) . 
Το έναυσμα για να αρχίσει το παι-
χνίδι είναι η φράση παίρνω αμπά-
ριζα α και βγαίνω (από τον παίκτη 
της αμπάριζας) ως ειδοποίηση ότι 
αρχίζει το κυνήγι των αντιπάλων. 
Μεταφορικώς παίρνω αμπάριζα 
(κάποιον ή κάτι) σημαίνει παρασύ-
ρω κάποιον ή κάτι με την ορμητι-
κότητά μου: "μόλις κατάλαβε ότι τον 
εξαπάτησαν τους πήρε όλους αμπά-
ριζα στο βρισίδι". ΣΣ επαίρω μπάρα, 
σηκώνω την μπάρα που κλείνει την 
πόρτα. Σήμερα μπάρες λέμε και τις 
μεγάλες μεταλλικές δοκούς που 
κλείνουν τις ισόπεδες διαβάσεις 
των σιδηροδρόμων και τις εισόδους 
χώρων στάθμευσης. α) Αμπάριζα το 
παιχνίδι των ναυτών 9290 Σαρά-
φης-Πιντζίπιος, Α. (1907). Ελληνι-
κός Αυτοκρατορικός Στόλος. Αθή-
ναι: Άγνωστος. (168/203)  
Ο Σαράφης εδώ μπερδεύει την 
αμπάριζα με την αρμπαρόριζα . Η 
αρμπαρόριζα είναι το πελαργόνιο το 
βαρύοσμο του γένους των πελαρ-
γονίων. Είναι συνυφασμένη με την 
Ελληνική παράδοση αφού τη συνα-
ντάμε στην μαγειρική. 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ
αλβ. ambaresë. *171, 131
Το οποίον ambaresë όπως ήταν 
αναμενόμενο δεν υπάρχει (171,131 
- Μπαμπινιώτης γαρ). Ούτε μας λέει 
τι σημαίνει στα αλβανικά, ούτε το 
μεταφράζουν οι διάφοροι μεταφρα-
στές. Αν διαβάσουμε όμως το VELI 
- Francesco Bonomi - Vocabolario 
Etimologico della Lingua Italiana: 
barra Ισπανικά και Πορτογαλικά 
barra , Γαλλικά barre, Προβηγκιανά 
barri σημαίνει αμυνα, Riparo κα-
ταφύγιο; (Αγγλικα. bar, Γερμανικά 
Barre). Από το κ. Λατ. ΒΑRRΑ ( BAR 
ονόμαζαν οι Κέλτες και οι Κίμβροι 
το κλαδί του δέντρου, που φαίνεται 
να συγγενεύει με το Αρχαίο Γερμα-
νικό SPARRO, σύγχρονο SΑRRΕΝ 
(= SPARAS) traversa,τραβέρσα . 
Το Γαλλ. BARRER, Το Ισπανικό 
ΒΑRRΑ, BARREAR) κλείνω , κλει-
δώνω. Τοπωνύμια όπως Bar-sur-
Aube, Bar-le-Duc έχουν την ίδια 
προέλευση. Το Sbarra, σημαίνει με-
ταλλική βέργα, περάτης, σιδερόβερ-

γα, σεράλιο (Πβλ. Γαλ. BARREAU, 
Αγγλικό Barrister). 
Το Α ΒΑΡΑ σημαίνει "με την μπά-
ρα" και η συνήθης κατάληξη -ιζω 
που δείχνει ενεργεία χαμπάριζω, 
σκουπίζω, γυαλίζω, ματίζω, βαπτίζω 
και πάει λέγοντας. Το αμπάρι είναι 
μέρος στο όποιο κλείνουμε, κλειδώ-
νουμε κάτι. Από εκει και το αμπα-
ρώνω και από εκεί παλίνδρομα 
δημιουργείται η αμπάρα=μπάρα . Η 
κατάληξη -ωνω δηλώνει και αυτή 
ενεργεία (πβλ. Αίνιγμα: κλειδώνω 
μαναταλώνω κι ο κλέφτης μέσα μέ-
νει. Τι είναι; - Ο Ήλιος)
Ξενόγλωσσα Στα Αγγλο ελληνικο 
λεξικο Ναυτικών Ορων : μπάριζα 
(βάρις, φορτηγίς, φορτηγός),barge, 
hoy, lighter. ναύτης μπάριζας, 
bargee. Μολονότι η λέξη είναι πολύ 
κοντά στο αμπάριζα δεν ταιριάζει με 
τα συμφραζόμενα και δεν μπορεί 
να αποτελεί συστατικό του ονόμα-
τος του παιχνιδιού αμπάριζα που 
φαίνεται τελείως χερσαίο. Barrare; 
Barricade=τείχος, οδόφραγμα; 
Barriera; Sbarra; Γαλ. Baracca; 
Barile; Barricata; ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Αμπάριζα (ορ-
μητήριο). Συνώνυμο : Σκλαβάκια 
Παραδοσιακό παιχνίδι, κυρίως γι’ 
αγόρια 12-15 ετών, αλλά μπορούν 
να το παίξουν και κορίτσια. Έχει 
πολύ αυστηρούς κανόνες, που οι 
παίκτες πρέπει να τους κρατούν με 
κάθε τρόπο. Τα παιδιά, 8 ως 14 τον 
αριθμό, χωρίζονται σε 2 ομάδες και 
κάθε ομάδα έχει τη μάνα της. Κάθε 
ομάδα διαλέγει την περιοχή της, 
σε 100 με 150 βήματα απόσταση 
από την άλλη και στο κέντρο είναι 
η αμπάριζα ή η Μανήα , κατά την 
ποντιακή παραλλαγή, που αποτε-
λείται από ένα σωρό, καμωμένο με 
τα πανωφόρια των παιδιών ή τα σα-
κάκια τους ή ένα δέντρο, αν υπάρ-
χει σ’ αυτόν το χώρο. Γύρω απ’ την 
αμπάριζα, κάθε ομάδα χαράζει έναν 
κύκλο, με ακτίνα 3 ως 4 μέτρων και 
εκεί θα φυλάγονται τα σκλαβάκια. 
Εμπρός από τον κύκλο αυτό, σε μια 
απόσταση 5 βημάτων, κάθε ομάδα 
χαράζει μια ίσια γραμμή, που δεί-
χνει τα σύνορα της περιοχής της. 
Την αρχή του παιχνιδιού την κάνει 
ένας, ο πιο σερπετός από τους παί-

κτες της ομάδας Α, που προχωρεί 
προς τη γραμμή κι αρχίζει να κο-
ροϊδεύει και να ειρωνεύεται τους 
αντιπάλους του. Τότε ο αρχηγός, η 
μάνα της αντίθετης ομάδας δίνει 
την εντολή σ’ έναν απ’ τους δικούς 
της, να τον κυνηγήσει και να πιάσει 
τον αιχμάλωτο. Κανείς δεν έχει δι-
καίωμα να κυνηγήσει και να πιάσει 
τον αντίπαλο του, παρά μονάχα έξω 
από την περιοχή του και μονάχα 
αν έχει βγει ύστερα απ’ αυτόν. Αν 
ο αντίπαλος της ομάδας Α γυρίσει 
πίσω στην περιοχή του χωρίς να 
πιαστεί, τότε αυτός που τον κυνηγά-
ει, δεν έχει δικαίωμα να μείνει στην 
ελεύθερη περιοχή, αλλά πρέπει να 
γυρίσει ξανά στο στρατόπεδό του 
και να πάρει «φωτιά» ή να πιάσει 
«αμπάριζα». Φωνάζει τότε: «Παίρνω 
αμπάριζα και βγαίνω» και τότε χτυ-
πάει την αμπάριζα και βγαίνει πάλι 
έξω. Εντωμεταξύ κι άλλοι παίκτες 
της ομάδας Α και της Β έχουν βγει 
και κυνηγιούνται. 
Αν κανείς φτάσει τον αντίπαλό του 
και τον αγγίξει, έστω και με τα δά-
χτυλα, και φωνάξει: «Σ’ έπιασα», 

τότε αυτός θεωρείται αιχμάλωτος 
και οδηγείται με θριαμβευτικές 
κραυγές στο στρατόπεδο των αιχ-
μαλώτων του αντιπάλου, δηλ. στον 
κύκλο που είναι χαραγμένος γύρω 
από την αμπάριζα, και δεν επιτρέπε-
ται να φύγει μόνος του. Ωστόσο αν 
κάποιος από τη δική του ομάδα κα-
ταφέρει να χωθεί μέσα στο εχθρικό 
στρατόπεδο και χτυπήσει έναν από 
τους αιχμαλώτους, τον ελευθερώ-
νει. Δε μπορεί όμως να ελευθερώ-
σει παρά μονάχα ένα σε κάθε έξοδό 
του. Αν κανείς από τους παίκτες 
είτε κατά λάθος είτε για να γλιτώσει 
έναν από τους δικούς του, βγει από 
την περιοχή του παιχνιδιού, που 
σχηματίζει γύρω - γύρω ένα τετρά-
γωνο, τότε θεωρείται λιποτάκτης και 
οδηγείται στο στρατόπεδο αιχμαλώ-
των του αντιπάλου. Οι αρχηγοί των 
ομάδων δεν παίρνουν μέρος στο 
παιχνίδι, γιατί αν τυχόν συλληφθεί 
ένας αρχηγός, τότε χάνει ολόκληρη 
η ομάδα του το παιχνίδι. Αντίθετα, 
αν ο αρχηγός της αντίπαλης ομάδας 
καταφέρει να εισχωρήσει στην πε-
ριοχή του εχθρού και χτυπήσει την 
αμπάριζα, τότε κερδίζει ολόκληρη η 
ομάδα. Φωνάζει, τότε, «Έπιασα την 
αμπάριζα» και το παιχνίδι θεωρείται 
τελειωμένο. Κανονικά το παιχνίδι 
συνεχίζεται έως ότου η μια ομάδα 
χάσει τόσους παίκτες, ώστε να μη 
μπορεί πια να συνεχίσει. Οι νικη-
τές, τότε, κάθονται καβαλικευτά στη 
ράχη των νικημένων και κάνουν 
έτσι τη βόλτα όλης της περιοχής, 
περιγελώντας τους αντιπάλους.
α) Μανή: Ειδος παιδιάς αγνώστου 
ετύμου. μανίεν = κατεστράφη (πβλ. 
ποντιακό τραγούδι Τσαμπάσιν Αρ 
εκάεν και μανίεν τ΄ Ορντούς το 
παρχάρ Εκεί δα τι 'δεν κ΄επέμνεν 
μαναχά σαχτάρ) http://users.sch.gr/
vaxtsavanis/ampariza.html 
Παρχάρι: Βοσκότοπος σε χλοερό 
οροπέδιο η σε χλοερό βουνό όπου 
εγκαθιδρύεται συνοικισμός από 
σπιτάκια αγελαδοτρόφων Κάηκε 
και κατεστράφη το παρχάρι της Ορ-
ντού εκεί άλλο τίποτα δεν απόμεινε 
παρά μονάχα στάχτες.
 ΣΗΜ: Στα αγγλικα αμπερ amber 
είναι το αρχ ελληνικο ηλεκτρο. Δεν 
φαίνεται να σχετίζεται με το αμπάρι-
ζα Ιταλικά "Prender l’ambio" φεύγω 
δρομαίως από κάπου, παίρνω δρό-
μο .
Συμπέρασμα Δεν χρειάζεται να 
καταφύγουμε στην κατασκευή αλ-
βανικών λέξεων για να ετυμολο-
γήσουμε το αμπάριζα όταν όλη η 
Ευρώπη βοά από λέξεις βασισμένες 
στη ρίζα μπαρ (BAR) και τα συγγενι-
κά με όλους τους όρους του παιχνι-
διού. (πηγή: stougiannidis.gr)

Όταν παίζαμε Αμπάριζα
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Η διατροφή ευθύνεται για το 35% και πλέον 
των θανάτων από καρκίνο στις ανεπτυγμένες 
χώρες.

Μελέτες σε διάφορους πληθυσμούς έδειξαν 
τη σχέση μεταξύ συγκεκριμένων διατροφι-
κών συνηθειών και ορισμένων μορφών καρ-
κίνου. Τα αποδεικτικά στοιχεία, ότι ορισμένες 
τροφές και τροφικές λοιμώξεις μπορεί να 
προκαλέσουν καρκίνο, είναι εν πολλοίς σπο-
ραδικά και κατά περίπτωση. Αλλά αν αναλυ-
θούν στο σύνολο, η συσχέτιση είναι αρκετά 
ισχυρή, ώστε να πιστεύεται ότι αλλαγές στη 
διατροφή θα μπορούσαν να μειώσουν τον 
κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου. Ελάχιστες 
τροφές μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο. 
Ωστόσο, οι μέθοδοι συντήρησης και παρα-
σκευής των τροφών, ή οι ποσότητες λίπους 
και ινών που τρώτε, επηρεάζουν τις πιθανό-
τητες εμφάνισης καρκίνου.

ΠΡΟΛΉΨΉ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Οι καρκινολόγοι έχουν δημοσιεύσει πολλές 
προτάσεις για διατροφή, βασισμένες στα απο-
τελέσματα των μελετών τους:
• Τα λίπη θα πρέπει να αποτελούν το 30% ή 

και λιγότερο των ημερήσιων θερμίδων.
• Η ημερήσια κατανάλωση ινών θα πρέπει 

να αυξηθεί σταδιακά στο επίπεδο των 20-
30 γρμ.

• Καθημερινά θα πρέπει να τρώγονται φρέ-
σκα φρούτα και λαχανικά για να εξασφαλί-
ζεται η επαρκής προμήθεια βιταμινών και 
μεταλλικών στοιχείων.

• Τα αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να κατανα-
λώνονται με μέτρο.

• Οι καπνιστές, οι συντηρημένες με νιτρικά 
άλατα και οι αλίπαστες τροφές δεν θα πρέ-
πει να τρώγονται συχνά.

• Το βάρος του σώματος θα πρέπει να διατη-
ρείται σε φυσιολογικά όρια.

ΥΠΟΠΤΑ ΩΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ
 Οι λιπαρές τροφές συνδέονται με τον καρ-

κίνο του μαστού και του εντέρου. Ο ακριβής 
μηχανισμός δεν είναι ακόμη εξακριβωμένος 
αλλά είναι βέβαιο ότι υπάρχει κάποια σχέση 
με την πλούσια σε λίπη διατροφή.
 Τα τουρσιά και άλλες πολύ ξιδάτες τροφές 
έχουν συνδεθεί με τον καρκίνο του στομάχου.
Το νιτρώδη και νιτρικά άλατα χρησιμοποι-
ούνται για τη συντήρηση του κρέατος και 
μπορούν μέσα στο στομάχι να μετατραπούν 
σε καρκινογόνα χημικά που ονομάζονται νι-
τροζαμίνες. Για τη μείωση του κίνδυνου προ-
στίθεται τώρα σ’ αυτές τις τροφές βιταμίνη C.
Τα αλίπαστα κρέατα και ψάρια πιστεύεται ότι 
ευθύνονται για τα υψηλά ποσοστά καρκίνου 
του φάρυγγα, σε μέρη όπου χρησιμοποιείται 
ακόμη αυτή η μέθοδος συντήρησης πολλών 
τροφών.
 Το αλκοόλ
Η υπερβολική κατανάλωση του εγκυμονεί 
τον κίνδυνο δημιουργίας καρκίνου του στό-
ματος, του φάρυγγα, του οισοφάγου, του ήπα-
τος και του εντέρου. Δεν είναι γνωστό αν το 
αλκοόλ ή άλλο συστατικό του είναι αυτό που 
προκαλεί τη βλάβη. Το αλκοόλ είναι ιδιαίτερα 
τοξικό όταν συνδυάζεται με το κάπνισμα.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
Οι ίνες μειώνουν τον κίνδυνο δημιουργίας 
καρκίνου του εντέρου — ίσως επιταχύνοντας 
τη διέλευση των κοπράνων μέσω του εντέ-
ρου. Το ψωμί και τα δημητριακά ολικής αλέ-
σεως, τα ξερά φασόλια και τα φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά περιέχουν άφθονες ίνες.
Η βιταμίνη Ε, το σελήνιο και Οι βιταμίνες Α 
και C πιστεύεται ότι βοηθούν στην πρόληψη 
του καρκίνου, με την εξουδετέρωση της βλα-
βερής επίδρασης των οξειδωτικών ουσιών 
στο σώμα. Ανάμεσα στις τροφές που περιέ-
χουν βιταμίνη Ε είναι τα καρύδια, τα φυτικά 
έλαια, το κρέας, τα πράσινα λαχανικά και τα 
δημητριακά.
Η βιταμίνη C  μπορεί να βοηθήσει στην πρό-
ληψη του καρκίνου,  ιδίως του οισοφάγου και 
του στομάχου με την παρεμπόδιση της  δημι-
ουργίας καρκινογόνων ουσιών. Η βιταμίνη C  
βρίσκεται στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, 
αλλά μπορεί να είναι και κάποιο διαφορετικό 
συστατικό που να προστατεύει από τον καρ-
κίνο.

Διατροφή και καρκίνος Μαθησιακές δυσκολίες - Δυσκολίες ανάγνωσης

Παρά το γεγονός ότι, στα «φυσιολογικά 
αναπτυσσόμενα» παιδιά, οι δραστηριότη-
τες ανάγνωσης είναι πάντα ευχάριστες, οι 
δυσλεξικοί συναντούν πολλές δυσκολίες 
στην προσπάθειά τους να ανταπεξέλθουν 
στις απαιτήσεις της ανάγνωσης. Επιπλέ-
ον, τα άτομα αυτά συνήθως καταβάλλουν 
πολύ μεγάλη προσπάθεια, προκειμένου να 
αναπτύξουν τις προαπαιτούμενες ικανό-
τητες/δεξιότητες  για μια καλή απόδοση σε 
δραστηριότητες ανάγνωσης.
Η άποψη που επικρατεί εξηγεί τις περι-
ορισμένες ικανότητες ανάγνωσης των 
δυσλεκτικών σε σχέση με τις μειωμένες 
ικανότητες «φωνολογικής αντίληψης/
συνειδητότητας» που επιδεικνύουν. Σύμ-
φωνα με αυτή την άποψη, τα δυσλεκτικά 
παιδιά δεν στηρίζονται στην αντιστοιχία 
γραφήματος-φωνήματος προκειμένου να 
αναγνωρίσουν μεμονωμένες λέξεις και να 
διευκολύνουν την ανάγνωσή τους. Μοιά-
ζουν έτσι να έχουν μείνει στο «λογογρα-
φικό στάδιο», όπου μόνο ένα μικρό μέρος 
του λεξιλογίου μαθαίνεται και αναγνωρί-
ζεται οπτικά. Αντίθετα η «αλφαβητική ανά-
γνωση»-γράμμα προς γράμμα- είναι αυτή 
που καθυστερεί το ρυθμό της ανάγνωσης.
Παράλληλα με τα προβλήματα στην φω-
νολογική αποκωδικοποίηση, οι δυσκολίες 
των δυσλεκτικών παιδιών στην οπτική 
αντίληψη και οι φτωχές ικανότητες οπτι-
κής μνήμης πρέπει να λαμβάνονται σοβα-
ρά υπόψη, καθώς δυσχεραίνουν την ανά-
γνωση. Καθώς η αναγνωστική ικανότητα 
εξελίσσεται, τα παιδιά αρχίζουν να στη-
ρίζονται περισσότερο σε οπτικά, παρά σε 
φωνολογικά στοιχεία (οπτικό λεξιλόγιο), 
καθώς επίσης και στις πληροφορίες που 

συλλέγουν από τα συμφραζόμενα. Αντίθε-
τα, τα δυσλεκτικά παιδιά στηρίζονται στο 
πλαίσιο της πρότασης και στη γνώση που 
έχουν για τον κόσμο, προκειμένου να ανα-
γνωρίσουν ορισμένες λέξεις.
Αυτή η μέθοδος, ωστόσο, δεν είναι πάντα 
αποτελεσματική, καθώς το πλαίσιο της 
πρότασης μπορεί να επιτρέπει εναλλα-
κτικά τη χρήση περισσότερων από μιας 
λέξεων. Επιπλέον, δυσκολίες στο επίπεδο 
του λεξιλογίου, καθώς επίσης και δυσκο-
λίες στη σύνταξη και τη μορφολογία, όταν 
υπάρχουν, είναι πιθανό να καθιστούν την 
αναγνώριση των λέξεων πιο δύσκολη. 
Κατά συνέπεια, τα δυσλεκτικά παιδιά συ-
νήθως εκδηλώνουν απόγνωση εξαιτίας 
της χαμηλής απόδοσης στην ανάγνωση, η 
οποία καταστρέφει την εμπιστοσύνη στον 
εαυτό τους και την αυτοεκτίμησή τους.
Συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά των παι-
διών αυτών σε σχέση με την ανάγνωση, 
αυτό που παρατηρούμε είναι προβλήματα 
στην αναγνώριση των λέξεων, λάθη σύγ-
χυσης γραμμάτων και συλλαβών, τα οποία 
σχετίζονται με δυσκολίες στην οπτική διά-
κριση και μνήμη, ενώ συνήθως είναι και 
οι δυσκολίες στη διάκριση των σημείων 
στίξης, η παράλειψη λέξεων ή και γραμ-
μάτων κατά την ανάγνωση, με αποτέλε-
σμα το κείμενο να είναι δυσνόητο. 
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Lied Κατερίνα Δημακοπούλου, η 
ψυχή των Ιπτάμενων

Νικώντας την βαρύτητα, χορεύοντας πάνω από το έδαφος, το aerial 
dance από τους Ιπτάμενους, ενισχύει την υγεία του σώματος 

Τον τελευταίο καιρό δυναμικά κάνει την εμφάνιση του στην ελληνική fitness κοινότητα ο ενα-
έριος χορός. Τι εννοούμε όμως όταν λέμε aerial dance; Στην πραγματικότητα είναι μια σειρά 
ασκήσεων σε ροή που δημιουργεί μια χορογραφία χρησιμοποιώντας μουσική υπόκρουση. Στο 
aerial dance μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα είδη εναέριου εξοπλισμού και οι χορογρα-
φίες μπορεί να έχουν διαφορετικό βαθμό δυσκολίας. Παράλληλα δημιουργούνται χορογραφίες 
κατάλληλες για μικρά παιδιά, για ερασιτέχνες ή ακόμα και για επαγγελματίες που παίρνουν 
μέρος σε παραστάσεις και shows.
Στην πιο απλή μορφή του εναέριου χορού βρίσκεται η αιώρα της εναέριας γιόγκα ή όπως είναι 
γνωστή η yoga hammock. Χορογραφία με την yoga hammock μπορούν να κάνουν ακόμα και 
οι πιο αρχάριοι ασκούμενοι καθώς και οι πολύ μικρές ηλικίες μαθητών.
Αντίστοιχη με την προηγούμενη είναι η aerial sling. Μεγαλύτερο ύψος από το έδαφος, μεγαλύ-
τερο μήκος πανιού για να μπορούν να γίνουν και πιο ακροβατικές ροές και κρέμασμα από ένα 
σημείο ώστε η κούνια να είναι κλειστή και να μπορεί να περιστρέφεται πιο εύκολα αλλά και να 

διευκολύνεται ο χορευτής στις ασκήσεις. Άρα μεγαλύτερο θέαμα στον θεατή!
Ακολουθούν τα ακροβατικά πανιά (aerial silks) που κρέμονται από ένα σημείο από το ταβάνι 
και ο χορευτής κυριολεκτικά σκαρφαλώνει για να δεθεί στο πανί και στη συνέχεια να κάνει μια 
εντυπωσιακή πτώση που θα κόψει την ανάσα στο κοινό που ήδη έχει μείνει με ανοιχτό στόμα. 
Τέτοια act πραγματοποιούνται πλέον σε νυχτερινά κέντρα, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες 
και διάφορα άλλα καλλιτεχνικά event.
Μαγευτικό είναι να παρακολουθείς και χορογραφίες στο εναέριο στεφάνι (hoop ή lyra). Και αυτό 
κρέμεται από ψηλά και η χορεύτρια σου παίρνει το μυαλό με τις εντυπωσιακές πόζες της και με 
την ευκολία της να κάνει δύσκολες φιγούρες καθώς χορεύει.
Με τον εναέριο χορό θα γυμνάσεις το μυικό σου σύστημα, θα βελτιώσεις την ευλυγισία σου, θα 
αποσυμπιεσεις την σπονδυλική σου στήλη, θα δυναμώσεις, θα χάσεις λίπος, θα εξασκήσεις την 
ισορροπία σου, θα ξεπεράσεις τους φόβους σου και θα τονώσεις την αυτοπεποίθηση σου!
Μπες στον μαγικό κόσμο του εναέριου χορού και σίγουρα θα σε συναρπάσει!

aerial dance
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
20 Ιουλίου 1974: Ξεκινά η τουρκική 

εισβολή στην Κύπρο

Η
Τουρκική εισβολή στην 
Κύπρο με την κωδική 
ονομασία «Αττίλας» ξεκί-
νησε την αυγή της 20ης 
Ιουλίου 1974, με αποβα-

τικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. 
Συμμετείχαν συνολικά γύρω στους 
40.000 άνδρες υπό τη διοίκηση 
του αντιστρατήγου Νουρετίν Ερσίν
 
Η ελληνική πλευρά πιάστηκε στον 
ύπνο και η αντίδρασή της εκδηλώ-
θηκε με μεγάλη καθυστέρηση. Η 
Τουρκία υποστήριξε ότι δεν επρό-
κειτο για εισβολή, αλλά για «ει-
ρηνική επέμβαση», με σκοπό την 
επαναφορά της συνταγματικής τά-
ξης στην Κύπρο, που είχε καταλυ-
θεί από το πραξικόπημα κατά του 
Μακαρίου (15 Ιουλίου 1974).
Τα τουρκικά αποβατικά σκάφη 
άρχισαν να αποβιβάζουν δυνά-
μεις ανενόχλητα στην περιοχή 
Πέντε Μίλι, οκτώ χιλιόμετρα δυτι-
κά της Κερύνειας, λίγο μετά τις 5 
το πρωί της 20ης Ιουλίου. Σχεδόν 
ταυτόχρονα, σμήνη τουρκικών αε-
ροπλάνων άρχισαν τις επιθέσεις, 
συνεχώς και κατά κύματα κατά της 
ευρύτερης περιοχής της Κερύνει-
ας και της Λευκωσίας, ενώ άλλα 
αεροσκάφη και ελικόπτερα επιχει-
ρούσαν ρίψεις αλεξιπτωτιστών σε 
επίκαιρα σημεία. Οι κάτοικοι βρέ-
θηκαν στο έλεος των εισβολέων. 
Άοπλοι πολίτες δολοφονήθηκαν, 
γυναίκες βιάστηκαν και αιχμάλω-
τοι στρατιώτες εκτελέστηκαν.
Η αντίδραση της ελληνικής 
πλευράς ήταν ανεξήγητα αργο-
πορημένη. Παρ’ ότι το ελληνικό 
Πεντάγωνο γνώριζε τις κινήσεις 
των Τούρκων, θεωρούσε ότι μπλο-
φάρουν. Μόλις στις 8:40 το πρωί 
δόθηκε επισήμως από την Αθήνα 
η εντολή εφαρμογής των πολεμι-
κών σχεδίων, ενώ το ελληνικό ρα-
διόφωνο (το ΕΙΡΤ εν προκειμένω), 
μετέδωσε την είδηση γύρω στις 
11 το πρωί. Η καθυστερημένη κι-
νητοποίηση έδωσε τη δυνατότητα 
στους Τούρκους εισβολείς να παγι-
ώσουν τις θέσεις τους και να δημι-
ουργήσουν προγεφύρωμα από το 
Πέντε Μίλι της Κερύνειας προς τον 
Άγιο Ιλαρίωνα, έχοντας ως αντι-
κειμενικό στόχο τη σύνδεσή του με 

τον τουρκοκυπριακό θύλακο της 
Λευκωσίας.
 

Οι μονάδες της Εθνικής Φρουράς 
και της ΕΛΔΥΚ, όταν κινητοποι-
ήθηκαν άρχισαν να πολεμούν με 
ηρωική αυτοθυσία, χωρίς μάλιστα 
να διαθέτουν αεροπορική κάλυψη 
και σύγχρονο οπλισμό. Αριθμού-
σαν γύρω στους 12.000 άνδρες 
(ελληνοκύπριους και ελλαδίτες), 
υπό τη διοίκηση του ταξιάρχου Μι-
χαήλ Γεωργίτση, που είχε το γενικό 
πρόσταγμα στο πραξικόπημα κατά 
του Μακαρίου. Στο μεταξύ, άρχισε 
να κινητοποιείται και ο ελληνοκυ-
πριακός ανδρικός πληθυσμός και 
να μετέχει στον άνισο αγώνα με 
ό,τι διέθετε ο καθένας, πυροβολώ-
ντας από τις στέγες των σπιτιών 
του κατά των εισβολέων αλεξιπτω-
τιστών.

Στην Αθήνα, η κυβέρνηση αιφ-
νιδιασμένη από την εξέλιξη των 
γεγονότων αρχίζει να παρουσιάζει 
εικόνα διάλυσης. Κηρύσσει γενική 
επιστράτευση, η οποία εξελίσσεται 
σε φιάσκο, δείχνοντας την τραγική 
κατάσταση που βρισκόταν ο Ελλη-
νικός Στρατός. Και να σκεφθεί κα-
νείς ότι την Ελλάδα κυβερνούσαν 
οι στρατιωτικοί και ο Στρατός αν 
μη τι άλλο θα έπρεπε να βρισκόταν 
σε υψηλό επιχειρησιακό επίπεδο.

Ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτε-
ρικών Τζόζεφ Σίσκο, που βρίσκεται 
και πάλι στην Αθήνα ως εντολοδό-
χος του Κίσινγκερ, συναντάται στο 
Πεντάγωνο με το αρχηγό των Ενό-
πλων Δυνάμεων στρατηγό Μπο-
νάνο. Ο παριστάμενος Δημήτριος 
Ιωαννίδης σε οργίλος ύφος απευ-
θύνεται προς τον Σίσκο «Μας εξα-
πατήσατε... Ημείς θα κηρύξωμεν 
πόλεμον!» και αποχωρεί από τη 
σύσκεψη. Έκτοτε, τα ίχνη του αό-
ρατου δικτάτορα χάνονται. Ο Σίσκο 
στη διάρκεια της ημέρας μάταια 
αναζητεί αρμόδιο για συνομιλίες.
Αργά το βράδυ, το Συμβούλιο 
Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το υπ’ 
αριθμόν 353 ψήφισμα, με το οποίο 
καλεί σε κατάπαυση του πυρός 
και σε αποχώρηση από την Κύπρο 

του «ξένου στρατιωτικού δυναμι-
κού». Παρά την ομόφωνη έγκρισή 
του, αγνοείται από την Τουρκία, η 
οποία έχοντας την πρωτοβουλία 
των κινήσεων επείγεται να εφαρ-
μόσει πλήρως τα σχέδια της. Γενι-
κά, η διεθνής αντίδραση κατά του 
«Αττίλα» είναι χλιαρή.

Η 21η Ιουλίου
Την επομένη, 21 Ιουλίου, οι μά-
χες στην Κύπρο συνεχίζονται με 
ιδιαίτερη σφοδρότητα. Στόχος των 
ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο 
είναι να αποκόψουν τον τουρκο-
κυπριακό θύλακο της Λευκωσίας 
από το προγεφύρωμα της Κερύ-
νειας. Οι Έλληνες στρατηγοί απορ-
ρίπτουν εισήγηση για επέμβαση 
στην Κύπρο, προβλέποντας απο-

τυχία του σχετικού εγχειρήματος. 
Δύο ελληνικά υποβρύχια που πλέ-
ουν προς την Κερύνεια διατάσσο-
νται να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
Οι Τούρκοι εισβολείς, παρά την 
αριθμητική τους υπεροχή και την 
ποιοτική υπεροχή του οπλισμούς 
τους, αντιμετωπίζουν σημαντικά 
προβλήματα. Μάλιστα, από ασυ-
νεννοησία η τουρκική αεροπορία 
βυθίζει το αντιτορπιλικό Κοτσατεπέ 
(D-354), το οποίο εξέλαβε για ελλη-
νικό πλοίο και προκαλεί ζημιές σε 
άλλα δύο τουρκικά αντιτορπιλικά.
Την ίδια μέρα, σημειώνεται δρα-
στηριοποίηση του αμερικανικού 
παράγοντα για την επίτευξη ανα-
κωχής. Ο Σίσκο, που πηγαινοέρχε-
ται μεταξύ Αθηνών και Άγκυρας, 
δεν βρίσκει κάποιον αρμόδιο στην 
Αθήνα να διαπραγματευτεί, καθώς 
όλοι οι αρμόδιοι έχουν εξαφανι-
στεί. Την ευθύνη αναλαμβάνει τε-
λικά ο αρχηγός του Ναυτικού, ναύ-
αρχος Πέτρος Αραπάκης, ο οποίος 
σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον 
Κίσινγκερ συμφωνεί η ανακωχή 
να ισχύσει από τις 4 το απόγευμα 
της 22ης Ιουλίου.
Στις 2 το πρωί της 22ας Ιουλίου, 
12 ελληνικά μεταγωγικά τύπου 
Νοράτλας, που μετέφεραν κατα-
δρομείς στο νησί, βάλλονται, κατά 
λάθος, από φίλια πυρά πλησίον 
του αεροδρομίου της Λευκωσίας, 
με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να 
καταρριφθεί (4 μέλη του πληρώ-
ματος και 27 καταδρομείς έχασαν 
τη ζωή τους), ενώ άλλα δύο να πά-
θουν σοβαρές ζημιές. Την ίδια ημέ-
ρα, οι Τούρκοι εισβολείς εντείνουν 
τις επιχειρήσεις τους. Αποβιβάζουν 
άρματα μάχης και το μεσημέρι κα-
ταλαμβάνουν την πόλη της Κερύ-
νειας.
Στις 4 το απόγευμα αρχίζει να 
τηρείται η ανακωχή κατά τα συμ-
φωνηθέντα, η οποία όμως θα πα-
ραβιασθεί αρκετές φορές από τους 
εισβολείς. Σ’ αυτό το χρονικό ση-
μείο, οι Τούρκοι ελέγχουν το 3% 
του Κυπριακού εδάφους, έχοντας 
δημιουργήσει ένα προγεφύρωμα, 
που συνδέει την Κερύνεια με τον 
τουρκοκυπριακό θύλακο της Λευ-
κωσίας. 

(Πηγή: SanSimera.gr)



Πρόθεση να προχωρήσουν σε προσλήψεις προ-
σωπικού στον τομέα της Πληροφορικής μέσα 
στους επόμενους δώδεκα μήνες, εκφράζουν οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ωστόσο, 
ένας μεγάλος αριθμός δυσκολεύεται να βρει εργα-
ζόμενους με τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες.
Ποσοστό μεγαλύτερο από 60% των εταιρειών 
απαντά ότι σκοπεύει να προσλάβει τουλάχιστον 
ένα (και έως πέντε άτομα), ενώ μία στις τέσσερις 
επιχειρήσεις εκδηλώνει πρόθεση να προσλάβει 
από πέντε έως δέκα άτομα στον τομέα του ΙΤ. 
Μάλιστα, υπάρχει και ένα ποσοστό της τάξης του 
11% των μικρομεσαίων εταιρειών που δηλώνει 
ότι έχει πλάνα για την πρόσληψη άνω των 20 
ατόμων στον τομέα της Πληροφορικής, ενώ το 
3% κάνει λόγο για προσλήψεις 11-19 ατόμων 
στο ΙΤ.
Οι εταιρείες που προσανατολίζονται στον μεγα-
λύτερο αριθμό προσλήψεων δραστηριοποιούνται 
στους κλάδους του ICT και σε τομείς σχετικούς με 
τα χρηματοοικονομικά. Τα πλάνα των εταιρειών 
στην Ελλάδα για προσλήψεις προσωπικού στον 
τομέα της Πληροφορικής ευθυγραμμίζονται με 
την ανάγκη για επιτάχυνση του ψηφιακού μετα-

σχηματισμού και ψηφιοποίηση των επιχειρηματι-
κών μοντέλων. Ωστόσο, τα φιλόδοξα αυτά σχέδια 
προσλήψεων σκοντάφτουν στην έλλειψη προ-
σωπικού με τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες 
στην ελληνική αγορά εργασίας.
Πάνω από 6 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
δηλώνουν πως υπάρχει σοβαρή αδυναμία εύρε-
σης προσωπικού με τις ψηφιακές δεξιότητες που 
είναι απαραίτητες, παρά την πρόθεση να προχω-
ρήσουν σε προσλήψεις τους επόμενους 12 μήνες. 
Εξ αυτών, ένα ποσοστό 18% χαρακτηρίζει την 
εύρεση προσωπικού με τις κατάλληλες ψηφιακές 
δεξιότητες ως “πολύ δύσκολη”, το 43% ως “δύ-
σκολη”, ενώ σχεδόν το 30% τη χαρακτηρίζει “ούτε 
εύκολη, ούτε δύσκολη”.
Υπάρχει πάντως και μια μειοψηφία μικρομεσαί-
ων εταιρειών στην Ελλάδα, που δηλώνει ότι η 
υπόθεση εύρεσης προσωπικού με τις αναγκαίες 
δεξιότητες είναι “εύκολη” (7,5%) ή “πολύ εύκολη” 
υπόθεση (1,5%).
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευ-
νας “Greek Market’s Needs in Tech Talent”, που 
πραγματοποίησε η μη κερδοσκοπική εταιρεία 
SocialInnov, με την υποστήριξη της Microsoft, 

οι πιο δημοφιλείς τεχνικές δεξιότητες στην ελ-
ληνική αγορά είναι η ανάπτυξη λογισμικού και η 
διαχείριση βάσεων δεδομένων.
Σύμφωνα με τη μελέτη, που είχε ως στόχο να 
διερευνήσει τις ανάγκες των ελληνικών επιχει-
ρήσεων σε προσωπικό με ειδίκευση στις ΤΠΕ, οι 
εταιρείες ψάχνουν, επίσης, καταρτισμένο προ-
σωπικό στις γλώσσες προγραμματισμού (HTML, 
JavaScript και CSS κατά κύριο λόγο), στο project 
management, αλλά και στη χρήση ψηφιακών ερ-
γαλείων παραγωγικότητας.
Οι εταιρείες σε ποσοστό 72% θεωρούν ως εξαι-
ρετικά σημαντική τη γνώση κάποιου προγράμμα-
τος επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων, όπως 
το Excel. Ακολουθεί η γνώση προγραμμάτων 
παρουσιάσεων, όπως το PowerPoint με 62,69% 
και προγραμμάτων διαχείρισης πληροφοριών 
και email, όπως το Outlook, με 62,68%. Εξαι-
ρετικά σημαντική θεωρείται και η γνώση ερ-
γαλείων παραγωγικότητας και συνεργασίας με 
ποσοστό 77,61%, αλλά και εργαλείων project 
management, με ποσοστό 68,66%. Ακολουθούν 
οι γνώσεις προγραμματισμού και διαχείρισης βά-
σεων δεδομένων με ποσοστό 64,18%.

Προσλήψεις προσωπικού δρομολογούν οι ελληνικές εταιρείες

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περ. Πελοποννήσου
 Εκσυγχρονισμός μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας

Ψάχνουν και δεν βρίσκουν Ψάχνουν και δεν βρίσκουν 
πληροφορικάριουςπληροφορικάριους

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυ-
τικών σχεδίων για τη δράση 2.b.2.3 
“Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό 
τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτο-
ματισμού” στα πλαίσια του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝ-
ΝΗΣΟΣ 2014-2020».
Η Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου προκήρυξε την  Δράση: 
«Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό 
τους μέσω της χρήσης Τεχνολογι-
κών Πληροφορικής και Επικοινω-
νίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων 
αυτοματισμού», στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πε-
λοπόννησος 2014-2020» και συγκε-

κριμένα του Άξονα 1 «Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, της ελκυστι-
κότητας και της εξωστρέφειας της 
Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), 
μετάβαση στην ποιοτική επιχειρη-
ματικότητα, με αιχμή την καινοτο-
μία και αύξηση της περιφερειακής 
προστιθέμενης αξίας», Θεματικό 
Στόχο 2 «Ενίσχυση της πρόσβασης 
σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και της χρή-
σης και ποιότητάς τους», Επενδυτι-
κή προτεραιότητα: 2b – «Ανάπτυξη 
προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, 

ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση 
της ζήτησης για ΤΠΕ» και στον Ει-
δικό Στόχο: 1.3.1 – Διεύρυνση της 
ανάπτυξης και της χρήσης ΤΠΕ 
συμπεριλαμβανομένου και του ηλε-
κτρονικού εμπορίου, από τις επιχει-
ρήσεις της Περιφέρειας.
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται 
επενδυτικά σχέδια διάρκειας έως 24 
μηνών συνολικού προϋπολογισμού 
ύψους επένδυσης (επιχορηγούμε-
νος π/υ) από 10.000€ έως 60.000€ .
Δικαιούχοι, που δύνανται να τύ-
χουν δημόσιας χρηματοδότησης στο 
πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι 
υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις, 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην 
Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης 
(Κεφάλαιο 4 Δικαιούχοι – Όροι & 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής)
Τα επενδυτικά έργα που θα εντα-
χθούν, θα υλοποιηθούν σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη Αναλυτική 

Πρόσκληση της Δράσης. Στην Ανα-
λυτική Πρόσκληση της Δράσης πε-
ριγράφονται αναλυτικά, οι προϋπο-
θέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής 
των επενδυτικών προτάσεων, η δια-
δικασία αξιολόγησής τους, η ένταξη 
τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος 
καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η 
διαδικασία ελέγχου και παρακολού-
θησης της υλοποίησης, οι υποχρεώ-
σεις των Δικαιούχων και οι λοιποί 
όροι της Δράσης.
Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υπο-
βολής των ερευνητικών προτάσε-
ων στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Κρατικών Ενισχύσεων (ependyseis.
gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 
23/07/2020 και ώρα 13:00 έως 
και την καταληκτική ημερομηνία 
24/09/2020 ώρα 15:00
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οικονομικά

μικρά
οικονομικά

• ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μεικτή εικόνα παρουσίασε το κόστος παραγωγής στις 
επιχειρήσεις της χώρας που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα των υπηρεσιών το α’ τρίμηνο εφέτος σε σχέση 
με το α’ τρίμηνο 2019, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. 
Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε σε: 
Ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ταχυμεταφο-
ράς (8,4%), Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων (2,8%), 
Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών 
(1,8%) κ.ά.. Στον αντίποδα, μειώθηκε σε: Υπηρεσίες αρ-
χιτεκτόνων και μηχανικών και άλλες υπηρεσίες παρο-
χής τεχνικών συμβουλών (2,1%), Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών διαχείρισης (0,9%), Υπηρεσίες έρευνας 
αγοράς και δημοσκοπήσεων (0,9%),κ.ά.

• ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σε 3,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 2 δισ. ευρώ είναι επι-
πρόσθετα αυτών που είχαν ανακοινωθεί έως σήμερα, 
εκτιμάται το συνολικό κόστος των μέτρων που ανακοί-
νωσε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός, και 
εξειδικεύτηκαν από τα υπουργεία Οικονομικών και 
Εργασίας. Τα μέτρα αυτά, για τη στήριξη εργαζομένων 
και επιχειρήσεων για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρί-
ου 2020, αφορούν μεταξύ άλλων τη χορήγηση 3ου 
κύκλου «επιστρεπτέας προκαταβολής κατά τον Αύγου-
στο, την επέκταση της πρόβλεψης για επιδότηση 60% 
των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών στο πρό-
γραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και για τους μήνες Αύγουστο 
έως Οκτώβριο, καθώς και μείωση της προκαταβολής 
φόρου εισοδήματος.

• ΣΕ ΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΘΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ 
Ο ΕΝΦΙΑ

Στα τέλη Αυγούστου θα φτάσουν στους φορολογούμε-
νους τα εκκαθαριστικά γα τον φετινό ΕΝΦΙΑ η πρώτη 
δόση του οποίου θα καταβληθεί στο τέλος Σεπτεμ-
βρίου, για να ολοκληρωθεί σε 6 μήνες έως και τις 26 
Φεβρουαρίου 2021. Και φέτος, πάνω από ένα εκατομ-
μύριο φορολογούμενοι θα έχουν έκπτωση 50% ή και 
πλήρη απαλλαγή από το φόρο ενώ για άλλη μια χρο-
νιά απαλλάσσονται από το συμπληρωματικό φόρο τα 
αγροτεμάχια και τα οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλης και 
οικισμού ενώ θα ισχύσουν οι ίδιες μειώσεις με πέρυσι.

• ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ

Αλλαγές στην αγοραστική συμπεριφορά σε ό,τι αφο-
ρά τα ταχυκίνητα καταναλωτικά προϊόντα στη μετά 
κορονοϊόν εποχή καταδεικνύει η έρευνα της Nielsen, 
«Shopper Shifts to a New Normal». Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της έρευνας, στην Ελλάδα οι διαδικτυ-
ακές αγορές τροφίμων, προϊόντων καθαρισμού και 
ειδών προσωπικής περιποίησης, διατήρησαν τη δυ-
ναμική τους μετά το lockdown, κερδίζοντας έδαφος 
ως το πιο συχνό κανάλι αγοράς, αγγίζοντας το 7%. 
Παράλληλα, το lockdown επιτάχυνε την είσοδο του 
Έλληνα αγοραστή στο διαδικτυακό κανάλι για αγορές 
ειδών μπακαλικής. Ενώ, το 22% των Ελλήνων αγο-
ραστών ήταν νεοεισερχόμενοι στο online ecosystem 
που σχετίζεται με αγορές των 4 βασικών κατηγοριών 
παντοπωλείου.

• ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 40% ΓΙΑ ΙΟΥΛΙΟ 
ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Την υπουργική απόφαση με την οποία προσδιορίζο-
νται οι πληττόμενες επιχειρήσεις, για τις οποίες θα 
ισχύσει η μείωση ενοικίου 40% και για τους μήνες 
Ιούλιο και Αύγουστο, υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικο-
νομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος. Πρόκειται για 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του 
Τουρισμού, των Μεταφορών, της Εστίασης, του Πολιτι-
σμού και του Αθλητισμού. Σε δήλωσή του, ο Υφυπουρ-
γός Οικονομικών τονίζει, «η Κυβέρνηση έχει πλήρη 
αντίληψη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
συγκεκριμένοι κλάδοι και επιχειρήσεις, καθώς και 
συνολικά της δυναμικής της οικονομίας».
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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 studio 40 τ. μ. ισόγειο , και-
νούργιο , φωτεινό, aircondition, internet, κήπο, 
θέση parking, στο Ναύπλιο, Νέα Πόλη, με το 
μήνα, ή όλο το χρόνο. Τηλ. 698 373 1869 ΚΩΔ. 
1154

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ξενοδοχείο - πανσιόν - ενοικιαζόμε-
να δωμάτια από 5 έως 15 δωμάτια για ενοικί-
αση στην περιοχή του Ναυπλίου. Τηλ. 694 789 
3781. ΚΩΔ. 1146

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 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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ενεργή επιχείρηση ζαχαροπλα-
στείου με όλο τον εξοπλισμό της στο κέ-
ντρο του Άργους με μεγάλη προϊστορία 50 
ετών, λόγω  συνταξιοδότησης. Πληροφορί-
ες στα τηλέφωνα 2751 0 66000 και 694 515 
5597 ΚΩΔ. 1151

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

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ τη μελέτη - επαναληπτικά 
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού. Δάσκαλος 
με 10ετή εμπειρία και γνωστός πανελλαδικά 
για τις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και 
την εκτίμηση - αγάπη παιδιών και γονέων. Πε-
ριοχές Ναυπλίου - Άργους. 6945042944 ΚΩΔ. 
1156

ΚΥΡΙΑ 40 χρόνων. Αναζητεί εργασία πρωινή ή 
απογευματινή. Καθαρισμό σπιτιών, γραφείων 
και πολυκατοικίας. Εργασία σε εστίαση για 
λάντζα. Φροντίδα ηλικιωμένης και δουλειές 
σπιτιού εκτός από μαγείρεμα (Όχι κατάκοιτη) 
Εμπειρία σε ανάλογη θέση! Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 699 386 7052 (όχι απόκρυψη).Τιμές 
προσιτές. Περιοχή Ναυπλίου. ΚΩΔ. 1155

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ το διάβασμα, κ επαναληπτικά 
μαθήματα σε όλες τις τάξεις Δημοτικού . Είμαι 
δασκάλα με 12ετη εμπειρία. Περιοχές Άργους 
Ναυπλίου. Τηλέφωνο 6979701239 ΚΩΔ. 1153

ΖΗΤΕΙΤΑΙ BABYSITTER στο Άργος. Σταθερός 
μισθός, ασφάλιση, δώρα, επιδόματα, προο-
πτική μακροχρόνιας συνεργασίας. Εσωτερική 
ή full time. Να είναι έμπιστη, να έχει εμπειρία 
σε παιδιά, δίπλωμα οδήγησης, μέχρι 35 ετών. 
Συστατικές επιστολές επιθυμητές Τηλ. Επικοι-
νωνίας 693 443 3196 ΚΩΔ. 1152

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ με προϋπηρεσία 
και σπουδές στην ειδική αγωγή αναλαμβάνει 
την δημιουργική απασχόληση και εκπαιδευ-
τική υποστήριξη παιδιών με αναπτυξιακές 
διαταραχές. Υπάρχει η δυνατότητα συνοδείας 
ΑμεΑ σε διακοπές. Επικοινωνιακή και πρόσχα-
ρη με σεβασμό και κατανόηση. Τηλ: 694 445 
0614 ΚΩΔ. 1150

ΑΝΑΖΗΤΩ κυρία να προσέχει ηλικιωμένη (όχι 
κατάκοιτη), όλη νύχτα, και την ημέρα 3 ώρες 
πρωί και 3 ώρες απόγευμα. Περιοχή κοντά 
Άργος και Ναύπλιο. Αμοιβή 400E. ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
27510 52144. ΚΩΔ. 1149

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για σέρβις σε καφέ στο Ναύ-
πλιο για ημιαπασχόληση. Επιθυμητό το δίπλω-
μα οδήγησης μηχανής 50 κυβικών. Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail:info@grimani.gr ή 

προσωπικά στο κατάστημα Grimani Πολυζω-
ιδου 4 ΚΩΔ. 1148

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ Εξέλιξη 
στο Άργος αναζητά συνεργασία για πλήρη 
απασχόληση με: 1. Ψυχολόγο 2. Ειδική Παι-
δαγωγό και για μερική απασχόληση με: 1. 
Εργοθεραπεύτρια / εργοθεραπευτή. Πλη-
ροφορίες: 2751 0 22374 και 698 375 3501 ή 
email:exelixicenter@gmail.com ΚΩΔ. 1147

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ με εξει-
δίκευση στην Ειδική Αγωγή και εμπειρία σε 
δομή παιδικής προστασίας αναλαμβάνει τη 
διδασκαλία, τη μαθησιακή αποκατάσταση και 
την παράλληλη στήριξη μαθητών Δημοτικού, 
Γυμνασίου & Λυκείου στην ευρύτερη περιοχή 
Ναυπλίου – Άργους. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
694 484 8865 ΚΩΔ. 1144 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα από 22 έως 40 χρόνων για 
πλήρης απασχόληση στο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟ-
ΓΕΥΜΑΤΑ στο Άργος αποστολή βιογραφικών 
στο mail "leri.07@hotmail.com". ή στο τηλέφω-
νο επικοινωνίας 697 667 4446 ΚΩΔ. 1143

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

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ζωγραφικοί πίνακες μαζί 
(τριλογία), σε χρώμα ασπρόμαυρο, "οι αρ-
χαιολογικοί χώροι της Αργολίδας". Ο κάθε 
πίνακας, είναι 1.18χ1.50 (ύψος), κ στοιχίζει 
έκαστος 200e. Πωλείται ζωγραφικός πίνακας 
"Παρθενώνας" διασταση1.10χ1.65 (ύψος) σε 
χρώμα ασπρόμαυρο με χρυσό. Tιμή 200e, 
Τηλέφωνο 697 970 1239. ΚΩΔ. 1145

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. 
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Το πουλάκι με την φωλιά του 

Ήταν ένας τύπος σε μια παραλία και έκανε ηλιο-
θεραπεία. Αφού βεβαιώθηκε ότι δεν υπήρχε κα-
νείς εκεί γύρω, έβγαλε το 
μαγιό του για να μαυρίσει 
ομοιόμορφα, χωρίς να κά-
νει γραμμές.
Εεί που ήταν ξαπλωμένος 
εμφανίστηκε ξαφνικά ένα 
κοριτσάκι και αυτός σκέ-
πασε με το καπέλο του το 
επίμαχο σημείο του.
- Τι κρύβεις εκεί; τον ρωτά 
το κοριτσάκι.
Για μια στιγμή τα 'χασε ο 
τύπος.
- Ένα πουλάκι, απάντησε.
- Μπορώ να το δω;
- Δε γίνεται, γιατί θα τρομάξει.
Το κοριτσάκι έφυγε και μετά από λίγο ο τύπος 
αποκοιμήθηκε. 

Ξύπνησε στο νοσοκομείο με αφόρητο πόνο. Στο 
δωμάτιο ήταν κι ένας αστυνομικός.

- Θυμάστε τι σας συνέβη;
- Το μόνο που θυμάμαι είναι 
ότι εκεί που έκανα ηλιοθερα-
πεία ήρθε ένα κοριτσάκι και 
με ρώτησε τι κρύβω κάτω από 
το καπέλο, της είπα ότι είναι 
ένα πουλάκι και αφού το παιδί 
έφυγε με πήρε ο ύπνος.
Την επόμενη μέρα ξαναπάει ο 
αστυνομικός στο νοσοκομείο 
και λέει στον τύπο:
- Ανακαλύψαμε τι έγινε. 
Αφού κοιμηθήκατε, το κορι-
τσάκι ξαναγύρισε για να παίξει 

με το πουλάκι και ενώ έπαιζε, αυτό την έφτυσε 
και το κοριτσάκι θύμωσε, του στραγγάλισε το 
λαιμό, του έσπασε τα αυγά και έβαλε φωτιά στη 
φωλιά του!!!Ούτε στο νερό δεν σβήνει η λάβα 

Η απαγωγή
Ήταν κάποτε μια ξανθιά και χρειαζόταν 
χρήματα.
Σκέφτεται, σκέφτεται και αποφασίζει να 
απαγάγει ένα παιδί και να ζητήσει λύτρα. 
Τελικά βρίσκει ένα και το παίρνει μαζί της.
Αρχίζει να γράφει ένα γράμμα που έλεγε:
"ΑΠΗΓΑΓΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ. ΑΦΗΣΤΕ 
ΜΟΥ 20.000.000 ΕΞΩ ΑΠ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ. 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ: Η ΞΑΝΘΙΑ ΤΙΜΩΡΟΣ." και 
το δίνει στο παιδί να το πάει στη μάνα του.
Την άλλη μέρα βρίσκει έξω απ την πόρτα 
της ένα σάκο με λεφτά και ένα σημείωμα 
που λέει:
"ΝΤΡΟΠΗ ΣΟΥ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΤΟ ΣΕ 
ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΞΑΝΘΙΑ"

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα


