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Εμφανίζονται ότι δήθεν εξυπηρετούν εταιρίες 
λογισμικού. Σε πείθουν να βάλεις μια εφαρμογή 
στον υπολογιστή σου για να τον βελτιώσεις και 
σου κλέβουν ακόμα και τους κωδικούς της κάρ-
τας σου.

Σελ 16

Ιντερνετικοί ληστές 

  Σελ. 3Σελ. 3

ΑΥΣΤΗΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΦΟΡΕΙΣ 

Απελπισία στους ξενοδόχους Απελπισία στους ξενοδόχους 
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Έρευνα: Πώς προσπαθούν να σώσουν τις επιχειρήσεις τουςΈρευνα: Πώς προσπαθούν να σώσουν τις επιχειρήσεις τους

 �� ΝΊΚΑΣ: ΤΊ ΣΧΕΔΊΑΖΕΊ ΓΊΑ ΝΑ ΠΑΡΕΊ «ΕΜΠΡΌΣ» Η ΑΡΓΌΛΊΔΑ

Η τελευταία πολιτική αποστο-
λή που έχει αναλάβει ο Πανα-
γιώτης Νίκας είναι να βγάλει 
το τζίνι από το μπουκάλι για 
την Αργολίδα. Να σώσει, δη-
λαδή, ένα νομό που διαθέτει 
ισχυρό band name, αλλά πα-
ραμένει παραμελημένος στη 
μοίρα του. Κάτι που φαντάζει 
ακατόρθωτο βέβαια, αλλά 
με τον Περιφερειάρχη να εμ-
φανίζεται αισιόδοξος και να 
ανακοινώνει ότι έχει δρομο-
λογήσει άμεσες παρεμβάσεις. 
Τί απαντά στον ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.             Σελ. 4

ΈΒΓΑΛΈΈΒΓΑΛΈ
ΤΟ ΤΖΊΝΊ ΤΟ ΤΖΊΝΊ 

Σελ. 12,13Σελ. 12,13
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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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Καταστροφή στον τουρισμό
«Μαύρα» τα στοιχεία από τους ξενοδόχους της Αργολίδας

 
Καταστροφικές είναι οι συνέπειες για την 
τουριστική βιομηχανία στην Αργολίδα, όπως 
δείχνουν τα στοιχεία αυτή την εποχή που 
μπαίνουμε ήδη στον Αύγουστο τον τελευταίο 
μήνα της τουριστικής σεζόν. Η έρευνα του 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ σε ξενοδο-
χεία της περιοχής, στο Ναύπλιο, το Τολό και 
το Άργος δείχνει ότι οι προσδοκίες που υπήρ-
χαν στην αρχή του Ιούλη στους ξενοδόχους 
και όλους όσους ασχολούνται με επαγγέλματα 
που έχουν σχέση με τον τουρισμό, δεν επιβε-
βαιώνονται. 
Εκτός από την έξαρση των κρουσμάτων στο 
εξωτερικό που υποχρέωσε σε αλλαγή πλάνων 
τους μεγάλους tour operators, έντονος είναι 
ο προβληματισμός στους επαγγελματίες του 
κλάδου και για τη διστακτικότητα που υπάρχει 
και στον εσωτερικό τουρισμό.

Ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικού Όρ-
γανισμού Πελοποννήσου (ΤΌΠ) Πέτρος 
Κουτσόπουλος μιλάει στον ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ με δραματικούς τόνους:
«Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει στον 
τουριστικό τομέα. Είναι απελπιστικά άσχημη η 
κατάσταση που βιώνουμε. Πρόκειται για μία 
καταστροφική τουριστική σεζόν. Θα κλεί-
σουν ξενοδοχεία. Όμως δεν μπορούσε να γίνει 
κάτι άλλο με τον κορωνοϊό. Είναι τρομακτική 
η μείωση των κρατήσεων. Όσες διανυκτερεύ-
σεις κι αν υπάρξουν στο εξής».
Ο κος Κουστόπουλος από τη θέση του στον 
ΤΟΠ μιλάει καθημερινά με συναδέρφους του 
ξενοδόχους από όλη την Πελοπόννησο και 
την Αργολίδα. Όπως τονίζει, «μετά τις 15 Αυ-
γούστου τελειώνει η σεζόν, αφού οι Έλληνες 
πελάτες μαζεύονται στα σπίτια τους εν΄ όψη 
του Φθινοπώρου και του ανοίγματος των σχο-
λείων, αν ανοίξουν βέβαια».

Παράλληλα επισημαίνει: «Οι ξενοδόχοι εξο-
πλίζονται για να εφαρμόσουν τα μέτρα προ-
στασίας κατά του κορωνοϊού, με πολυδάπανο 
τρόπο. Όμως μετά τις 15 Αυγούστου εγκυ-
μονούν κίνδυνοι, κάτι που ήδη φαίνεται με 
το δεύτερο κύμα κορωνοϊού που έρχεται. Η 
Πελοπόννησος παρότι θεωρείται καθαρή από 
κρούσματα Covid και το «εκμεταλλευόμαστε» 
ως «πιστοποιητικό ασφαλείας», φαίνεται ότι 
κάτι δεν πάει καλά πλέον τώρα, με την επιβο-
λή μάσκας».
Η καταστροφή διαφάνηκε σύμφωνα με 

τον κο Κουτσόπουλο από νωρίς: «Τα ξενοδο-
χεία δεν δούλεψαν το Πάσχα που περίμεναν, 
ούτε με τις σχολικές εκδρομές, ούτε τον Ιούνιο, 
Ιούλιο, όσο περίμεναν. Οι 15 μέρες δουλειάς 
του Αυγούστου δεν φτάνουν ούτε για να κα-
λυφθούν τα έξοδα για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού. Πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν ξένοι 
και μετά τις 15 Αυγούστου, όμως μας ανησυ-
χεί μήπως δεν ισχύσει αυτό, με τα μέτρα που 
βλέπουμε να λαμβάνονται. Επίσης εξαρτάται τί 
θα γίνει από τα μέτρα που θα λάβουν και οι 
άλλες χώρες.
Όλη η Ευρώπη περνά κρίση. Με αυτή την κα-
τάσταση δεν μπορεί να ανοίξει η αγορά. Με το 
δεύτερο κύμα κορωνοϊού δεν ξέρω πώς 
θα αντιδράσει η τουριστική αγορά».
Ο Πέτρος Κουτσόπουλος είναι επίσης ξενο-
δόχος στο Άργος και τονίζει ιδιαίτερα για την 
περιοχή του: «Στο δήμο Άργους Μυκηνών λει-
τουργούν δέκα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμε-
να δωμάτια στις περιοχές της παραλιακής των 
Μύλων και αλλού. Όσο δουλεύουν οι αντιπρό-
σωποι υπάρχουν κάποιες κρατήσεις, όμως δεν 
αρκούν. Δεν είναι καλές οι μέρες που διανύου-
με. Οι τιμές είναι ήδη μειωμένες».

Θέσαμε πέντε ερωτήματα σε ξενοδόχους της 
περιοχής:
1 Επιβεβαιώνεται η επέκταση της σεζόν;
2 Ποια είναι η μέση πληρότητα του Ίου-

λίου;
3 Ποια είναι η πρόβλεψη για τον Αύγου-

στο;
4 Υπάρχουν εκπτωτικά πακέτα και πόσο 

βοηθούν;

Ο κος Νίκος Ντάνος είναι ξενοδόχος στο 
Ναύπλιο. Η κατάσταση είναι δραματική σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που παραθέτει: «Είναι 
ζημιογόνα η χρονιά για το Ναύπλιο. Δεν 
βγάζουμε ούτε καν τα έξοδα. Ήδη λειτουργού-
με με μειωμένο προσωπικό, μόνοι μας».
Ο κος Ντάνος υποστηρίζει ότι δεν επιβεβαι-
ώνεται η επέκταση της σεζόν. Ακυρώνονται 
κρατήσεις συνεχώς από ξένους που είχαν 
κλείσει από το χειμώνα. Νέες κρατήσεις δεν 
υπάρχουν. Μόνο Έλληνες έρχονται πλέον 
τα Σαββατοκύριακα στο Ναύπλιο. Το 10% 

αυτών που ενδιαφέρονται κάνουν μία διανυ-
κτέρευση, ενώ το 90% διανυκτερεύουν μόνο 
Σάββατο. 
Η μέση πληρότητα σημειώνει ο κος Ντάνος 
στο Ναύπλιο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 
25%. Όπως τονίζει για τον Αύγουστο, «από 
κρατήσεις που ήδη έχουν γίνει η πληρότητα 
είναι 14%. Δύσκολο να ξεπεράσουμε το 30%. 
Εκτιμούμε ότι το Σεπτέμβρη ότι η πληρότητα 
θα κυμανθεί από 20% έως 25%. Είμαστε μικρή 
μονάδα και δεν έχουμε πακέτα από το εξωτε-
ρικό. Αυτό συμφέρει τα μεγάλα ξενοδοχεία. 
Στο Ναύπλιο η πλειοψηφία των ξενοδοχείων 
είμαστε με λίγα δωμάτια. Οπότε δεν συμμετέ-
χουμε και στα προγράμματα του ΟΑΕΔ κλπ.

Λίγο καλύτερη από το Ναύπλιο φαίνεται ότι 
είναι η κατάσταση στο Τολό. Ο κος Δημή-
τρης Σκαλίδης, ξενοδόχος στο Τολό, με 
μακροχρόνια εμπειρία στον τουριστικό κλάδο 
σημειώνει: «Είναι ζημιογόνα η φετινή σεζόν. 
Στην καλύτερη περίπτωση να έρθει μία η 
άλλη. Με τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται 
για την κορωνοϊό έχει αυξηθεί κατακόρυφα το 
κόστος».
Όπως εκτιμά ο κος Σκαλίδης από τα στοιχεία 
που έχει μέχρι αυτή τη στιγμή, «δεν επιβε-
βαιώνεται η επέκταση της σεζόν που όλοι 
ελπίζαμε. Το 80% των πελατών μας εφέτος εί-
ναι από την εσωτερική αγορά. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό των διανυκτερεύσεων είναι από προ-
γράμματα. Όμως οι δικαιούχοι δεν διαβάζουν 
τους όρους και μας φέρνουν σε δύσκολη θέση 
να εξηγούμε. Έχουμε πολλές ακυρώσεις από 
κρατήσεις που είχαν γίνει από το εξω-
τερικό.  Το Σεπτέμβρη που ελπίζαμε δεν θα 
πάρουμε ανάσα. Θα φυτοζωήσουμε. Μόνο 
τον Ίούλιο και Αύγουστο υπάρχει κίνη-
ση».
Εκτιμά ότι η μέση πληρότητα τον Ιούλιο στο 
Τολό κυμάνθηκε στο 50%. Τον Αύγουστο εκτι-
μά ότι η πληρότητα θα κυμανθεί από 70% έως 
75%. Αντίθετα το Σεπτέμβρη δεν αναμένεται 
να έχουμε εσωτερικό τουρισμό, αλλά μόνο από 
το εξωτερικό. Εκτιμούμε ότι η πληρότητα θα 
κυμανθεί από 30% έως 40%, καταλήγει.

Όπως σημειώνει η Πανελλήνια Όμοσπον-

δία Ξενοδόχων «Είναι απόλυτα σαφές σε 
όλους μας πως τη φετινή χρονιά στόχος μας 
είναι να επιβιώσουμε εμείς και οι εργαζόμενοί 
μας και να διαφυλάξουμε, παράλληλα, την ει-
κόνα της χώρας μας ως κορυφαίο τουριστικό 
προορισμό. Επειδή ωστόσο τα προβλήματα 
που βιώνουμε είναι πολλά και πολύ φοβού-
μαστε πως όσο μπαίνουμε μέσα στη σαιζόν 
θα γίνονται περισσότερα θα πρέπει, πέραν του 
σχεδιασμού για την επόμενη ημέρα που θα εί-
ναι εξίσου δύσκολη, να ληφθούν και επιπλέον 
μέτρα άμεσα, με κατεύθυνση τόσο την ενιαία 
αντιμετώπιση των τουριστών που εισέρχονται 
στη χώρα μας, όσο και την περαιτέρω ελά-
φρυνση επιχειρήσεων και εργαζομένων στον 
ξενοδοχειακό κλάδο».

Και προσθέτουν: «Τα ξενοδοχεία άνοιξαν 
όχι γιατί περιμένουν να έχουν έσοδα. Το 
έπραξαν γιατί θεώρησαν πως αυτό ήταν το 
σωστό για την Ελλάδα μας και τον τουρισμό 
μας. Το έπραξαν αν και γνωρίζουν πως με 
αυτό τον τρόπο απλώς θα μεγαλώσουν την 
δεδομένη οικονομική ζημιά τους και φοβού-
νται πως σε περίπτωση τυχόν κρούσματος θα 
υποστούν άνευ λόγου και αιτίας τεράστια δυ-
σφήμιση. Δυστυχώς, όπως εξελίσσεται η κα-
τάσταση, χρειάζεται να ληφθούν γενναίες 
αποφάσεις προκειμένου οι επιχειρήσεις μας 
να μην υποχρεωθούν να διακόψουν οριστικά 
τη λειτουργία τους».

Πρόκειται για μία 
καταστροφική τουριστική 

σεζόν. Θα κλείσουν 
ξενοδοχεία, υποστηρίζει 
ο Πέτρος Κουτσόπουλος

Οι ξενοδόχοι 
παραθέτουν στοιχεία 

από τις κρατήσεις τους 
και την πληρότητα μέχρι 

και το Σεπτέμβρη
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Η τελευταία πολιτική αποστολή που 
έχει αναλάβει ο Παναγιώτης Νί-
κας είναι να βγάλει το τζίνι από το 
μπουκάλι για την Αργολίδα. Να σώ-
σει, δηλαδή, ένα νομό που διαθέτει 
ισχυρό band name, αλλά παραμένει 
παραμελημένος στη μοίρα του, ανα-
φορικά με τις υποδομές σε όλους 
τους τομείς.
Κάτι που φαντάζει ακατόρθωτο βέ-
βαια, αλλά με τον Περιφερειάρχη 
να εμφανίζεται αισιόδοξος και να 
ανακοινώνει ότι έχει δρομολογήσει 
άμεσες παρεμβάσεις. 

Ο Παναγιώτης Νίκας ρωτήθηκε 
από τον ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΌ-
ΠΌΝΝΗΣΌΥ:
ΕΡ. Από αυτά που σκεφτόσα-
σταν και ονειρευόσασταν πριν 
εκλεγείτε Περιφερειάρχης στην 
Πελοπόννησο υπάρχει κάτι το 
οποίο θεωρείτε ότι δεν μπορείτε 
να το κάνετε;
ΝΊΚΑΣ: «Πρέπει να καταβάλουμε 
προσπάθειες και να αγωνιζόμαστε 
για να κάνουμε το καλύτερο για τον 
κόσμο. Εγώ όπως πιθανό να ξέρετε 
δεν έταξα πουθενά κάτι συγκεκρι-
μένο στην προεκλογική περίοδο. 
Έλεγα όμως ότι η παρουσία η δική 
μας και η αξιοποίηση των χρημάτων 
που είναι αρκετά, πρέπει να γίνεται 
με τέτοιο τρόπο, ώστε να αφήνουμε 
κάτι πίσω μας. Η θητεία μας να ση-
ματοδοτείται από κάτι, το οποίο να 
είναι σημαντικό για την περιοχή. 
Για εμένα το μεγαλύτερο δράμα για 
έναν αυτοδιοικητικό είναι να περνά-
ει και να μην συνδέει το όνομά του 
με τίποτα στον τόπο του. Αυτό εγώ 
δεν το έχω κάνει ποτέ στα 25 χρόνια 
της αυτοδιοικητικής μου διαδρομής. 
Έχω συγκεκριμένο στρατηγικό 
στόχο τί θα κάνω στην Αργολί-
δα, στην Κορινθία, στην Αρκαδία και 
στη Μεσσηνία. 
Και ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι 
πολύ πιο πίσω από τις δυνατότητες 
τις οποίες έχουν. 
Χρειάζεται brand name η Αρ-
γολίδα, όταν έχει τις Μυκήνες, την 
Τίρυνθα, το Ναύπλιο, την Αρχαία 
πόλη του Άργους; Αλήθεια ποιο θα 
είναι το καπέλο που θα φορέσεις 
στην περιοχή για να την γνωστο-
ποιήσεις; Επιτρέπεται με όλα αυτά 
τα οποία έχουμε εδώ να μην είμαστε 
σε καλύτερη μοίρα από οικονομική 
άποψη; Να υπάρχουν στην Αργολί-
δα οι δύο μοναδικές πόλεις στην 
Πελοπόννησο που δεν συνδέ-
ονται με τον αυτοκινητόδρομο 
Α7; Αυτά είναι σημαντικά πράγματα.
Ή να έχουμε αυτά τα προβλήματα 
τα οποία έχουμε με τα σκουπίδια 

και με τους βιολογικούς καθα-
ρισμούς; Μιλάω για βασικά πράγ-
ματα.
Ή η μισή Αργολίδα να μην ανα-
φέρεται στο Άργος και το Ναύ-
πλιο και να φεύγει προς την 
Αθήνα; Ή να έρχονται εκατομμύρια 
άνθρωποι στον Ισθμό και να μην 
μένει κανένας για έναν καφέ επειδή 
τον αφήσαμε και κατάντησε όπως 
κατάντησε; Αυτά δεν πρέπει να τα 
λύσουμε γρήγορα;
Ή για το νοσοκομείο για το οποίο 
μιλάω; Επειδή λέει υπάρχουν το-
πικές διαμάχες και όλα αυτά; Εμάς 
πρέπει να μας ενδιαφέρει τί εξυπη-
ρετεί τον κόσμο και όχι το οποιοδή-
ποτε πρόσκαιρο όφελος. 
Από αυτά τα οποία είπα προεκλο-
γικά γενικά μπορούν να γίνουν 
περισσότερα. Διότι τώρα έχουμε και 
την ευκαιρία και των 32 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ για την αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων που συν-
δέονται με τον κορωνοϊό. Και αυτά 
τα χρήματα πρέπει να πάνε σε 
μεγάλα έργα, ουσιαστικά έργα που 
θα στηρίξουν τις επόμενες γενιές για 
να μην φεύγουν τα παιδιά μας, για 
να μένουν στον τόπο τους. Οι πλέον 
παραγωγικές ηλικίες έχουν φύγει. 
Έτσι πρέπει να αξιοποιούμε αυτά 
τα χρήματα και όχι να τα σκορπάμε 
από εδώ και από εκεί προσδοκώντας 
την πρόσκαιρη ωφέλεια της ψήφου. 
Αυτά έρχονται και παρέρχονται. Η 
δική μας πολιτική είναι: η σύν-
δεση του ονόματός μας με δύο 
τρία τέσσερα σημαντικά πράγ-
ματα, που να θυμόσαστε και στο 
μέλλον ότι πέρασαν κάποιοι άν-
θρωποι, τα είπαν και τα έκαναν. 
Ανεξάρτητα από το τί θα κάνει ο 
κόσμος στις εκλογές, που προφανώς 
δεν πρέπει να ψηφίζει αυτούς που 
λένε ψέματα και αυτούς που τάζουν 
λαγούς με πετραχήλια. Έτσι κατα-
ντήσαμε σε αυτό τον τόπο».

Τί ανακοίνωσε όμως συγκεκρι-
μένα για την Αργολίδα ο Πανα-
γιώτης Νίκας;
Σειρά έργων που δρομολογούνται 
προς υλοποίηση στην Αργολίδα 
γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, 
σε συνέντευξή του τη Δευτέρα, κατά 
την επίσκεψή του στην Περιφερεια-
κή Ενότητα.

Ειδικότερα, όπως σημείωσε ο πε-
ριφερειάρχης, η Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου μέσω προγραμματικής 
σύμβασης με τη Δημοτική Επι-
χείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Ερμιονίδας θα διαθέσει 60.000 
ευρώ έργα αντιμετώπισης της λει-
ψυδρίας στην περιοχή της Ερμιονί-
δας.
Εξ άλλου, μέσω προγραμματικής 
σύμβασης της Περιφέρειας με τις 
Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Ναυπλίου και Άργους 
– Μυκηνών θα υλοποιηθεί το έργο 
αντικατάστασης του αγωγού δι-
άθεσης λυμάτων της μονάδας 
Βιολογικού Καθαρισμού Αργους 
– Ναυπλίου, το οποίο εντάχθηκε 
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων (ΠΔΕ), με προϋπολογισμό 
1.300.000 ευρώ.
Όσον αφορά τα οδικά έργα, ο Π. 
Νίκας γνωστοποίησε ότι ολοκλη-
ρώνονται οι μελέτες, τόσο για τη 
βελτίωση του οδικού δικτύου από 

τον κόμβο Αρχαία Νεμέα – Δερ-
βενάκια – Μυκήνες όσο και αυτές 
που αφορούν τον δρόμο από κόμβο  
Αρχαία Νεμέα – Μυκήνες – Αγία 
Ελεούσα – Θέατρο Επιδαύρου, 
έργα που πρόκειται να ενταχθούν 
στο ΕΣΠΑ.
Αναφορικά δε με έργα διαχείρισης 
των υδάτινων πόρων, ο περιφερει-
άρχης δήλωσε πως η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου θα αναλάβει το 
προϋπολογισμού 12.200.000 ευρώ 
έργο της εγκατάστασης επεξερ-
γασίας νερού της πηγής Αγίου 
Γεωργίου Κιβερίου, στον Ανάβα-
λο. Όπως διευκρίνισε, ήδη στέλνο-
νται συμπληρωματικά στοιχεία για 
την ένταξη του εν λόγω έργου στο 
ειδικό πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑ – Υπο-
δομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξης.
Εξ άλλου, σύντομα δημοπρατείται 
το έργο διευθέτησης του χειμάρ-
ρου Ξομβριού (ρέμα Κιβέρι), έργο 
με προϋπολογισμό 1.600.000 ευρώ 
το οποίο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ /ΠΕΠ 
2014 – 2020.
Ειδικά για τα έργα στον Ανάβαλο, 
ο περιφερειάρχης γνωστοποίησε 
ότι μέσα στην εβδομάδα συμβασι-
οποιείται η υλοποίηση των αρ-
δευτικών δικτύων στο Φίχτι, ενώ 
μέχρι το τέλος του φετινού χρόνου 
αναμένεται να δημοπρατηθεί – από 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης- 
η β΄φάση του έργου μεταφοράς 
νερού σε Φίχτι, Μοναστηράκι, 
Μυκήνες, όπως επίσης και τα έργα 
βελτίωσης άρδευσης, συνολικού 
προϋπολογισμού 8.000.000 ευρώ. 
Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η  Δι-
εύθυνση Τεχνικών Εργων της Π.Ε. 
Αργολίδας.
Αναφερόμενος σε έργα που θα 
χρηματοδοτηθούν από το ΠΔΕ, ο 
Π. Νίκας ανέφερε την β΄ φάση του 
έργου συντήρησης τμημάτων της 
19 Α επαρχιακής οδού (κεντρικός 
δρόμος από εκκλησιαστικά – 

Μυκήνες – Μοναστηράκι – Αγία 
Τριάδα – Τίρυνθα – Ναύπλιο. 
Το έργο έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ με 
1.000.0000 ευρώ και βρίσκεται σε 
διαδικασία δημοπράτησης.
Σε διαδικασία δημοπράτησης βρί-
σκεται επίσης και η ενταγμένη στο 
ΠΔΕ, με 900.000 ευρώ, β΄ φάση του 
έργου συντήρησης τμημάτων της 
εθνικής οδού 10 (Ίσθμός – Αρ-
χαίο Θέατρο Επιδαύρου).
Εξ άλλου, ο περιφερειάρχης δήλωσε 
ότι στο πλαίσιο της νέας κατανομής 
του ΠΔΕ θα ενταχθούν τα οδικά 
έργα
α) Ε07 Φίχτι – Κουτσοπόδι – Αρ-
γος – Μύλοι – Αχλαδόκαμπος με 
προϋπολογισμό 1.500.000 ευρώ και
β) παλαιά εθνική οδός Ναύπλιο 
– Λυγουριό, με προϋπολογισμό 
1.000.000 ευρώ.
Με πιστώσεις από τις εκπτώσεις θα 
υλοποιηθεί το έργο Ναύπλιο – Νέα 
Κίος – Μύλοι και Αργος – Νέα 
Κίος, με προτεινόμενο προϋπολο-
γισμό 500.000 ευρώ, ενώ θα προτα-
θεί για ένταξη στο ΠΔΕ και ο κόμ-
βος Φιχτίου, με προϋπολογισμό 
1.500.000 ευρώ.
Ο περιφερειάρχης πρόσθεσε εξ άλ-
λου ότι έχουν χρηματοδοτηθεί από 
το υπουργείο Ανάπτυξης οι μελέτες 
-και ξεκινά η εκπόνησή τους- για το 
έργο βελτίωσης κατά τμήματα της 
επαρχιακής οδού 4 Λυγουριό 
– Κρανίδι, καθώς και για τα αντι-
πλημμυρικά έργα και τα έργα 
προστασίας του χειμάρρου Ίνά-
χου. Τα συγκεκριμένα έργα προο-
ρίζονται προς ένταξη στο επόμενο 
ΕΣΠΑ 2021 – 2027.
Αναφερόμενος στα θέματα του πο-
λιτισμού, ο Π. Νίκας ενημέρωσε 
ότι στην πρόσκληση του ΕΣΠΑ για 
τις πολιτιστικές υποδομές, από την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας 
υποβλήθηκαν προς χρηματοδότηση 
τα έργα
α) στερέωση, προστασία και ανά-
δειξη του ανακτορικού συγκρο-
τήματος των Μυκηνών, με προϋ-
πολογισμό 550.000 ευρώ και
β) ανάδειξη αρχαιολογικού χώ-
ρου Λέρνας με προϋπολογισμό 
650.000 ευρώ, τα οποία τελούν υπό 
αξιολόγηση.
Τέλος, ο περιφερειάρχης υπενθύμι-
σε ότι στην επικείμενη αναθεώρηση 
του ΕΣΠΑ θα ενταχθεί το έργο που 
αφορά σε βελτιωτικές επεμβάσεις 
για την κυκλοφορία των υφιστά-
μενων σιδηροδρομικών γραμ-
μών Κορίνθου – Τρίπολης και 
Άργους – Ναυπλίου, προϋπολο-
γισμού 15.000.000 ευρώ, με φορέα 
υλοποίησης τον ΟΣΕ.

επικαιρότητα

Ο Νίκας έβγαλε το Τζίνι από το λυχνάρι 
Πώς βλέπει το νομό και τί σχεδιάζει για να πάρει «εμπρός» η Αργολίδα

Νίκας: Σύνδεση του 
ονόματός μας με δύο 

τρία τέσσερα σημαντικά 
πράγματα, που να θυμόσαστε 
και στο μέλλον ότι πέρασαν 
κάποιοι άνθρωποι, τα είπαν 

και τα έκαναν
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του Θέμου Γκουλιώνη*

μονολογώντας

Δεν παίζονταιΔεν παίζονται
Ο Δήμος Άργους Μυκηνών εδώ και λίγο καιρό τοποθέτησε βυθιζόμενους συγχρόνους κάδους σε 3 κε-
ντρικά σημεία της πρωτεύουσας του Δήμου του. Σε ένα απ αυτό επανειλημμένα, κάποιος συνεχίζει να 
αφήνει τα σκουπίδια απ έξω, 
όπως τον «παλιό καλό καιρό» 
που ξέσκιζαν τις σακούλες οι 
γάτες και ο αέρας βολτάριζε 
τα σκουπίδια. Κοιτάξαμε μή-
πως ο κάδος ήταν γεμάτος 
και είδαμε πως φώταγε το 
πράσινο φωτάκι και ενδεχο-
μένως δεν ήταν. Σε λειτουρ-
γεία ήταν και το πεντάλ για 
να ανοίγει ηλεκτροκίνητα και 
το καπάκι. Η μόνη λύση είναι 
να βάλει ο δήμος κάποιον απ 
τους σεκιουριτάδες που βολ-
τάρουν να βρει τον φταίχτη 
και να πετάξει τα σκουπίδια 
στην αυλή του. Ε, κάποιοι που 
δεν θέλουν να μάθουν, ας τα 
γευτούν τουλάχιστον.    AN.

Κεκλεισμένων των θυρών 
Την Παρασκευή 31 Ιουλίου (10 π.μ.) θα 
συνεδριάσει για μια ακόμα φορά το Δη-
μοτικό Συμβούλιο Ναυπλιέων, κεκλει-
σμένων των θυρών, στην αίθουσα πολ-
λαπλών χρήσεων της Περιφερειακής 
Ενότητας Αργολίδας, με 12 θέματα στην 
ημερήσια διάταξη. Μεταξύ αυτών και το 
δεύτερο θέμα: Επί εισήγησης για έγκριση 
και παραλαβή του Β2 Σταδίου της μελέ-
της: «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού & Χω-
ροταξικού Σχεδιασμού ΔΕ Μιδέας Δ.Ναυ-
πλιέων». Αφορά χιλιάδες πολίτες αλλά κανένας δεν θα το δει παρά μόνο αφ ότου εγκριθεί!. ΩΠ.ΑΡΕ.«Δέν είναι δούλοι οι Έλληνες, 

ούτε υπήκοοι κανενός»
Η απάντηση τού Αισχύλου 

στην μάνα τού Ξέρξη
Σήμερα Σάββατο 25.7.20 στην Επίδαυρο, παρουσιάζεται η Τρα-
γωδία τού Αισχύλου «ΠΕΡΣΑΙ». 
Νεκροί Έλληνες 192. Και 6.400 νεκροί Πέρσες! Ήταν το αποτέ-
λεσμα τής μάχης τού Μαραθώνα το 390 π.Χ.! Δηλαδή για κάθε 
Έλληνα πού χάνονταν (να το τονίσουμε: για ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ), οι 
Αθηναίοι έσφαζαν (από σεβασμό βέβαια σε… ό,τι ξένο) 34 Πέρσες! 
Σε 10 χρόνια οι Πέρσες ξαναγύρισαν με έναν απέραντο στόλο: 
1207 πλοία και 700.000 στρατό. Στο τέλος τής ναυμαχίας τής 
Σαλαμίνας, οι Έλληνες είχαν χάσει 40 τριήρεις και οι Πέρσες 300! 
Που σημαίνει ότι για κάθε Ελληνική τριήρη, οι Έλληνες βύθιζαν 
75 Περσικά πλοία!
Τόν επόμενο χρόνο έγινε και η τελική μάχη στην πεδιάδα τών 
Πλαταιών. Οι Σπαρτιάτες δέν ρωτούσαν ποτέ πόσοι ήταν οι εχθροί 
αλλά πού ήσαν, πού βρισκόντουσαν. Όμως εδώ, ο αρχιστράτηγος 
Βασιλιάς τών Σπαρτιατών απόρησε σαν είδε τη μυρμηγκιά τών 
Περσών, και ρώτησε τόν αξιωματικό του: Πόσοι διάβολο είναι οι 
εχθροί; Και ο αξιωματικός ευθυτενής τού απάντησε: Είμαστε ένας 
προς επτά Βασιλιά μου!! –Πολύ καλή αναλογία για τούς Έλληνες! 
απάντησε ο Βασιλιάς και όρμηξε στη μάχη, συντρίβοντας τούς 
εχθρούς.
Ο Αισχύλος έλαβε μέρος και στις τρείς αυτές συγκρούσεις, στον 
Μαραθώνα μάλιστα είχε τόσα τραύματα που όταν τέλειωσε η 
μάχη τόν μετέφεραν λιπόθυμο σε φορείο, τόσο αίμα είχε χάσει 
(γύρευε, μέχρι εκείνη τη στιγμή πόσους θα είχε κατακρεουργήσει 
εχθρούς). Εδώ πρέπει να σταματήσουμε δείχνοντας τόν οφειλό-
μενο απέραντο σεβασμό μας στον ήρωα τών ηρώων αδελφό τού 
Αισχύλου, τόν Κυνέγειρο! Το παλικάρι αυτό, δέν δίστασε να πιά-
σει το Περσικό πλοίο με το αριστερό του χέρι, όταν τού απέκοψαν 
το δεξιό, στην προσπάθειά του να το εμποδίσει να ξεφύγει. Πρό-
σφερε τη ζωή του θυσία στο βωμό τής ελευθερίας, κατακτώντας 
το ύψιστο αγαθό τής Δημοκρατικής Αθήνας, που ήταν το «εύ 
θνήσκειν»! (Ο θρύλος λέγει ότι αφού τού απέκοψαν και τά δύο 
χέρια, έπιασε το πλοίο με τά δόντια του. Υπερβολές, θα μού πείτε! 
Όμως όλο τούτο δείχνει τη διαφορά τού αγώνα ενός ελεύθερου 
Ανθρώπου, που υπερασπίζεται τήν ελευθερία του, τήν οικογένειά 
του, τούς τάφους τών προγόνων, τα Ιερά και τα Όσια τής Φυλής, 
από τόν αγώνα τού υπηκόου, που πολεμάει για να δοξασθεί κά-
ποιος οποιοσδήποτε ηγεμόνας, που έχει καθίσει επάνω στο κε-
φάλι του). 
Το 472 π. Χ. ο Αισχύλος έγραψε τήν τραγωδία του «Πέρσες» 
θέλοντας να αναδείξει τόν επικό αγώνα τής ελευθερίας και τής 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας εναντίον τής υποδούλωσης και τής 
ταπείνωσης. Σήμερα η τραγωδία αυτή, ονομάζεται από κάποιους 
ιδιαίτερα μορφωμένους, «κορυφαίο αντιπολεμικό έργο». Είναι 
τυχεροί αυτοί οι κουλτουριάρηδες, που δέν ζει ο Αισχύλος και 
οι μανάδες τών ηρωικών νεκρών, για να τούς εξηγήσουν τι θα 
πεί να θάβεις τόν αδελφό σου ή το ίδιο σου το παιδί, που υπερα-
σπίστηκε τήν γή τών προγόνων του, από τούς βαρβάρους που 
ήλθαν να το υποδουλώσουν, κάνοντάς το υπήκοο.      

Ναύπλιον 25.07.20
*Ο Θέμος Γκουλιώνης είναι Οφθαλμίατρος 
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Φωτιές στην Κορινθία 
Η Περιφερειακή Παράταξη «Πράσινη Πελοπόννη-
σος» δηλώνει πως παρακολουθεί με θλίψη τα όσα 
συνέβησαν, με την επικεφαλής της παράταξης Δή-
μητρα Λυμπεροπούλου να επισημαίνει τα εξής:
«Και τώρα που η φωτιά ολοκλήρωσε το καταστρο-
φικό της έργο έρχονται στο μυαλό μας κάποια αμεί-
λικτα ερωτήματα 
Γιατί ενώ από τον Απρίλιο του 2020 έχει ανακοινω-
θεί από την περιφέρεια Πελοποννήσου ο διορισμός 
ενός ικανότατου στελέχους σε θέση Περιφερειακού 
Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, στην Περιφέ-
ρεια Πελοποννήσου, του Δρ δασολόγου Βασιλείου 
Χαντζή, αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί και δεν έχει 
αναλάβει ακόμα καθήκοντα εδώ και πάνω από τρεις 
μήνες από την ανακοίνωση του;»
Ελα ντε!

ΟΦ.

ΟιωνοίΟιωνοί

Τι ήθελε να πάει ο Μητσοτάκης 
στην Επίδαυρό; Άρχισαν αμέσως 
οι οιωνοί και οι ερμηνείες. Όπως 
γράφει ο “anagnostis.org” :Τα φώτα 
ανάβουν στην σκηνή επικρατεί 
ησυχία και η παράσταση είναι 
έτοιμη να αρχίσει. Μέχρι που μια 
γάτα εμφανίζεται από την δεξιά 
πύλη, διασχίζει την σκηνή και ενώ 
η μουσική ξεκινά, ρίχνει ένα επι-
κό αποπάτημα εντός του κέντρου. 
Ανατρέξαμε στον ονειροκρίτη να 
ερμηνεύσουμε το μελλούμενο: «Αν 
δεις γάτα, σημαίνει κακοτυχία και 
δηλώνει κακό προμήνυμα. Αν δεις 
πως σου επιτέθηκε γάτα, σημαίνει 
ότι έχεις εχθρούς, ενώ αν απομά-
κρυνες την γάτα, τότε σημαίνει πως 
τα οικονομικά σου θα αυξηθούν. Αν 
ονειρευτείς γάτα να σε γρατζουνάει 
ένας αντίπαλός σου θα σε μειώσει 
ηθικά. Αν ονειρευτείς γάτα να νια-
ουρίζει, τότε κάποιος που θεωρείς 
φίλο σου προσπαθεί να σε βλάψει. 
Επίσης η άσπρη γάτα, σημαίνει στε-
ναχώριες, έξοδα και προβλήματα». 
Τι να πούμε εμείς τώρα;.  

ΟΝ.

Καλό ταξίδι Μοχάμεντ
Συνήθως αναφερόμαστε μόνο σε δικούς μας ή ευ-
ρωπαίους αγνοώντας ότι το χαρακτηριστικό της αν-
θρωπιάς δεν είναι προνόμιο κανενός λαού. Στην φω-
τογραφία απεικονίζεται  ο γιατρός Μοχάμεντ Μισάλι 
..πέθανε χτες. Ήταν και θα παραμείνει στην μνήμη  ως 
ο "γιατρός των φτωχών "και φρόντιζε δωρεάν φτω-
χούς ανθρώπους στην Αίγυπτο όλη του την ζωή. Κα-
νείς δεν τον πρόσεξε, κανείς δεν τον βράβευσε. Καλό 
ταξίδι στην αστερόσκονη και σ' ευχαριστούμε πολύ 
Μοχάμεντ Μισάλι κι ας μην ήσουν «δικός μας», ήσουν 
όμως κάτι παραπάνω. Άνθρωπος!    ΑΝ.

Ε, όχι και  
για το πρόστιμο 

Από χτες εφαρμόζεται πλέον η γενική 
χρήση μάσκας σε καταστήματα λιανικής, 
σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργα-
νισμούς, τράπεζες, ιατρεία, δημοτικά 
καταστήματα, καταστήματα τροφίμων 
(φούρνους, κρεοπωλεία κ.α.), κομμωτήρια 
& κέντρα αισθητικής, όπως ανέφερε ο 
Νίκος Χαρδαλιάς, υπογραμμίζοντας ότι 
η αύξηση εγχώριων κρουσμάτων δεν 
πρέπει να δημιουργεί πανικό, ούτε εφη-
συχασμό. Πάντως δεν υπάρχει προς το 
παρόν η περίπτωση τοπικού Λοκ Ντάουν. 
Να θυμίσουμε ότι το πρόστιμο για τη μη 
χρήση μάσκας θα ανέρχεται στο ποσό των 
150 ευρώ. Το θέμα είναι αν φοράμε τις 
μάσκες για να αποφύγουμε το πρόστιμο ή 
αν πειστήκαμε πως πρέπει να προστατέ-
ψουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας.

ΟΦ

Αφιερωμένη στην Γερμανία
Το Επιμελητήριο Αργολίδας στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης των μελών 
του και προκειμένου να ενισχύσει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, πρόκει-
ται να συμμετέχει στο εκθεσιακό περίπτερο της ΚΕΕΕ στην 85η  ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ που θα πραγματοποιηθεί από 05 έως 13 Σεπτεμβρίου 2020.
Σημειώνεται ότι η 85η ΔΕΘ, στην οποία συμμετέχει ως τιμώμενη χώρα η Γερμα-
νία, θα πλαισιωθεί από ένα πλούσιο επιχειρηματικό, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό 
πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, τα δε οφέλη για τις συμμετέχουσες επιχει-
ρήσεις θα είναι πολλαπλά.
Αυτό που ξέχασε το ΕΒΕΑ να πει είναι ότι η έκθεση είναι αφιερωμένη στην Γερμα-
νία και πως το ΕΒΕΑ κλώτσησε πολλές ευκαιρίες για συνεργασία μέχρι σήμερα. Άει 
ντε μπας και μας λυπηθούν οι Γερμανοί και μας δώσουν κανένα ευρώ παραπάνω.
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Το δημοτικό συμβούλιο Ναυπλιέων 
με ομόφωνη απόφασή του, εξέδωσε 
ψήφισμα συμπαράστασης στα θύμα-
τα των κλοπών και ζητά την καλύ-
τερη αστυνόμευση της περιοχής του 
πρώην Δήμου Μιδέας. Συγκεκριμένα 
το ψήφισμα αναφέρει: 
«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Nαυπλιέων, μετά από ενημέρωση του 
Δημάρχου Κωστούρου  Δημητρίου 
και σεβόμενο απόλυτα όσο το έντονο 
αίσθημα φόβου, ανησυχίας και   ανα-
σφάλειας που έχει γεννηθεί στους κα-
τοίκους της ευρύτερης περιοχής της 
ΔΕ Μιδέας και ειδικότερα της Κοιν. 
Αραχναίου όσο και το γεγονός της 
απώλειας περιουσιακών στοιχείων 
(τιμαλφή, χρήματα, προσωπικά είδη)  
μετά τις πρόσφατες κλοπές σπιτιών 
και αυτοκίνητων που  έχουν σημει-
ωθεί στην περιοχή  της  ΔΕ Μιδέας, 
αποφάσισε ομόφωνα κατά την 17η 
/27-7-2020 κατεπείγουσα δια περι-
φοράς συνεδρίασή του την έκδοση 
του ακόλουθου ψηφίσματος, το οποίο 
έλαβε αρ. απόφ. 127/2020 :  

Ψήφισμα
1. Εκφράζει την αμέριστη συμπαρά-
σταση του προς τους πληττόμενους 
κατοίκους της ΔΕ Μιδέας.  
2. Καλεί τις εντεταλμένες αρμόδιες 
αστυνομικές υπηρεσίες να συνεχί-
σουν την έρευνα προκειμένου να 
εξιχνιαστούν οι κλοπές, να βρεθούν 
οι δράστες και να οδηγηθούν στη δι-
καιοσύνη για τα περαιτέρω.
3.  Να ενταθούν τα μέτρα ασφαλείας  

και επιτήρησης  από τις αστυνομικές 
αρχές  ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες  
και  σε  διαφορετικούς χρόνους  κα-
θημερινά   στις κοινότητες της ΔΕ 
Μιδέας, προκειμένου να επανέλθει 
στους κατοίκους τους  η ηρεμία, η 
κανονικότητα της καθημερινής ζωής 
και το αίσθημα ασφαλείας».
Σωστά τα αιτήματα, αλλά προς τι η 
έκδοση ψηφίσματος; Όλα θα μπορού-
σαν να είχαν γίνει με μια παράσταση 
της Δημοτικής αρχής στην αστυνομι-
κή διεύθυνση Αργολίδας.
Ήδη με ανάρτησή του στην ιστοσε-
λίδα του δήμου Ναυπλιέων ο Δήμος 
είχε επισημάνει στην αστυνομική 
διεύθυνση Αργολίδας, την ανησυ-
χία του για τις επαναλαμβανόμενες 
κλοπές: «Έντονο είναι πλέον το πρό-
βλημα που αντιμετωπίζει η Δημοτική 
Κοινότητα Αραχναίου σχετικά με τα 
θέματα της έννομης τάξης.
Με αφορμή τα περιστατικά κλοπών 
και διαρρήξεων οικιών που συνέβη-
σαν τον τελευταίο χρόνο στο Αρα-
χναίο και παρατηρώντας ότι το φαι-
νόμενο έχει αυξητικές τάσεις, έχουμε 
ήδη ενημερώσει την εισαγγελία Ναυ-
πλίου.
Λόγω της τεράστιας ανησυχίας και 
του κλίματος ανασφάλειας που έχει 
δημιουργηθεί στους κατοίκους, σε 
συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες δι-
αρρήξεις, κάνουμε έκκληση στην 
Ασφάλεια Ναυπλίου, να φροντίσει 
για τις δέουσες ενέργειες και να εντα-
θούν, όσο είναι εφικτό, οι περιπολίες 
της αστυνομίας στην περιοχή, ώστε 

τα φαινόμενα βίας και παραβατικό-
τητας να μειωθούν, αν όχι να εξαλει-
φθούν.
«Είναι αναγκαίο οι συνδημότες μας, 
να έχουν αυξημένη παρατηρητικό-
τητα και οτιδήποτε υποπέσει στην 
αντίληψή τους να το καταγγέλλουν 
άμεσα» δηλώνει ο πρόεδρος του 
Ιδρύματος Μαρίας Ράδου δημοτικός 
σύμβουλος κ. Χρήστος Ζέρβας.
Είναι αυτονόητο πως τα ζητήματα 
ασφαλείας αποτελούν βασική προτε-
ραιότητα της Διοίκησης του Δήμου 
Ναυπλιέων ο οποίος θα ενεργήσει τα 
δέοντα».
Η τελευταία ανάρτηση είχε γίνει στις 
14 Ιουλίου, όπου γίνεται αναφορά 
στον εισαγγελέα Ναυπλίου, καθώς 
και στην αστυνομία, μια πράξη η 
οποία επαναλαμβάνεται 14 ημέρες 
αργότερα με την έκδοση του πιο 
πάνω ψηφίσματος του Δημοτικού 
συμβουλίου. Αφού η αναφορά του 
δήμου ήταν ήδη γνωστή από τις 14 
του μήνα γιατι δεν υπήρξε εισαγγελι-
κή παρέμβαση και γιατί δεν αυξήθη-
καν οι αστυνομικές περιπολίες στην 
περιοχή του Αραχναίου ώστε να μην 
χρειαστεί η έκδοση ψηφίσματος με το 
ίδιο περιεχόμενο με τα αιτήματα που 
ήδη είχε καταθέσει και σωστά η δη-
μοτική αρχή στις 14 Ιουλίου 2020;

ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ είναι αναγκαίο να συνειδητοποιήσουμε ότι το να μι-
λάμε με μια ορισμένη ακρίβεια όταν κάνουμε πολιτική δεν είναι ακρι-
βώς αγκύλωση ούτε εμμονή με στείρο ακαδημαϊσμό. Ο φασισμός για 
παράδειγμα έχει υπάρξει ιστορικά ένα πολύ συγκεκριμένο πολιτικο-
κοινωνικό κίνημα στην Ιταλία, η ανάπτυξη και εδραίωση του οποίου 
αξίζει μελέτης και κατανόησης από τους ριζοσπαστικούς κύκλους δι-
αχρονικά. Ωστόσο παρατηρείται μια ανεξάντλητη σχετικοποίηση της 
έννοιας που έχει καταλήξει να φοριέται καπέλο σχεδόν στα πάντα. 
Η ΣΧΕΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του φασισμού έχει δύο βασικές αφετηρίες. Τόσο 
το φιλελεύθερο όσο και το αριστερό μπλοκ στη Δύση έχουν προχω-
ρήσει (για τους δικούς τους λόγους) σε μια συσχέτιση του κρατικού 
αυταρχισμού με το φασισμό, προκειμένου να προσεγγίζουν το με-
σαίο και κεντρώο χώρο, αυτόν που κοινωνικά τραμπαλίζεται μεταξύ 
συντήρησης και προόδου, μένοντας πότε στον έναν πόλο πότε στον 
άλλο.
Το φιλελεύθερο μπλοκ ιστορικά προέβη σε αυτή την στρατηγική για 
να πάρει τον προοδευτικό κόσμο μαζί του προβάλλοντας το φάντα-
σμα του σοβιετικού ολοκληρωτισμού και να θίξει το χαρακτήρα του 
σοσιαλιστικού κρατικού προστατευτισμού. Από την η άλλη η δυτική 
αριστερά έκανε το ίδιο για να αποδώσει στις καπιταλιστικές δημοκρα-
τίες μια φασίζουσα διάσταση όταν αυτές γίνονται λιγότερο ή περισσό-
τερο αυταρχικές και έτσι να συνδέει διαρκώς ιστορικά το φασισμό με 
τον καπιταλισμό ως δύο αλληλοσυμπληρούμενα πράγματα.
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ αυτής της επί μακρόν συσχέτισης που γίνεται εργα-
λείο προπαγάνδας και ενίοτε αποτελεί κομβική πολιτική στρατηγική 
και των δυο πλευρών, είναι η βασική γενεσιουργός συνθήκη της θεω-
ρίας των δύο άκρων.
Αν οτιδήποτε αυταρχικό είναι δείγμα φασισμού, τότε τα φασιστικά κα-
θεστώτα είναι φασιστικά καθότι αυταρχικά, τα σοβιετικά καθεστώτα 
είναι φασιστικά καθότι αυταρχικά και αυτά, οι λιγότερο ή περισσότε-
ρο αυταρχικές δημοκρατίες είναι φασιστικές και αυτές εξαιτίας της 
αυταρχικότητας τους, και βασικά με λίγα λόγια, όλα είναι φασισμός 
διαφορετικών διαβαθμίσεων.
ΦΥΣΙΚΑ ο ακραίος αυτός βερμπαλισμός, όταν τουλάχιστον συμβαίνει 
από την πλευρά του ευρύτερου ανταγωνιστικού κινήματος και η αντί-
στοιχη σχετικοποίηση του φασισμού, δεν παράγουν κανένα γενικευ-
μένο ριζοσπαστικό αντιφασιστικό αντανακλαστικό. Τουναντίον ωθεί 
μια μεγάλη μάζα ημί-προοδευτικών ημι-συντητηρικών πολιτών που 
έχουν γαλουχηθεί από δεξιά και αριστερά σε όλη αυτή τη παραφιλο-
λογία, να υιοθετούν με περισσή ευκολία την άμεση συσχέτιση οτιδή-
ποτε αυταρχικού με το φασισμό.
Συνέπεια αυτής της επίδρασης είναι η και στάση καταδίκης απέναντι 
στη βία από όπου και αν προέρχεται , γιατί και αυτή είναι χαρακτη-
ριστικό φασισμού. Όταν δε πολλές τέτοιες απόψεις ακούγονται από 
ανθρώπους γύρω μας πολλά ριζοσπαστικά υποκείμενα παθαίνουν 
trigger και καταλήγουν να τους θεωρούν και τους ίδιους κρυφοφασί-
στες, φασιστοφιλελέδες κτλ.
ΑΥΤΗ Η ΑΚΡΑΤΗ “φασιστολογία” καταλήγει να ρίχνει ομίχλη στην ίδια 
τη γέννηση του φασιστικού φαινομένου και πως εγκολπώθηκε μέσα 
στις κοινωνίες σε συγκεκριμένες εποχές αλλά και να ζημιώνει και την 
αξιοπιστία του όποιου ριζοσπαστικού υποκείμενου απέναντι σε άλ-
λους κοινωνικούς εταίρους.
Μερικά πράγματα μπορεί να είναι σκληρά, αυταρχικά ακόμα και βάρ-
βαρα αλλά δεν είναι απαραίτητα φασισμός. Δεν κερδίζει πόντους συ-
μπάθειας ένα κίνημα που τα βαφτίζει όλα φασιστικά αντίθετα κατα-
λήγει να φαίνεται γραφικό, να αποριζοσπαστικοποιείται διαρκώς και 
τελικά η κοινωνική απεύθυνση του να αφορά εκείνη την κοινωνική 
κάστα ανθρώπων που αύριο μεθαύριο εύκολα θα θεωρούν κάθε βία 
καταδικαστέα από όπου κι αν προέρχεται. Κάτι που με τη σειρά του 
γεννά νέους διαλόγους εντός του ίδιου του κινήματος αναφορικά με 
την ποσόστωση της ανταγωνιστικής βίας και το αν γίνεται κατανοητή 
από τον “κόσμο”.
ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ λοιπόν είναι ότι είναι επιτακτικό το ξεπέρασμα αυ-
τής της κακής συνήθειας ως αναγκαία προϋπόθεση για να μιλάμε για 
ένα ανταγωνιστικό κίνημα που στοχεύει σε μια γενικότερη ριζοσπα-
στικοποίηση και όχι γενικώς και αορίστως στο χάιδεμα των κεντρώων 
ακροατηρίων, χάιδεμα που μακροπρόθεσμα κιόλας γυρνάει μπούμε-
ρανγκ και που όχι, δε φέρνει απαραίτητα κόσμο με το μέρος μας ούτε 
μας κάνει πιο συμπαθείς κοινωνικά. Πιο εύκολα μας καθιστά έρμαια 
στη σάτιρα και τον κανιβαλισμό ακόμα και του τελευταίου τσαρλατά-
νου της mainstream ακροκεντρώας pop κουλτούρας παρά οτιδήποτε 
άλλο πιο σοβαρό. Αξίζει λοιπόν να το σκεφτούμε.

Vita Civilis
Η άλλη όψη της σχετικοποίησης 
του φασισμού

Ξορκίζουν τις κλοπές  
με ψηφίσματα

Μέτρα προστασίας από την αστυνομία ζητά ο Δήμος Ναυπλιέων

από The Blast     
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Η Μαρία η άσχημη 
topless στο Ναύπλιο

Αγαπημένος 
προορισμός 
παραμένε ι 
το Ναύπλιο 
για τους δι-
άσημους της 
Ελλην ικής 
showbiz.
Το Ναύπλιο 
επέλεξε και 
η Φιλίτσα 
Καλογερά -
κου για τις 
καλοκαιρι-
νές της δι-

ακοπές και μάλιστα φρόντισε να μην 
αφήσει παραπονεμένους τους φαν της 
στο Instagram. Η Μαρκέλλα που γνω-
ρίσαμε μέσα από την επιτυχημένη σειρά 
«Μαρία η άσχημη» πόζαρε topless, αλλά 
πλάτη, στον φωτογραφικό φακό, με φό-
ντο το γαλάζιο της θάλασσας, όπου και 
απολαμβάνει τις βουτιές της. «Αν δεν θες 
να χάσεις τα μάτια και το μυαλό σου, να 
ακολουθείς τον ήλιο περπατώντας στη 
σκιά», έγραψε στη λεζάντα της φωτο-
γραφίας.

η εβδομάδα που πέρασε

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης  
στην Επίδαυρο 
Στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου για να παρακολουθήσει 
τους Πέρσες του Δημήτρη Λιγνάδη με πρωταγωνίστρια 
την Λυδία Κονιόρδου, βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης, τηρώντας την υπόσχεση που είχε δώσει 
στους συντελεστές της παράστασης που ανέβασε το Εθνικό 
Θέατρο στην Επίδαυρο, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών 
& Επιδαύρου 2020. Μαζί του η σύζυγός του Μαρέβα Γκρα-
μπόφσκι - Μητσοτάκη.

Επίθεση από Τατούλη
Επιμένει στην «τρενο - κρουαζιέρα» της Ζυρίχης ο πρώ-
ην περιφερειάρχης και λέει πως τα έργα που ανήγγειλε ο 
Παναγιώτης Νίκας για την Αργολίδα έχουν εξασφαλίσει 
πόρους από την παράταξή του. Όπως δηλώνει: «Από το 
σύνολο των έργων που δήθεν… προετοιμάζει ο κ. Νίκας 
για την Αργολίδα, το μοναδικό που αφορά την δική του 
θητεία είναι τα 15 εκατομμύρια ευρώ που σκέφτεται να 
παραχωρήσει στον ΟΣΕ για την σιδηροδρομική γραμμή 
Κορίνθου-Τρίπολης και Άργους-Ναυπλίου»

Τα πρώτα νεογέννητα χελωνάκια

Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους λουόμενους της Καραθώνας Ναυπλίου το απόγευμα της 
Τρίτης, καθώς 20 με 30 χελωνάκια ξεχύθηκαν στη θάλασσα, αφού πρώτα βγήκαν από τα αυγά 
τους, τα οποία είχε εναποθέσει μία θαλάσσια χελώνα Καρέτα-Καρέτα στις 7 Ιουνίου. Η φωλιά που 
είχε φτιάξει ήταν η πρώτη στην Αργολίδα. Θα επιστρέψουν να γεννήσουν όταν ενηλικιωθούν. 
Ενθουσιασμός από παιδιά και λουόμενους στην διάσημη παραλία του Ναυπλίου.

Μάσκα ή πρόστιμο
Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχεί-
ρισης Κρίσεων Ν. Χαρδαλιάς τόνισε ότι πρέπει να 
μάθουμε να ζούμε με τη μάσκα και απηύθυνε έκ-
κληση «να τηρούν όλοι πιστά τους νέους κανόνες 
για τη χρήση μάσκας οι οποίοι έχουν στόχο την 
προστασία όλων μας». Παράλληλα κατέστησε σα-
φές ότι η αυστηροποίηση της υποχρεωτικής χρή-
σης μάσκας δεν γίνεται για τιμωρητικούς λόγους, 
γίνεται για το συνολικό συλλογικό προληπτικά 
καλό.

Κυκλοφορούσε αρματωμένος στο Ναύπλιο
Συνελήφθη στο Ναύπλιο, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.), 41χρο-
νος ημεδαπός, γιατί σε έρευνα που έγινε σε όχημα του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταλλική 
ράβδος (γκλοπ) και αναδιπλούμενο μαχαίρι (σουγιά), με μήκος λάμας -8- εκατοστών. Προανάκριση 
διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα.

Διανυκτέρευσε στο Ναύπλιο 
η Προέδρος
Στο Ναύπλιο διανυκτέρευσε η Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, 
στο πέρασμά της από την Επίδαυρο.

Αποτροπιασμός στην Ερμιόνη
Ένα αποτρόπαιο περιστατικό συνέβη στην Ερμιόνη, όταν κά-
ποιοι ασυνείδητοι έβαλαν δύο σκυλάκια μέσα σε σακιά και τα 
πέταξαν στα σκουπίδια, στον αυλόγυρο της Αγίας Ερμιόνης. 
Σύμφωνα με πληροφορίες κινούνταν με ένα αγροτικό χρώ-
ματος ασημί με βυτίο από πίσω.

Τέλος το υποθηκοφυλακείο Ναυπλίου
Στην κατάργηση του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Ναυπλί-
ου και την σύσταση Υποκαταστήματος Ναυπλίου στο Κτη-
ματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου του N.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό 
Κτηματολόγιο”, προχώρησε η «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Το 
Υποθηκοφυλακείο είναι η δημόσια υπηρεσία στην οποία 
κατατίθενται επίσημα και φυλάσσονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας 
των ακινήτων καθώς και τα βάρη (υποθήκες, προσημειώσεις, 
κατασχέσεις) που τα βαρύνουν. 

Χωρίς «Μουσική Οδύσσεια» 
Η εμπνεύστρια των Masterclasses Yekaterina 
Lebedeva και η πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΤ Μαρία 
Ράλλη συμφώνησαν να αναβάλουν την φετινή 
εκδήλωση, λόγω του κορωνοϊού. Έτσι η «Μου-
σική Οδύσσεια», “Musical Odyssey Summer 
Masterclasses for piano and voice in Nafplio, 
Greece” θα πραγματοποιηθεί με τη νέα χρονιά για 
τη συνέχιση του επιτυχημένου διεθνούς θερινού 
σχολείου μουσικής πιάνου και φωνητικής.

Λάμπρου: Φορτώνετε 
στον κορωνοϊό 
τακτικισμούς 
Σεβασμό στη δημοκρατική λειτουργία 
των συλλογικών οργάνων του Δήμου 
Ερμιονίδας ζητά ο επικεφαλής της ΠΡΟ.
ΣΥ.ΕΡ. Τάσος Λάμπρου με αφορμή την 
απόφαση της προέδρου του δημοτικού 
συμβουλίου να ζητήσει ψηφοφορία δια 
περιφοράς, η οποία έχει γίνει μήλο της 
έριδος για πολλούς αυτοδιοικητικούς 
από τότε που θεσπίστηκε λόγω κορω-
νοϊού. Ο δημοτικός σύμβουλος Ερμιονί-
δας καλεί και τις άλλες παρατάξεις να 
μην συμμετέχουν σε αυτό το συμβούλιο.

Έσωσαν λουόμενο 
στην Πλάκα
Αναστάτωση προκλήθηκε στην 
παραλία Πλάκα Δρεπάνου το με-
σημέρι της Τρίτης, όταν ένας άν-
δρας, περίπου 65 ετών, κόντεψε 
να πνιγεί καθώς βρισκόταν μέσα 
στην θάλασσα. Λουόμενοι αντι-
λήφθηκαν τι συμβαίνει και τον 
ανέσυραν από το νερό χωρίς να 
έχει αισθήσεις του. Στη συνέχεια 
ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ με τους 
διασώστες να του προσφέρουν 
τις πρώτες βοήθειες, καταφέρνο-
ντας τελικά να τον επαναφέρουν.   

Το τζαμί στο Άργος, σημαία 
των Τούρκων 

Να δικαιολογήσει την απόφαση Ερντογάν για 
την μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί επιχει-
ρεί με άκομψο τρόπο η αγγλόφωνη έκδοση του 
TRT World, που σε μια προσπάθεια να αποδείξει 
ότι και οι χριστιανικοί λαοί είχαν μετατρέψει τε-
μένη σε ιερούς ναούς, αναφέρεται σε συγκεκρι-
μένα παραδείγματα, που κάποια από αυτά όντως 
ισχύουν, κάποια άλλα όμως είναι τελείως αναλη-
θή. Η σχετική ανάρτηση επικαλείται τη μελέτη 
του αρχιτέκτονα Μεχμέτ Εμίν Γιλμάζ, που ανα-
φέρει ότι 329 κτήρια (τεμένη, τάφοι, πανδοχεία) 
που κατασκεύασαν Τούρκοι σε 18 χώρες, κυρίως 
στην Ευρώπη, μετατράπηκαν σε χριστιανικές 
εκκλησίες. Ανάμεσα στις περιπτώσεις που ανα-
φέρονται από τους Τούρκους δημοσιογράφους 
είναι του Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης 
στο Άργος που όντως είχε κτιστεί αρχικά ως τέ-
μενος περίπου το 1570, στη θέση ερειπίων ναού 
των μεταβυζαντινών χρόνων.
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του Βασίλη  
Καπετάνιου Η απέναντι όχθη 

-Φύλακας για 
το σπίτι σας. 
Τώρα ,που γί-
νεται ο γάμος; 
-Που καταντή-
σαμε, να αστυ-
νομεύουμε 
μόνοι μας την 
χαρά και την 
λύπη μας. Βγή-
κε να σερβίρει 
τον νεαρό.

Λάθος εντυπώσεις 1. «Ο κλέφτης»
Η κυρά Τζένη άκουσε τον συριστικό ήχο της εξώπορτας. Οι 
άνθρωποι της οικογενειακής πολυκατοικίας ήξεραν το πρό-
βλημα, τραβούσαν ελαφρά το χερούλι προς τα πάνω και η 
σιδερένια πόρτα άνοιγε αθόρυβα. Η παροιμία λέει μισακάρικο 
γαϊδούρι τα σκυλιά το τρώνε. Κάπως έτσι και την σκουριασμέ-
νη κοινή πόρτα την αφήνουμε να πέσει. 
Η γιαγιά κατάλαβε ότι κάποιος ξένος μπήκε στην πλακόστρω-
τη αυλή. Άνοιξε το παράθυρο. 
-Καλημέρα παιδί μου. (Είπε στον νεαρό.) 
-Καλημέρα κυρία, εδώ είναι ο γάμος; 
Η ηλικιωμένη γυναίκα πρόσεξε ότι ο νεαρός φορούσε στολή. 
Έμοιαζε με αστυνομικό. 
-Χωροφύλακας είσαι παιδάκι μου;
Ένας κρύος ιδρώτας την έλουσε, ποτέ δεν είχε μπει εξουσία 
για καλό στο σπίτι της. Ο μακαρίτης 
άντρας της είχε τρεχάματα με τα πολιτικά. 
Τελευταία φορά που τον πήραν στο τμή-
μα ήταν Απρίλης του 67. Όλο το βράδυ 
έκαιγε στην μπανιέρα φύλλα του «Ριζο-
σπάστη» και απαγορευμένα βιβλία.
-Όχι, σεκιούριτι. 
-Τι είναι αυτό; 
-Φύλακας για το σπίτι σας. Τώρα, που 
γίνεται ο γάμος; 
-Εδώ. Να σου φτιάξω ένα καφεδάκι; 
-Αν θέλετε. 
Η γιαγιά ηρέμησε από την ταραχή που 
ένοιωσε και πήγε να ετοιμάσει το ρόφημα 
του νεαρού. 
-Που καταντήσαμε, να αστυνομεύουμε 
μόνοι μας την χαρά και την λύπη μας. 
Βγήκε να σερβίρει τον νεαρό. 
-Ευχαριστώ, πολύ ωραίο το κόσμημα στο 
λαιμό. 
-Ε, το τελευταίο του άντρα μου! (Είπε με 
νάζι, παιδούλας.)
Από τον πάνω όροφο κατέβαινε η κόρη 
της και η κομμώτρια. 
-Άντε μάνα η σειρά σου! 
-Έρχομαι. Δεν μου λες, την νύφη θα την πάμε και αυτή με 
ιδιωτική αστυνομία για να μην μας την κλέψουν; 
- Μάνα δεν είναι αστείο, γίνονται πολλές ληστείες όταν ξέ-
ρουν για γάμους  και κηδείες, μα πιο πολύ είναι έντονο το 
φαινόμενο στους γάμους. Του κουμπάρου μας του άνοιξαν το 
σπίτι την ώρα του γλεντιού αλλά δεν βρήκαν τίποτα. Χρήματα 
και χρυσαφικά της νύφης τα είχε θάψει στο σκυλόσπιτο, εκεί 
δεν έψαξαν. Φίλος αστυνομικός μας είπε να πάρουμε φύλακα. 
Η νέα γενιά κλεφτών ενημερώνεται μέσω διαδικτύου που γί-
νεται γάμος. Εκεί ξέρουν ότι θα βρουν χρυσαφικά, δώρα και 
λεφτά. Το παλικάρι έξω είναι το αγόρι της κομμώτριας μας..
Ασυναίσθητα η γιαγιά έπιασε την χρυσή πλεχτή αλυσίδα που 
φορούσε στο λαιμό της. Τελευταίο δώρο του μακαρίτη. Όταν 
της χάρισε αυτό το ακριβό κόσμημα του γκρίνιαζε γιατί σπατα-
λά τα λεφτά του, ενώ ταυτόχρονα την θαύμαζε στον καθρέφτη. 
-Εντάξει, τελευταίο δώρο. Της είπε και κράτησε το λόγο του. 
Σε έξι μήνες πέθανε!
-Μάνα, δεν σου πάει αυτή η αλυσίδα με την μπλούζα που 
φοράς. Πιο πολύ θυμίζεις τραγουδιάρα σε επαρχιακό μπου-
ζουξίδικο. 
-Δεν ντρέπεσαι να μιλάς έτσι στην μάνα σου; ( Έτοιμη για καυ-
γά η γιαγιά.) 
-Κυρά Τζένη είναι πολύ ωραίο αρχοντικό το κόσμημα, αλλά 
έχει δίκιο η κόρη σας. Αν θέλετε να φορέσετε την αλυσίδα 
μπορείτε να βάλετε, μια άλλη πιο ταιριαστή. 
-Δεν προλαβαίνω τώρα. 
Έκλεισε τα μάτια και αφέθηκε στα χέρια της νεαρής κομμώτρι-
ας να ολοκληρώσει την δουλειά της. Με κλειστά τα μάτια και 
ελαφρά θυμωμένη πέταξε το χρυσαφικό πάνω στο τραπέζι.

Στο νου της κοιταζόταν φορώντας την καλή μαύρη μπλούζα 
με την χρυσή καδένα στο λαιμό. Ένα χαμόγελο ζωγραφίστηκε 
στο πρόσωπο της. Την άλλη Κυριακή ήταν το ετήσιο μνημό-
συνο του μακαρίτη. Θα του άρεσε να την βλέπει στολισμένη με 
το τελευταίο του δώρο. 
Ο γάμος πήγε μια χαρά και ευτυχώς  χωρίς υλικές απώλειες. 
Την επόμενη Κυριακή η κυρά Τζένη ετοιμαζόταν για το μνη-
μόσυνο. Φορά την μαύρη μπλούζα και είναι έτοιμη να βάλει 
και την χρυσή καδένα αλλά δεν την βρίσκει. Ψάχνει παντού, 
κοιτάει και στο ντουλάπι του μπάνιου. Τίποτα. 
-Κόρη, κατέβα κλέφτες. (Βάζει μια δυνατή φωνή από το παρά-
θυρο του φωταγωγού. Ξυπόλυτη αστραπή κατέβηκε η κόρη 
της στο ισόγειο διαμέρισμα.)
-Μάνα, που είναι οι κλέφτες; 

-Ήταν δεν είναι. Καλά που είχαμε και φύλακες, τρομάρα μας.
-Μα τι μου λες; 
-Αντί να κλέψουν την νύφη έκλεψαν την γιαγιά της. Μου πή-
ραν την αλυσίδα του πατέρα σου. Την πήρε η κομμώτρια λες 
και δεν μπορούσα να χτενιστώ και μόνη μου. Φωνάξαμε και 
τον αγαπητικό της για φύλακα. Βάλαμε τον λύκο να φυλάει 
τα πρόβατα.
-Αποκλείεται, εδώ ήμουνα όση ώρα σε χτένιζε. Εξ άλλου τόσες 
φορές έχει έρθει στο σπίτι μας και δεν έχει συμβεί τίποτα. 
-Ε, τότε ο αγαπητικός, ο φύλακας, ήθελα να τον κεράσω και 
καφέ βλέπεις. Τον είδα εγώ πως την λιμπίστηκε, θα του κάνω 
μήνυση.  
-Μάνα το σπίτι ήταν κλειδωμένο, όταν γυρίσαμε δεν είχε που-
θενά ίχνη παραβίασης. Και αν έκλεβε δεν θα έκλεβε μόνο την 
αλυσίδα, κοσμηματοπωλείο θα ανοίγαμε με τα χρυσαφικά που 
έχεις. 
-Δεν φταίω εγώ, ο μακαρίτης ο πατέρας σου, με αγάπαγε! 
-Βάλε το μενταγιόν με τον ήλιο, παραγγελία το είχε φτιάξει 
για σένα. 
Το μνημόσυνο έγινε αλλά το κακό συνεχίστηκε.  
-Κόρη!!! (Βάζει μια δυνατή από το παράθυρο του φωταγωγού.)
-Τι έγινε μάνα, πάλι κλέφτες; 
-Όχι αλλά έπαθα ζημιά. Θέλω να πάρεις τηλέφωνο τον ηλε-
κτρολόγο και να έρθεις και εσύ μαζί. 
-Γιατί θα σε βιάσει; Από μικρό παιδί τον ξέρεις τον Χρήστο. 
-Μου χάλασε το ψυγείο  και φοβάμαι να είμαι μόνη μου. Από 
τότε που μου πήραν την καδένα φοβάμαι πολύ. 
Δευτέρα πρωί ο Χρήστος ο ηλεκτρολόγος μαζί με κόρη της 
κυρά Τζένης στο ισόγειο διαμέρισμα. 
-Τι έπαθε κυρά Τζένη το ψυγείο; 

-Άμα ήξερα δεν θα σου έλεγα να έρθεις για μάστορας. 
-Καλά, θα το τραβήξω για να δούμε τι γίνεται.
Ο μάστορας έκανε δεν έκανε δυο λεπτά για να τραβήξει και να 
βάλει ξανά το ψυγείο στην θέση του. 
-Κυρά Τζένη, βάλε την πρίζα. 
Δίνει ρεύμα στην συσκευή η γιαγιά και αμέσως τίθεται σε λει-
τουργία. 
-Μπράβο γρήγορος ο μάστορας, μάλλον κούνημα ήθελε το 
ψυγείο. 
-Μάνα είσαι σίγουρη ότι ήταν χαλασμένο; 
-Θες να με βγάλεις τρελή, αφού σου είπα δεν δούλευε. 
-Έχει δίκιο , είχε πρόβλημα το μοτέρ, (Επιβεβαίωσε ο ηλεκτρο-
λόγος.) Κυρά Τζένη τάξε μου. (Είπε καθώς έπαιρνε την πρώτη 

ρουφηξιά από τον καφέ του.) 
-Γιατί, βλέπεις τίποτα μέσα στο φλιτζάνι; 
Έχει πολύ καφέ ακόμα πως διάβασες το 
κατακάθι; Ηλεκτρολόγο φώναξα όχι κα-
φετζού. 
-Τάξε μου και θα δεις. Μήπως σου λείπει 
κανένα χρυσαφικό; 
Μάνα και κόρη κοιτάχτηκαν έκπληκτες.
-Πως το ξέρεις; (Τον ρώτησε η γιαγιά με 
θυμό. Το βλέμμα της Ηρακλής Πουαρό 
που βρήκε τον ένοχο.) Ήσουνα εδώ την 
ημέρα του γάμου δεν ήσουνα; 
-Ναι, ήμουνα.
-Ομολογείς από τύψεις. Εσύ το έκλεψες. 
-Δεν έκλεψα τίποτα, εγώ στον πάνω όρο-
φο ήμουνα όλη την ώρα με τον γαμπρό 
σου. 
-Ε, πως ξέρεις ότι το έχασα; 
-Τάξε μου!
-Ένα βαζάκι κυδώνι, δικό μου που σου 
αρέσει. 
-Τυχερή ήσουνα, η βαριά αλυσίδα δεν 

ξέρω πως, κάποιος την πέταξε πίσω από το ψυγείο, Κάποια 
στιγμή μπλέχτηκε και μπλόκαρε το μοτέρ. (Με τα επιδέξια χέ-
ρια του την πέρασε στο λαιμό της.) Σου πάει πολύ, αυτή έπρε-
πε να φοράς στο γάμο.
-Σε άλλους να τα πεις. (Έριξε ένα άγριο βλέμμα στην κόρη της, 
Πήγε στον καθρέφτη να κοιταχτεί και να ελέγξει αν ήταν εντά-
ξει η καδένα.) 
-Τι σου χρωστάμε Χρήστο; 
-Τίποτα. Γεια σας. 
-Μάνα, άσε το γυαλί και φέρε το κυδώνι. 
Πράγματι η κυρά Τζένη έφερε ένα μεγάλο βάζο γλυκό του 
κουταλιού. Ο Χρήστος μιλούσε στο τηλέφωνο. 
-Ναι, στο σπίτι της κυρά Τζένης είμαι, έλα να πάρεις κάτι. Ευ-
χαριστώ κυρά Τζένη. 
Από το παράθυρο η ηλικιωμένη γυναίκα είδε να έρχεται μια 
μηχανή, οδηγός ο σεκιουριτάς, συνεπιβάτης η κομμώτρια. Ο 
ηλεκτρολόγος έδωσε το βάζο στον ιδιωτικό αστυνομικό. 
-Δεν μου λες, συμμορία είναι τούτοι; 
-Όχι μάνα, ο φύλακας είναι ο γιός του και η κομμώτρια θα 
γίνει νύφη του! 
-Είπα και εγώ! 
Χάιδεψε την χρυσή καδένα του μακαρίτη και τους χαιρέτησε 
από μακριά……

*Η ιστορία είναι φανταστική αλλά στηρίχθηκε σε πραγ-
ματικά γαμήλια Ναυπλιακά γεγονότα, η αλυσίδα της 
γιαγιάς χάθηκε την ημέρα του γάμου του εγγονού της 
και βρέθηκε από τον ηλεκτρολόγο πίσω στο ψυγείο. 
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Βαβελ-ισμός αλά ελληνικά
Τις λέξεις τις σκοτώνει
το πομπώδες
κι όχι το λιτό
Έλενα Γεωργίου, Στα ίχνη 
της ψυχής

Μιλάνε άραγε την ίδια γλώσ-
σα οι πολιτικοί με τους πολί-
τες ή μήπως η φαινομενική 
[υποκριτική;] απλούστευση, 

που χρησιμοποιούν  οι κρατούντες  το μικρό-
φωνο, στην ουσία συνιστά μία τεχνική, ένα 
τέχνασμα πειθούς μέσω κλισέ μηνυμάτων, ιδε-
ολογικών μύθων ή και εκλαϊκευσης, δηλαδή 
διόγκωσης κάποιων κατασκευασμένων επιχει-
ρημάτων και απόκρυψης των πραγματικών;
Μιλάνε την ίδια γλώσσα οι πολίτες με τους 
πολιτικούς ή μήπως η –άλλοτε δικαιωματική/
διεκδικητική κι άλλοτε παρακλητική/υποτακτι-
κή –επικοινωνία του λαού,  στην ουσία δηλώ-
νει μία αμφιθυμία προς την εξουσία, την οποία 
ταυτόγχρονα  μισούν /θαυμάζουν  και βέβαια  
συνήθως την χρειάζονται ‘δι’ ίδιον όφελος’;
Επειδή όμως άπαντες κινούμαστε στον ίδιο 
χωρόχρονο, αλλά δεν είμαστε ίδιοι ως προς 
τις συμπεριφορές μας, θα επιχειρήσω ν’ αντι-
παραθέσω  το ΟΛΟΙ  με το ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ και 
με το ΜΕΡΙΚΟΙ ,σε σχέση με κάποια φαινόμενα.
–ΟΛΕΣ οι ακρότητες έχουν ως εχθρό τη Δημο-
κρατία
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ κραυγές κατά του Πολιτεύ-
ματος κρύβουν ένοχες σιωπές την ώρα της 
εθνικής ευθύνης
ΜΕΡΙΚΟΙ  ‘πονηροί’ απέχουν ή ανέχονται
–ΟΛΕΣ οι ιδεολογίες έχουν θεωρητικές τρύπες
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ φανατικοί, αντί να τις ρά-
ψουν, τις ξεχειλώνουν
ΜΕΡΙΚΟΙ τις γνωρίζουν γι’ αυτό δεν τις επικα-
λούνται
–ΟΛΟΙ οι φασίστες είναι αποκρουστικοί κι 
αποδιοπομπαίοι
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ αντίφα χρησιμοποιούν τα 
ίδια μέσα γι’ άλλο σκοπό
ΜΕΡΙΚΟΙ ισορροπιστές αντιλαμβάνονται την 
αντίφαση αλλά δεν αντιδρούν
–ΟΛΟΙ οι ρατσιστές αποπνέουν την ίδια απαν-
θρωπιά
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ θεωρούν ότι έχουν αναλάβει 
‘κάποια αποστολή’[sic]
ΜΕΡΙΚΟΙ εργαλειοποιούν και τη βία
–ΟΛΕΣ οι Κυβερνήσεις ομνύουν στη λαϊκή κυ-
ριαρχία
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ υπουργοί υπηρετούν το 
αντιλαϊκό κατεστημένο
ΜΕΡΙΚΟΙ τιμούν-με κόστος-την εντολή των ψη-
φοφόρων
–ΟΛΟΙ οι βουλευτές ορκίζονται στο Σύνταγμα
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ αναζητούν προσχήματα για 
να παραβιάσουν τους νόμους που οι ίδιοι ψή-
φισαν
ΜΕΡΙΚΟΙ  δειλιάζουν κι απλώς δηλώνουν ‘πα-
ρών’
–ΟΛΑ τα κόμματα έχουν βαρίδια[ιστορικά, οι-
κονομικά, ακόμα και προσωπικά]
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ πολιτικοί κουβαλάνε, δίκαια 
ή άδικα, κάποια ρετσινιά
ΜΕΡΙΚΟΙ  διπρόσωποι κάνουν πως δεν καταλα-
βαίνουν
–ΟΛΟΙ οι δήθεν αριστερίζοντες εξυμνούν τη 
λαϊκότητά τους
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ δεν αποφεύγουν το χυδαίο 
λαϊκισμό

ΜΕΡΙΚΟΙ ταυτίζουν το λαό με τη λαϊκή δημο-
κρατία[sic]
–ΟΛΑ τα δικαιώματα αφορούν και φίλους κι 
εχθρούς
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ δικαιωματίες υποστηρίζουν 
μόνο τα δικαιώματα των δικών τους
ΜΕΡΙΚΟΙ υπερασπίζονται –εν μέσω προσωπι-
κών  κινδύνων-τα δικαιώματα των ‘άλλων’
–ΟΛΑ τα εγκλήματα πρέπει να τιμωρούνται
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ εγκληματίες θέλουν να εμ-
φανίζονται σαν ‘επαναστάτες’
ΜΕΡΙΚΟΙ μνησίκακοι –δυστυχώς-τους θαυμά-
ζουν
–ΟΛΑ τα ΜΜΕ οφείλουν να προβάλλουν την 
είδηση
ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ προτιμούν την προπαγάνδα
ΜΕΡΙΚΑ  κάνουν και παιχνίδι υπόγειων συμφε-
ρόντων
–ΟΛΟΙ οι διανοούμενοι διακηρύττουν την 
ελευθερία γνώμης κι έκφρασης
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ αποφεύγουν ν’ αναμιχθούν 
με το πόπολο
ΜΕΡΙΚΟΙ υποκλίνονται στις εξουσίες [πολιτικής 
και χρήματος]
–ΟΛΟΙ οι συγγραφείς και καλλιτέχνες επιθυ-
μούν τη δοξολόγησή τους
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ αλληλο-υπονομεύονται
ΜΕΡΙΚΟΙ συνειδητοποιούν τη ματαιότητα και 
απομονώνονται
–ΟΛΟΙ οι δάσκαλοι οφείλουν να είναι δίκαιοι 
και ήπιοι
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ γίνονται ‘όμηροι’ των μαθη-
τών και των γονιών τους
ΜΕΡΙΚΟΙ προδίδουν, με διάφορους τρόπους, 
το ρόλο και την ευθύνη τους
–ΟΛΟΙ οι γονείς πρέπει να επενδύουν στη γνώ-
ση των παιδιών τους
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ προτιμούν τις διασυνδέσεις
ΜΕΡΙΚΟΙ  τιμωρούν την αποτυχία ή την απόκλι-
ση των γόνων τους
–ΟΛΟΙ οι πολιτισμοί  πρέπει ν’ αγαπάνε την ει-
ρήνη
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ εξαπλώθηκαν με πολέμους
ΜΕΡΙΚΟΙ  καλλιεργούν διακρίσεις κι αποκλει-
σμούς για τους υπόλοιπους
–ΟΛΕΣ οι ήττες στερούνται πατρός
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ νίκες διαθέτουν και μητέρα 
κι ολόκληρο σό’ι’
ΜΕΡΙΚΟΙ αγώνες προδίδονται εκ των έσω
–ΟΛΟΙ οι άνθρωποι είναι θνητοί
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ το ξεχνάνε αυτό στις κακίες 
τους
ΜΕΡΙΚΟΙ αρέσκονται να παίζουν με το θάνα-
το[αυτοκτονία, ναρκωτικά]
–ΟΛΟΙ οι κομματικοί σχηματισμοί είναι πεπε-
ρασμένοι
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ καθίστανται και θνησιγενείς
ΜΕΡΙΚΟΙ  το μόνο για το οποίο ενδιαφέρονται 
είναι να επωφεληθούν από τη συγκυρία
–ΟΛΟΙ οι Ηγέτες είναι αναλώσιμοι
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ αυτοβαυκαλίζονται πως θα 
τους γράψει η Ιστορία[με χρυσά γράμματα;]
ΜΕΡΙΚΟΙ θυσιάζουν την υστεροφημία και τη 
δημοφιλία τους για το καλό της Πατρίδας
Αν τα παραπάνω, ή έστω κάποια από αυτά, εί-
ναι σωστά, τότε αυτό που χρειάζεται για να συ-
νεννοηθούμε δεν είναι η γλωσσομάθεια αλλά 
η ειλικρίνεια.

ΥΓ ’’Το λάθος είναι δύο αποφάσεις
ταυτόχρονες κι αλληλοεξαρτώμενες’’[
Αγγελική Μπούλιαρη, Εγώ αγαπώ,αυτή καπνί-
ζει]

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

Οι δημοσιεύσεις του
Ε

κδόθηκε η νέα απόφαση για τον καθορισμό 
των εφημερίδων που μπορούν να καταχω-
ρούν κρατικές δημοσιεύσεις. Ο ΑΝΑΓΝΩΣ-
ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ για μία ακόμα 
φορά συμπεριλαμβάνεται στην απόφαση 

αυτή της Διεύθυνσης Εποπτείας ΜΜΕ της Γενικής 
Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, που 
ανακοινώθηκε επίσημα από τον κυβερνητικό εκ-
πρόσωπο Στέλιο Πέτσα.

Όπως δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός παρά τω 
Πρωθυπουργό: «Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφε-
ρειακού και Τοπικού Τύπου συμβάλλει στην αντι-
κειμενική και διαφανή διαδικασία καθορισμού των 
εφημερίδων που μπορούν να καταχωρούν κρατι-
κές δημοσιεύσεις.  
Την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020, εκδόθηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 2 του ν.3548/2007, όπως τροποποιή-
θηκε με τον ν. 4487/2017 και ισχύει, η απόφαση 
καταχώρισης περιφερειακών και τοπικών εφημε-
ρίδων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού 
και Τοπικού Τύπου για το έτος 2020. 
Πρόκειται για 224 εφημερίδες, από τις οποίες οι 
110 είναι ημερήσιες (102 περιφερειακές και 8 το-
πικές) και οι 114 είναι εβδομαδιαίες (100 περιφε-
ρειακές και 14 τοπικές)». Να σημειωθεί ότι η υπο-
χρέωση του Δημοσίου και των Φορέων του είναι 
συγκεκριμένη και πρέπει να ακολουθείται η νέα 
απόφαση που είναι ήδη σε ισχύ.

Νομοθεσία και δημόσιο
Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ συνεχίζει να 
ανήκει συνεχώς από την ημέρα που κυκλοφόρησε 
το 1997 μέχρι σήμερα στις νομαρχιακές και τοπι-
κές εφημερίδες που έχουν τη δυνατότητα καταχώ-
ρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου.
Από το νομό Αργολίδας η δυνατότητα αυτή παρέ-
χεται σε 3 συνολικά εφημερίδες (μία ημερήσια και 
δύο εβδομαδιαίες), μεταξύ των οποίων συγκαταλέ-
γεται και ο "Αναγνώστης Πελοποννήσου".
Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ προβαίνει σε 
καταχωρίσεις δημοσιεύσεων της παρ. 3 του άρθρου 
1 του Ν. 3548/2007, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται 
δημοσιεύσεις φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, μεταξύ των οποίων οι διακηρύξεις 
δημοπρασιών και προκηρύξεις διαγωνισμών των 
ως άνω φορέων.
Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ προκειμένου 
να περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη απόφαση 
τηρεί όλες τις αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει ο 
νόμος, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται απο-
δεδειγμένα φορολογικά συγκεκριμένες πωλήσεις 
φύλλων, συγκεκριμένος αριθμός σελίδων ανά 
φύλλο, ύλη που αφορά σε ποσοστό τουλάχιστον 
50% θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, απασχολεί 
νομίμως δημοσιογράφους και οι ιδιοκτήτες να δια-
θέτουν καθαρό ποινικό μητρώο.
Επίσης κατατέθηκαν φωτοαντίγραφα της περι-
οδικής ή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. που 
συνοδεύεται από δήλωση των εσόδων από την 
πώληση των αντιτύπων και των συνδρομών, βε-
βαίωση σχετικά με τον αριθμό των πωλουμένων 
κατ` έκδοση αντιτύπων της εφημερίδας και ότι 
άλλο ορίζει ο νόμος.

Οι δημοσιεύσεις και η κυβέρνηση
Εντωμεταξύ, τις ημέρες αυτές ψηφίζεται τροπολο-

γία με την οποία συνεχίζονται οι δημοσιεύσεις του 
δημοσίου στον έντυπο Τύπο για λόγους διαφάνει-
ας. Αντιδράσεις ωστόσο σημειώνονται από τις Ενώ-
σεις Τύπου οι οποίες ζητούν να δοθεί παράταση 
χωρίς αστερίσκους.
Με κατεπείγουσα επιστολή προς όλους τους βου-
λευτές του κοινοβουλίου και θέμα την «διατήρη-
ση των διακηρύξεων στον περιφερειακό τύπο» η 
Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ) στην 
οποία είναι ενεργό μέλος ο Άκης Γκάτζιος για τον 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και ο Σύνδεσμος 
Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) 
σημειώνουν:

«Με αφορμή την κατάθεση της τροπολογίας για 
την παράταση ενός (1) έτους του καθεστώτος των 
υποχρεωτικών καταχωρήσεων του Δημοσίου στον 
Περιφερειακό και Τοπικό Τύπο, η Ένωση Ιδιοκτη-
τών Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ) και ο Σύνδεσμος 
Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) 
καταθέτουν την επιφύλαξή τους και ως εκ τούτου 
τη διαμαρτυρία τους για την δρομολογούμενη εξέ-
λιξη...
Υπενθυμίζουμε ότι πάγιο αίτημα της ΕΙΕΤ και του 
ΣΗΠΕ είναι η διατήρηση του υποχρεωτικού χαρα-
κτήρα των δημοσιεύσεων στον περιφερειακό Τύπο 
ως θεσμική «σταθερά» χωρίς ημερομηνία λήξης, 
προκειμένου να διασφαλίζονται και να κατοχυρώ-
νονται διαχρονικά οι αρχές της διαφάνειας, της νο-
μιμότητας, της χρηστής διοίκησης και της ευρείας 
ενημέρωσης των πολιτών, χωρίς περιθώρια διακρι-
τικής ή ευνοϊκής μεταχείρισης. 
Είναι άλλωστε, αντιληπτό ότι κάθε παράταση, ιδί-
ως με τόσο σύντομη ισχύ, θέτει τον περιφερειακό 
Τύπο σε κατάσταση «ομηρίας», αφού διατηρεί μία 
έωλη κατάσταση, η οποία αφενός απειλεί την δια-
σφάλιση της βιωσιμότητας των εκδοτικών επιχει-
ρήσεων και αφετέρου ακυρώνει κάθε δυνατότητα 
προγραμματισμού και σχεδίασης (προσλήψεις, 
επενδύσεις, ψηφιακή αναβάθμιση κλπ) για τις πε-
ριφερειακές εφημερίδες. 
Υπενθυμίζουμε ακόμη ότι, η υποχρεωτικότητα των 
δημοσιεύσεων αποτελεί την τελευταία, εναπομεί-
νασα πρόνοια ευεργετικών διατάξεων για τον Πε-
ριφερειακό Τύπο, ο οποίος αν και προστατεύεται σε 
όλη την Ευρώπη με τη μορφή άμεσων και έμμε-
σων επιχορηγήσεων, προκειμένου να υπηρετήσει 
το σκοπό του ως μέσο ενημέρωσης και προαγωγής 
ιδεών στις τοπικές κοινωνίες, στη χώρα μας με την 
επίκληση μνημονιακών δεσμεύσεων, τα τελευταία 
χρόνια παραμένει χωρίς στήριξη, όχι μόνο στο 
επίπεδο της οικονομικής ενίσχυσης, αλλά κυρίως 
στην κατεύθυνση της ουσιαστικής στήριξης για 

Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ συνεχίζει από 

την ημέρα που κυκλοφόρησε το 1997 
μέχρι σήμερα να ανήκει συνεχώς 

στις νομαρχιακές και τοπικές 
εφημερίδες που έχουν τη δυνατότητα 

καταχώρισης δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου.
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ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Aναστάσιος Κουτρουφίνης

Μεταπτυχιακό 
στα Μεταβολικά νοσήματα 

των οστών – Οστεοπόρωση

Μετεκπαίδευση 
στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ορθοπαιδικός Χειρουργός

δημοσίου στον Αναγνώστη Πελοποννήσου
Αυστηρή η νομοθεσία για Δήμους, περιφέρεια, υπουργεία και φορείς του δημοσίου
την αναβάθμιση και αξιοποίηση της προστιθέμενης 
αξίας του. 
Δηλώνουμε ότι, πρόθεση και ώθηση για την Ένωση 
Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου και τον Σύνδεσμο 
Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων αποτελούν 
η προάσπιση της έγκυρης περιφερειακής ενημέρω-
σης, η προστασία των θέσεων εργασίας και η οχύρω-
ση απέναντι σε κάθε θεσμική εξέλιξη  που μπορεί να 
απειλήσει με πολιτικές σκοπιμότητες, την αξιοπιστία 
του. 
Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητούμε:
1. Από την Βουλή, να θεσμοθετήσει, χωρίς αστερί-
σκους, την υποχρεωτικότητα των καταχωρίσεων 
στον Περιφερειακό Τύπο. 
2. Από την κυβέρνηση, να ανταποκριθεί στα αιτήμα-
τα των Ενώσεων Τύπου για την οργάνωση θεσμικού 
διαλόγου με σκοπό την αποκατάσταση και τον εκ-
συγχρονισμό των σχέσεων Διοίκησης - επιχειρήσε-
ων Τύπου».
Την επιστολή αυτή προς τους βουλευτές υπογρά-
φουν ο πρόσεδρος της ΕΙΕΤ Αντώνης Μουντάκης 
και ο πρόεδρος του ΣΗΠΕ Γιώργος Κατσαϊτης.
Άμεση ήταν η ανταπόκριση του ΣΥΡΙΖΑ με τον βου-
λευτή Αργολίδας Γιάννη Γκιόλα να συνυπογράφει 
με 50 ακόμα συναδέρφους του ερώτηση ΣΤΗ Βουλή.

Η ερώτηση στη βουλή
Περισσότερες από 50 εβδομαδιαίες περιφερειακές 
και τοπικές εφημερίδες έκλεισαν την τριετία 2011-
2013, με βασικές αιτίες την οικονομική κρίση και 
την αδιαφορία των τότε κυβερνήσεων για οικονομι-
κή στήριξη και εξασφάλιση πλαισίου υγιούς αντα-
γωνισμού. Η κατάσταση αυτή άρχισε να μπαίνει σε 
τάξη και τα έντυπα μέσα να βλέπουν προοπτικές 
βιωσιμότητας, με νομοθετικές παρεμβάσεις όπως 
το Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπι-
κού τύπου του ν.4487/2017 και τα προγράμματα 
οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης 
εφημερίδων του ν.4609/2019, τα οποία κατήργησε η 
σημερινή κυβέρνηση ΝΔ. Επιπλέον της αδιαφορίας 
της ΝΔ για τη συνέχιση των προγραμμάτων οικονο-
μικής ενίσχυσης, ήρθε και η πρόσφατη πανδημική 
κρίση να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο την επιβί-
ωση των περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, 
οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο και υπηρετούν με 
συνέπεια το έργο της ενημέρωσης των πολιτών στις 
τοπικές κοινωνίες.
Μέσα σε αυτό το ρευστό οικονομικό περιβάλλον, με 
τις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, οι ιδι-
οκτήτες των μέσων του περιφερειακού και τοπικού 
Τύπου, σε περίπτωση κατάργησης από 1/1/2021 
των δημοσιεύσεων υποχρεωτικού χαρακτήρα (προ-
κηρύξεων, διακηρύξεων κ.ά.), όπως προβλέπει η 
ισχύουσα νομοθεσία, θα κληθούν να αντιμετωπίσουν 
μια επιπλέον συρρίκνωση του εσόδων τους. Θεωρεί-
ται θέμα μείζονος σημασίας για τον -εβδομαδιαίο και 
ημερήσιο- περιφερειακό και τοπικό Τύπο η οριστική, 
χωρίς ημερομηνία λήξης, άρση της μη υποχρεωτι-
κότητας δημοσιεύσεων, καθώς για τους πολίτες που 
ζουν στην Περιφέρεια, είναι ένα στοιχείο διαφάνειας 
και ενημέρωσης, ενώ για τους ιδιοκτήτες των μέσων 
είναι, στις περισσότερες των περιπτώσεων, ζήτημα 
επιβίωσης των επιχειρήσεών τους και αντιστοίχως 
και των εργαζομένων σε αυτά.
Ο αριθμός των εφημερίδων που έχουν το δικαίωμα 

δημοσιεύσεων, ανέρχεται σε διακόσιες τριάντα δύο 
(232), δηλαδή σχεδόν στο σύνολο του εβδομαδιαίου 
και ημερήσιου Τύπου της Περιφέρειας και του τοπι-
κού Τύπου της Αττικής.

Όπως έχει επισημάνει η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχι-
ακού Τύπου (ΕΙΕΤ), σε περίπτωση κατάργησης των 
υποχρεωτικών δημοσιεύσεων, είναι βέβαιο ότι η συ-
ντριπτική πλειοψηφία των εφημερίδων, που σήμερα 
δικαιούνται αυτές τις δημοσιεύσεις, θα οδηγηθούν σε 
λουκέτο, ενώ, ακόμη κι αυτές που θα καταφέρουν να 
επιβιώσουν, θα αναγκαστούν να συρρικνωθούν ακό-
μα περισσότερο σε μια πολύ δύσκολη εποχή για τον 
έντυπο Τύπο εν γένει. Η ΕΙΕΤ επισημαίνει, επιπλέον, 
ότι ακόμα και ενδεχόμενη παράταση της ημερομη-
νίας κατάργησης των υποχρεωτικών δημοσιεύσεων, 
θα θέσει τον περιφερειακό Τύπο σε κατάσταση «ομη-
ρίας», αφού θα διατηρείται μία έωλη κατάσταση, η 
οποία αφενός απειλεί την διασφάλιση της βιωσιμό-

τητας των εκδοτικών επιχειρήσε-
ων και αφετέρου ακυρώνει κάθε 
δυνατότητα προγραμματισμού και 
σχεδίασης (προσλήψεις, επενδύ-
σεις, ψηφιακή αναβάθμιση κ.ά.) 
για τις περιφερειακές εφημερίδες.
Στην κατάργηση των δημοσιεύσε-
ων υποχρεωτικού χαρακτήρα από 
το 2015, είχε δεσμεύσει τη χώρα 
η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, 
υλοποιώντας την επιταγή της 
εργαλειοθήκης  του ΟΟΣΑ. Η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε την πα-
ράταση της ισχύος των υποχρεω-
τικών δημοσιεύσεων μέχρι την 
31/12/2020, μέσω της παρ.12 
του άρ. 379 του ν.4412/2016. 
Στη συνέχεια, τον Αύγουστο 
2018, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
κατάφερε να βγάλει τη χώρα 
από τα Μνημόνια. Συνεπώς, η 
σημερινή κυβέρνηση ΝΔ δεν 
έχει καμία δικαιολογία, καθώς 
της έχουν παραδοθεί μεγάλοι 
βαθμοί ελευθερίας για να έχει 
τη δυνατότητα να διατηρήσει 
οριστικά τις υποχρεωτικές δη-
μοσιεύσεις ως ένα σταθερό μέ-
τρο. Γίνεται σαφές, επομένως, 
ότι αν δεν το πράξει, ιδιαίτερα 
στις σημερινές συνθήκες, θα 

είναι μια ακόμα απόδειξη αδιαφορίας της ΝΔ για 
την επιβίωση του περιφερειακού και τοπικού Τύπου. 
Και, μάλιστα, υπό τη σκιά των πρόσφατων γεγονό-
των με τις πρωτοφανείς, πλήρως αδιαφανείς, χωρίς 
κριτήρια και λογοδοσία, μεθοδεύσεις μοιράσματος 
20 εκατ. ευρώ για την καμπάνια για τον κορονοϊό, 
όπου επιπλέον δεν υπήρξε μέριμνα να δοθεί το 30% 
σε περιφερειακά ΜΜΕ, κατ’ αναλογία με την κείμενη 
νομοθεσία για τη διαφημιστική δραστηριότητα του 
Δημοσίου. Παρόλο που ο ρόλος του περιφερειακού 
και τοπικού τύπου, ήταν και αποδείχθηκε ιδιαίτερα 
κομβικός ως προς την ενημέρωση τοπικής εμβέλειας 
των πολιτών σχετικά με την πανδημία.

Επειδή, τα προβλήματα του περιφερειακού Τύπου 
επιδεινώθηκαν με την έλευση της πανδημίας.
Επειδή, υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας θέσεων εργα-
σίας.
Επειδή, η άμεση επίλυση του μείζονος αυτού θέμα-
τος θα δώσει βαθιά ανάσα σε όλους τους εκδότες του 
Περιφερειακού Τύπου, καθώς και τη δυνατότητα στις 
επιχειρήσεις Τύπου να προγραμματίζουν τις δραστη-
ριότητες τους.
Επειδή, η επιβίωση του περιφερειακού τύπου είναι 
ζήτημα δημοκρατίας και διαφάνειας.
Επειδή, ο περιφερειακός τύπος επιτελεί περαιτέρω 
λειτουργίες αναφορικά με τον κεντρικό τύπο.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Προτίθενται να μεριμνήσουν, ώστε να δρομολογηθεί 
εγκαίρως η οριστική άρση της μη υποχρεωτικότητας 
δημοσιεύσεων στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο;

Όι ερωτώντες βουλευτές
Κάτσης Μάριος, Αβραμάκης Ελευθέριος, Αγαθοπού-
λου Ειρήνη-Ελένη, Αλεξιάδης Τρύφων, Αναγνω-
στοπούλου Αθανασία (Σία), Αραχωβίτης Σταύρος, 
Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα), Αυλωνίτης Αλέξανδρος 
- Χρήστος, Βαρδάκης Σωκράτης, Βέττα Καλλιόπη, 
Γιαννούλης Χρήστος, Γκαρά Αναστασία (Νατάσα), 
Γκιόλας Ιωάννης, Δραγασάκης Ιωάννης, Ελευ-
θεριάδου Σουλτάνα, Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος, 
Ηγουμενίδης Νικόλαος, Θραψανιώτης Εμμανουήλ, 
Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος, Καρασαρλί-
δου Ευφροσύνη (Φρόσω), Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα), 
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά), Μάλαμα Κυριακή, 
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης), Μάρκου Κων-
σταντίνος, Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος, Μπάρκας 
Κωνσταντίνος, Μπουρνούς Ιωάννης, Μωραΐτης 
Αθανάσιος (Θάνος), Ξανθόπουλος Θεόφιλος, Παπα-
ηλιού Γεώργιος, Παπανάτσιου Αικατερίνη, Παππάς 
Νικόλαος, Πούλου Παναγιού (Γιώτα), Ραγκούσης 
Ιωάννης, Σαρακιώτης Ιωάννης, Σκουρολιάκος Πα-
ναγιώτης (Πάνος), Συρμαλένιος Νικόλαος, Τελιγιο-
ρίδου Ολυμπία, Τζάκρη Θεοδώρα, Τζούφη Μερόπη, 
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος (Αλέκος), Τσίπρας 
Γεώργιος, Φάμελλος Σωκράτης, Φίλης Νικόλαος, 
Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης), Χαρίτσης Αλέξανδρος 
(Αλέξης), Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης, Χρηστίδου 
Ραλλία, Ψυχογιός Γεώργιος.

Πάγιο αίτημα της ΕΙΕΤ και του ΣΗΠΕ 
είναι η διατήρηση του υποχρεωτικού 
χαρακτήρα των δημοσιεύσεων στον 

περιφερειακό Τύπο ως θεσμική 
«σταθερά» χωρίς ημερομηνία λήξης
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Η κιβωτός του Νώε του Μικελάντζελο Φαλβέττι στο Μικρό Θέατρο

Πρόθυμη η Αργολίδα για τις εκδηλώσεις  
της επετείου των 200 χρόνων από το 1821

Ποιοι μπαίνουν μπροστά στη διοργάνωση της Περιφέρειας 

Πώς τραγουδά κανείς τις επιθυμίες και τους 
φόβους του; Πόσο «φύση» και πόσο «πνεύμα» 
είναι ο άνθρωπος; Πώς επιδρά η συνύπαρξη 
με τα ζώα, πόσο μας απελευθερώνει;
Από τα πιο δυναμικά ελληνικά σχήματα λυ-
ρικού θεάτρου, η Ομάδα Ραφή επανέρχεται 
στο Φεστιβάλ, μαζί με την πρωτοποριακή 
ομάδα περφόρμανς Nova Melancholia, αυτή 
τη φορά στη Μικρή Επίδαυρο την Παρασκευή 
31 Ιουλίου και το Σάββατο 1 Αυγούστου 
(21.30μμ), με το μπαρόκ κομψοτέχνημα του 
Σικελού Μικελάντζελο Φαλβέττι Η κιβωτός 
του Νώε. Το ορατόριο του τολμηρού ιερωμέ-
νου, που ανεβαίνει πρώτη φορά στην Ελλάδα, 
προκάλεσε σάλο στην εποχή του καθώς, αντί 
βιβλικών προσώπων, πρωταγωνιστούν στοι-
χεία της φύσης: το νερό, η φωτιά, ο αέρας...
Η σκηνοθεσία φέρνει στο προσκήνιο επίκαιρα 
ζητήματα και διεκδικήσεις,ενώ μας παρασύρει 
σε μια σαγηνευτική σύνθεση, που επιστρατεύει 
από ήχους παλαιών οργάνων και ανατολίτικα 
μακάμια έως θορύβους ζώων, με τους δεξιοτέ-
χνες Μιχάλη Σιγανίδη και Χάρη Λαμπράκη σε 

ρόλο σύγχρονων τροβαδούρων, να αυτοσχεδιά-
ζουν και να μας απογειώνουν.
Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους
Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί και στο Φε-
στιβάλ Δωδώνης.
Συντελεστές:

Σύνθεση Michelangelo Falvetti
Λιμπρέτο Vincenzo Giattini
Διασκευή - Σκηνοθεσία - Σκηνικά - Κοστούμια 
- Φωτισμοί Βασίλης Νούλας, Κώστας Τζημού-
λης
Διασκευή - Ενορχήστρωση - Μουσική προετοι-

μασία Πάνος Ηλιόπουλος, Θάνος Πολυμενέας 
Λιοντήρης
Κίνηση Eugenia Demeglio
Βοηθός σκηνοθέτη Ντίνα Στράνη
Βοηθός σκηνογράφου - ενδυματολόγου Σίλια 
Κόη
Βοηθός κατασκευής κοστουμιών Αristile 
Bilung
Ερμηνεύουν οι μουσικοί Μιχάλης Σιγανίδης, 
Χάρης Λαμπράκης, Πάνος Ηλιόπουλος, Γιάν-
νος Γιοβάνος, Guido De Flaviis, Θάνος Πο-
λυμενέας Λιοντήρης, Ζωή Πουρή και οι τρα-
γουδιστές Γιάννης Φίλιας, Νίκος Σπανάτης, 
Λητώ Μεσσήνη, Γιώργος Ρούπας, Αναστασία 
Κότσαλη
Εκτέλεση παραγωγής Arte Atene - Κωνστα-
ντίνος Τουρκάκης
Εισιτήρια:  ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€, ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ/65+/
ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 10€, ΑΝΕΡΓΩΝ/ΣΠΟΥ-
ΔΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΛ. ΣΧΟΛΩΝ 5€ στα Κεντρικά 
Εκδοτήρια του Φεστιβάλ (Πανεπιστημίου 39), 
στο 210 32 72000 και στο http://greekfestival.
gr/festival_events/i-kivotos-toy-noe/

Με φορείς και πρόσωπα από την Αργο-
λίδα συναντήθηκαν οι υπεύθυνοι της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενόψει της 
προετοιμασίας που ξεκινά να γίνεται για 
τις εκδηλώσεις της επετείου των 200 
χρόνων από το 1821.
Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των 
συναντήσεων, η πρόεδρος της Επιτρο-
πής Μαργαρίτα Σπυριδάκου εξέφρασε 
ενθουσιασμό “από την προθυμία όλων 
να συνδράμουν την προσπάθεια της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου στην διορ-
γάνωση των εκδηλώσεων για τα 200 
χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής 
Επανάστασης”.
Συναντήσεις έγιναν με τους παρακάτω 
φορείς και πρόσωπα: 
α) Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστο-
ρίας και Πολιτισμού, όπου ο αντιπρόε-
δρος Τάσος Τσάγκος ενημέρωσε για τις 
δραστηρίοτητες της βιβλιοθήκης και 
ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τις 
δυνατότητες συνεργασίας για την ανά-
δειξη της συμμετοχής της Αργολίδας 
στον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα.
β) Εργαστήριο κατασκευής ενδυμάτων 
“Αριστοτέχνημα” στο Άργος, όπου ο 
δημιουργός και σχεδιαστής Αριστείδης 

Τζονευράκης –οποίος προβαίνει στην 
παραγωγή παραδοσιακών φορεσιών 
από όλες τις περιοχές της Ελλάδας- ενη-
μέρωσε για την τέχνη και την τεχνική 
του “Ελληνοράπτη”.
γ) Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ιδρυ-
μα, όπου οι υπεύθυνοι ξενάγησαν τα 
μέλη της ομάδας στις εκτιθέμενες συλ-
λογές και ιδιαίτερα σε ό,τι έχει σχέση 
με τις ενδυμασίες της εποχής της Επα-

νάστασης και γενικά του 19ου αιώνα. 
Ακολούθησε συζήτηση με την δημιουρ-
γό του Ιδρύματος Ιωάννα Παπαντωνί-
ου, στο Κέντρο Ερευνας του ΠΛΙ, κατά 
την οποία εξετάστηκε κάθε ενδεχόμενο 
συνεργασίας με την Περιφέρεια για τις 
εκδηλώσεις των 200 χρόνων από την 
Επανάσταση, ενώ ζητήθηκε από το εν 
λόγω ίδρυμα να συνδράμει στην έναρξη 
των εκδηλώσεων, η οποία θα σηματο-

δοτηθεί μέσω του περιπτέρου της Πε-
ριφέρειας Πελοποννήσου, στη Διεθνή 
Εκθεση Θεσσαλονίκης, τον ερχόμενο 
Σεπτέμβριο
δ) Παράρτημα Ναυπλίου της Εθνικής 
Πινακοθήκης, όπου η υπεύθυνη Λα-
μπρινή Καρακούρτη ενημέρωσε σχετικά 
με τις επετειακές δράσεις της Πινακοθή-
κης, εξαιρετικά πολυποίκιλες και σημα-
ντικές για την Αργολίδα, αλλά και όλη 
την Πελοπόννησο.
Από την πλευρά της περιφέρειας συμ-
μετείχαν στις συναντήσεις η εντεταλμέ-
νη περιφερειακή σύμβουλος Μαργαρίτα 
Σπυριδάκου - πρόεδρος της Επιτροπής 
για τις εν λόγω εκδηλώσεις-, η αντιπε-
ριφερειάρχης Πολιτισμού Αθηνά Κόρκα, 
ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Χάρης 
Βυτινιώτης, ο αντιπεριφερειάρχης Αρ-
γολίδας Γιάννης Μαλτέζος - μέλος, επί-
σης της Επιτροπής για τις εκδηλώσεις 
- και ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας Δη-
μήτρης Σχοινοχωρίτης συνοδευόμενοι 
και ο κοινωνιολόγος Γιώργος Κόνδης, 
μέλος της Επιτροπής.
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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.

Ζωάρα/ΑΝ

80 τυχεροί σε συναυλία  
στο Παλαμήδι 

Συναυλία με τίτλο «Οι δύο 
Σχολές της Βιέννης», διορ-
γανώνει το υπουργείο Πο-
λιτισμού αλυριο Παρασκευή 
στις 19.30μμ, στο Φρούριο 
Παλαμηδίου, με τους Trio El 
Greco. 
Η εκδήλωση προσφέρεται 
δωρεάν από το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού.  
Το μόνο αντίτιμο είναι το 
εισιτήριο (8 ευρώ) για την 
είσοδο στο φρούριο Παλα-
μηδίου. Μέγιστος αριθμός 
θεατών: 80.  Είναι υποχρε-
ωτική η προκράτηση θέσης 
στο digitalculture.gov.gr
Το πρώτο μέρος της συναυ-
λίας με τους: Θοδωρή Ιω-
σηφίδη (πιάνο), Φαίδωνα 
Μηλιάδη (βιολί) και Αλέξη 
Καραϊσκάκη Νάστο (τσέλο), 
εστιάζει σε δύο μουσουρ-
γούς που επηρεάστηκαν 
εξίσου από την κλασική και 
τη λαϊκή παράδοση, στον 
Γιόζεφ Χάυντν με το Τρίο 

για πιάνο, βιολί και βιολο-
ντσέλο σε σολ μείζονα, αρ. 
39 «Gypsy» και στον Νίκο 
Σκαλκώτα με τις 8 Παραλ-
λαγές σε παραδοσιακό θέμα 
για πιάνο, βιολί και βιολο-
ντσέλο. Στο δεύτερο μέρος 
το δημοφιλές σχήμα μου-
σικής δωματίου ανατρέχει 
στον βιεννέζικο Ρομαντισμό 
μέσα από μία από τις πλέον 
εμβληματικές συνθέσεις του 
Φραντς Σούμπερτ, το περί-
φημο Τρίο για πιάνο, βιολί 
και βιολοντσέλο σε μι ύφεση 
μείζονα, έργο 100.
Οι θεατές θα πρέπει να τη-
ρούν τις οδηγίες και συστά-
σεις της Επιτροπής Εμπει-
ρογνωμόνων COVID-19 του 
Υπουργείου Υγείας για την 
ασφαλή προσέλευση στους 
αρχαιολογικούς χώρους και 
τα μουσεία. Ισχύει ο κανό-
νας της απόστασης των 1,5 
μέτρων κατ’ ελάχιστον για 
ανοικτούς χώρους.

Έκλεισαν συμμετοχές 
για Ναυπλιάδα

Οριστικοποιήθηκαν οι συμμετοχές των καλλιτεχνών (ζω-
γράφων και γλυπτών) που θα εκθέσουν τα έργα τους στην 
«Ναυτική Ναυπλιάδα 2020», όπως ανακοινώθηκε από τον 
Προοδευτικό Σύλλογο «Ο Παλαμήδης».
Ήδη έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους σαράντα καλλι-
τέχνες με τους οποίους θα επικοινωνήσει το μέλος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου κυρία Κατερίνα Μπεκιάρη, που είναι 
υπεύθυνη για τον συντονισμό της δράσης.

Συνταξιούχοι γλεντάνε στο Κουτσοπόδι
Ρομαντική βραδιά υπό το φως της αυ-
γουστιάτικης Πανσελήνου με μελω-
δίες και τραγούδια που αγαπάμε και 
θα σιγοτραγουδήσουμε με τον Άγγελο 
Ανδριανό υπόσχεται για ο Σύλλογος 
πολιτικών Συνταξιούχων Άργους – 
Μυκηνών, τη Δευτέρα στον Προφήτη 
Ηλία του Κουτσοποδίου.
Διευκρινίζουν ωστόσο ότι δε θα υπάρ-
ξει χορός, καθ΄ ότι η εκδήλωση είναι 
καθαρά μουσική και όχι πανηγύρι, ενώ 
το κέτερινγκ  θα σερβίρει νηστίσιμο με-

νού με κρασί και νερό.
Η είσοδος πάντως θα επιτραπεί μόνο 
σε όσους έχουν  φροντίσει να πάρουν 
πρόσκληση νωρίτερα. 
Ο χώρος για την εκδήλωση είναι τερά-
στιος, διαθέτει τουαλέτες, θα τηρηθούν 
οι αποστάσεις και ο χώρος για τα οχή-
ματα είναι πάρα πολύ μεγάλος.
Η εκδήλωση που θα ξεκινήσει αρχικά 
με παράκληση προς την Παναγία στις 
19:30 και στη συνέχεια θα ακολουθή-
σει η μουσική βραδιά.

Μουσικό Φεστιβάλ Ναυπλίου με προκράτηση θέσεων
Το Μουσικό Φεστιβάλ Ναυπλίου και ο ΔΟΠΠΑΤ Δήμου 
Ναυπλιέων ξεκίνησε χθες Τετάρτη για το μουσικόφιλο κοι-
νό. Μετά από τη δοκιμασία των τελευταίων μηνών, από τον 
COVID19, οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε ένα ειδικό 
πλαίσιο προσαρμοσμένο στις νέες συνθήκες.
Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι δωρεάν και παρέχεται ένα 
ειδικό δελτίο εισόδου, το οποίο επιτρέπει στους διοργανωτές 
να έχουν τον έλεγχο της κάθε εκδήλωσης.
Η προμήθεια αυτού του ειδικού δελτίου ισχύει μόνο για ένα 
άτομο είναι αυστηρά προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και είναι 
αποκλειστικά και μόνο για την ημερομηνία για την οποία 
έχει εκδοθεί, διαφορετικά δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον 
κάτοχο.
Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τη μεταφορά με τα λεωφο-
ρεία στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις στο Παλαμήδι, 
τον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας και το 
Φουγάρο.
Για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή καθυστερήσε-

ων και συνωστισμού συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση σας 
στους χώρους των εκδηλώσεων. Μετά την έναρξη, η είσοδος 
δεν θα επιτρέπεται. Κατά την είσοδο και την έξοδο στους χώ-
ρους των εκδηλώσεων είναι υποχρεωτική η χρήση προστα-
τευτικής μάσκας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ναύπλιο, 21/07/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Δ/ΞΗΣ 850/2020
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 95294

Η Π.Ε. Αργολίδας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό, άνω των ορίων 
διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/
θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αργο-
λίδας, για τα σχολικά έτη 2020-21, 2021-22 & 2022-23, συνολικού 
προϋπολογισμού 18.118.997,67 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

και δικαιωμάτων προαίρεσης-παράτασης και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός αποτελείται από εκατόν δύο (102) Τμήματα, 
για κάθε ένα από τα οποία μπορεί να δοθεί ξεχωριστή προσφορά. Κάθε 
οικονομικός φορέας μπορεί να δώσει προσφορά για ένα ή και περισσό-
τερα Τμήματα καθώς και για όλα τα Τμήματα. (CPV 60130000-8)
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 28/08/2020 ημέρα Παρα-
σκευή και ώρα 15.00 μ.μ., μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερο-
μηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστημα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αναφερόμενοι στο άρθρο 25 του Ν. 
4412/2016. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπλη-
ρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Στον διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντι-
προσφορές.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% του προϋπολογισμού 

χωρίς Φ.Π.Α.(συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 
20%) του Τμήματος ή των Τμημάτων για τα οποία δίνεται η προσφορά.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για δώδεκα 
(12) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ημερομηνία αποστολής για Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. 
21/07/2020
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα 
γίνει την 03/09/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., μέσω του Συ-
στήματος, από την αρμόδια επιτροπή.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε: 03.192.0821.0001 
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2020-
2021-2022-2023 του Φορέα. 
Η σχετική διακήρυξη και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία του διαγω-
νισμού παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από την ιστοσελίδα της Πε-
ριφέρειας www.ppel.gov.gr για πλήρη, άμεση και ελεύθερη πρόσβαση.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίδονται από τη Δ/νση Διοικητι-
κού-Οικονομικού της Π.Ε.Αργολίδας (τηλ.2752360398-402 κα Μάντζαρη 
Ελένη, κος Χατζάρας Αριστείδης) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες.

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής
Χρήστος Λαμπρόπουλος

Καλούν από το εξωτερικό 
και κλέβουν κωδικούς

Χάκερς έπεσαν πάνω στην μαστόρισσά  τους στην Αγία Τριάδα Ναυπλίου

Επιτήδειοι καλούν σε σταθερά τηλέφω-
να πολιτών στην ευρύτερη περιοχή του 
Ναυπλίου και όχι μόνο, προσποιούμενοι 
ότι τηλεφωνούν από πασίγνωστη εται-
ρεία λογισμικού. Μιλώντας στα Αγγλι-
κά επικαλούνται ότι είναι δήθεν από το 
support service της εταιρείας Microsoft 
και αναφέρουν ότι το λογισμικό του ηλε-
κτρονικού υπολογιστή του υποψήφιου 
θύματος παρουσιάζει βλάβη, στέλνοντας 
κάποιες ειδοποιήσεις στο σύστημά τους 
και ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Στη 
συνέχεια περνούν στη δεύτερη φάση του 
σχεδίου όπου ζητούν από τον χρήστη να 
εγκαταστήσει μία συγκεκριμένη εφαρμο-
γή στον υπολογιστή του.
Αν κάποιος κάνει το λάθος και εγκατα-
στήσει αυτή την εφαρμογή στο κομπιού-
τερ του, τότε οι απατεώνες αποκτούν 
πλήρη έλεγχο του υπολογιστή, ενώ στη 
συνέχεια επιχειρούν να αποσπάσουν 
κωδικούς e-banking μεταφέροντας χρή-
ματα από τον λογαριασμό του χρήστη 
στον δικό τους τραπεζικό λογαριασμό. 
Επίσης είναι σε θέση να υποκλέψουν 
κάθε είδους προσωπικά δεδομένα που 
θα μπορούσαν να τους φανούν χρήσιμα.
Ένα τέτοιο περιστατικό συνέβη  το με-
σημέρι της Δευτέρας όταν νούμερο με 
κωδικό από την Σλοβακία κάλεσε το 
τηλέφωνο γυναίκας στα Ίρια του Δήμου 
Ναυπλιέων. Και φυσικά δεν ήταν η μο-
ναδική περίπτωση στην περιοχή, καθώς 
απ’ ότι φαίνεται οι «χάκερς» αυτή την 
περίοδο καλούν συστηματικά τηλεφωνι-
κούς κωδικούς από την Αργολίδα.
Μάλιστα άτομο σε χωριό του Ναυπλίου, 
σύμφωνα με πληροφορίες, εγκατέστη-
σε την εφαρμογή και από τότε δεν έχει 
ανοίξει καθόλου τον υπολογιστή του, 
υπό τον φόβο ηλεκτρονικής επίθεσης.
Την ίδια μέρα την Δευτέρα, μια κάτοι-
κος της Αγ. Τριάδας δέχτηκε αντίστοιχο 
τηλεφώνημα από την «Αγγλία» αυτή 
την φορά. Από την γηραιά Αλβιόνα της 

είπαν ότι το λογισμικό της Microsoft που 
διαθέτει στον υπολογιστή της παρουσιά-
ζει επιπλοκές και είναι επικίνδυνο στους 
Χάκερς. Της ζήτησαν να εγκαταστήσει 
κάποιο λογισμικό το οποίο θα αναιρούσε 
το πρόβλημα… μόνο που πήραν τηλέφω-
νο λάθος άτομα, αφού η συγκεκριμένη 
κάτοικος το ψυλλιάστηκε πως κάτι συμ-
βαίνει μια και ήταν χρήστης Linux! 
Για να κερδίσει χρόνο και να ειδοποιή-
σει την αστυνομία δίωξης ηλεκτρονικού 
εγκλήματος η Αγιατριαδιώτισσα, υπαινί-
χτηκε πως δεν καταλαβαίνει από τεχνο-
λογία και καλό θα ήταν να πάρουν σε 
λίγο για να τα εξηγήσουν στον άντρα της 
που ήξερα απ αυτά. Φυσικά δεν υπήρ-
ξε δεύτερο τηλεφώνημα των δραστών. 
Σύμφωνα με παλαιότερη ανακοίνωση 
της Microsoft:
Οι απατεώνες μπορεί να σας καλέσουν 
απευθείας στο τηλέφωνό σας και να πα-
ρουσιαστούν ως εκπρόσωποι μιας εται-
ρείας λογισμικού. Μπορεί ακόμα και να 
πλαστογραφήσουν τα στοιχεία καλού-
ντος, ώστε να μοιάζει με γνήσιο αριθμό 
τηλεφώνου υποστήριξης από αξιόπιστη 
εταιρεία. Στη συνέχεια, μπορεί να σας 

ζητήσουν να εγκαταστήσετε εφαρμογές 
που τους παρέχουν απομακρυσμένη 
πρόσβαση στη συσκευή σας. Χρησιμο-
ποιώντας απομακρυσμένη πρόσβαση, 
αυτοί οι έμπειροι απατεώνες μπορούν να 
παραποιήσουν κανονικά μηνύματα του 
συστήματος ως σημάδια προβλήματος.
Οι απατεώνες μπορούν επίσης να ξεκι-
νήσουν μια επικοινωνία προβάλλοντας 
πλαστά μηνύματα σφάλματος σε τοπο-
θεσίες web που επισκέπτεστε, εμφανί-
ζοντας αριθμούς υποστήριξης και πεί-
θοντάς σας να τους καλέσετε. Μπορούν 
επίσης να θέσουν το πρόγραμμα περιή-
γησής σας σε πλήρη οθόνη και να εμφα-
νίσουν αναδυόμενα μηνύματα τα οποία 
δεν μπορείτε να κλείσετε, κλειδώνοντας 
ουσιαστικά το πρόγραμμα περιήγησής 
σας. Αυτά τα πλαστά μηνύματα σφάλ-
ματος έχουν στόχο να σας πείσουν να 
καλέσετε μια αναφερόμενη τηλεφωνική 
γραμμή τεχνικής υποστήριξης.

Σημαντικό
Τα μηνύματα σφάλματος και προειδοποί-
ησης της Microsoft δεν περιλαμβάνουν 
ποτέ αριθμούς τηλεφώνου.

Κοινός στόχος η δικτύωση στην 
Ελλάδα των αδελφοποιημένων 

πόλεων με Γερμανικές 

Την τελευταία εβδομάδα συναντήθη-
καν η πρόεδρος του Γερμανόγλωσσου 
σωματείου Αργολίδας «Φιλία» κα Γιού-
λια Μπρετσνάιντερ με την Πρόεδρο του 
Συλλόγου Φίλων Φύρτης (Fürth)  κα 
Χριστίνα Ράλλη στην έδρα του συλλό-
γου Φίλων Φύρτης στο Ξυλόκαστρο. 
Μίλησαν για της σχέσεις του Ναυπλί-
ου και του Ξυλοκάστρου με τις αδελ-
φοποιημένες με γερμανικές πόλεις 
Όττομπρουν (Ottobrunn)  και Φύρτη  
αντίστοιχα. Έχουν γίνει διάφορες επι-

σκέψεις και συνεργασίες και κρατάνε 
και οι δυο πρόεδροι μαζί με τους συλ-
λόγους τους άψογες σχέσεις με συλλό-
γους και δημοτικές αρχές στης αδελφι-
κές πόλεις. Κοινός σύνδεσμός είναι η 
Ελληνογερμανική συνέλευση (DGV) , η 
οποία χρόνια τώρα προσπαθεί να φέρει 
κοντά, Έλληνες με Γερμανούς σε μια 
προσπάθεια να γνωριστούν καλύτεροι 
οι δύο λαοί και να ανταλλάξουν από-
ψεις πέρα του πολιτισμού ακόμα και σε 
αναπτυξιακά σχέδια.
Λόγω της κατάστασης με το COVID-19 
φέτος ακυρώθηκαν οι επισκέψεις και 
στης δυο ελληνικές πόλεις από τους φί-
λους στην Γερμάνια, όμως σχεδιάζονται 
ήδη για του χρόνου. Επειδή και οι δυο 
σύλλογοι κάνουν πολλές εθελοντικές 
δραστηριότητες, θα υπάρχει μια συνερ-
γασία και σε αυτό το κομμάτι στο μέλ-
λον. Οι άνθρωποι του σωματείου Φιλιά 
είναι διαθέσιμοι και να βοηθήσουν 
τουρίστες που έχουν προβλήματα λο-
γού της κατάστασης με τον Κορωνοϊό ή 
έχουν ερωτήσεις σχετικά με τις ελληνι-
κές υπηρεσίες ή τις διακοπές τους στην 
χώρα μας στο e-mail: filia.nafplio@
gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι από την Διεύ-
θυνση Δασών Νομού Αργολίδας 
έχει εκδοθεί το υπ’ αριθ. ΑΞ-
1343/16-5-1991 έγγραφο, μετά 
από αίτηση της κ. Καλλιόπης Στ. 
Μπαλτά - κατοίκου δ.δ. Πηγαδίων 
Θερμησίας του δήμου Ερμιόνης, 
με το οποίο κρίθηκε ότι έκταση 
εμβαδού 11.500,00 τ.μ., κείμενη 
στη θέση «ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» 
δ.δ. Θερμησίας του δήμου Ερμι-
όνης, είναι αγροτική και δεν εμπί-
πτει στις διατάξεις του Ν.Δ 86/69 
«Περί Δασικού Κώδικα» και του 
Ν.998/79 «Περί Προστασίας Δα-
σών».
Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται 
κατ’ εφαρμογή της 88416/579 
π.ε./1-12-2000 εγκυκλίου δια-
ταγής του Υπ. Γεωργίας και της 
1038/88 απόφασης Σ.τ.Ε προ-
κειμένου να δημοσιοποιηθεί στο 

ευρύ κοινό το περιεχόμενό του 
ως άνω εγγράφου (ΑΞ-1343/16-
5-1991) της Διεύθυνσης Δασών 
Αργολίδας, ούτως ώστε να απο-
κτήσει έννομες συνέπειες έναντι 
παντός και να τηρηθούν οι δια-
τυπώσεις δημοσιότητας, όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 14 
του Ν.998/79 «περί προστασίας 
δασών και των δασικών εν γένει 
εκτάσεων της χώρας».
Το ως άνω έγγραφο θα είναι αναρ-
τημένο επί ένα μήνα στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου Ερμιό-
νης και όποιος έχει έννομο συμ-
φέρον μπορεί να υποβάλλει αντιρ-
ρήσεις εντός δύο (2) μηνών, από 
την κοινοποίησή ή την τελευταία 
δημοσίευση, ενώπιον της Πρω-
τοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης 
Δασικών Αμφισβητήσεων Νομού 
Αργολίδας (άρθρο 10 Ν.998/79).
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Ριπές 

Μια φωτιά που όλο 

δυναμώνει 

σαν ξύλα μας τυλίγει και 

σκάει!

 Βλέπουνε όλοι το τέλος 

να ζυγώνει 

όμως κανείς τους δεν 

μιλάει. 

Όμορφα κρυμμένοι, 

Καμουφλαρισμένοι, 

ακούμε τις ριπές 

και πνίγουμε κραυγές.

 

Σκελετοί αρματωμένοι
 από την κόλαση 
αφηνιασμένοι
 σπέρνουν τη καταστροφή 
παντού
 στην αποθέωση του 
χαλασμού. 

Κούφια λόγια, ρόλοι κι 
αυταπάτες,
 χρωματισμένες 
πορσελάνες. 
Μπιχλιμπίδια,
 άχρηστα φτιασίδια,
 της ματαιοδοξίας τους 
στολίδια. 

Σκελετοί αρματωμένοι 

από την κόλαση 
αφηνιασμένοι. 

 Σπέρνουν τη καταστροφή 
παντού 

στην αποθέωση του 
χαλασμού. 

Σκελετοί αρματωμένοι 

από την κόλαση 
αφηνιασμένοι. 

Πύρινες ανοίγουν 
διαδρομές

 για την χώρα του ποτέ.

Ιωάννης Παπούλιας

Εποχές

Μην σε νοιάζει

αν αλλάζουν 

οι εποχές,

Φτάνει οι άνθρωποι

που φέρνουν

καλοκαίρι στην ψυχή

Να είναι καλά !!

- Σπύρος Δ Κατσίγιαννης  - (2015)

Άκου την καρδιά 

Διώξε τη λύπη 

που αγάπη έχει επισκιάσει 

σε λάθος πράγματα έχεις τώρα 

εστιάσει 

έχεις στ’ αλήθεια τώρα χάσει τ’ 

αληθινό νόημα

αξία περισσότερη απ’ όλα 

έχει μονάχα η καρδιά 

όλα τ’ άλλα θα τα γιατρέψεις 

με απλό κουράγιο και υπομονή 

μα αν αρρωστήσει η καρδιά σου 

θα ναι χειρότερο πολύ 

Αυτή δεν είναι παιχνιδάκι 

και σπάει κομμάτια καμιά φορά

πρέπει να ακούσεις όσα προστάζει 

πριν  να ναι πλέον πολύ αργά 

Νανά Μπροδήμα

ποιητική συλλογή «Στα απόκρυφα 

μονοπάτια της καρδιάς» Ιούλιος 2014

Ήταν αρχές της νέας χιλιετίας που βούιξε από 
την είδηση το Μπερμπάτι (Προσύμνη):
 «Ένας Αλβανός συνελήφθη να μαρκαλάει μια 
προβατίνα του μπάρμπα Μήτσου»!
Τι είχε συμβεί;
Ο μπάρμπα Μήτσος είχε μερικά ζωντανά που τα 
μανάρευε, έπαιρνε το γάλα και κάπου - κάπου 
πούλαγε και κάποιο στον χασάπη. Μια μέρα, 
όμως, όπως τα αγνάντευε από μακριά είδε κά-
ποιον άνθρωπο ανάμεσά τους. Παραξενεύτηκα. 
«Κλέφτης» σκέφτηκε. Πλησίασε να δει καλύ-
τερα και τότε διαπίστωσε πως ένας Αλβανός, 
απ’ αυτούς που έμεναν στο χωριό, εκτελούσε 
χρέη... κριαριού επί μιας ετοιμόγεννης προβα-
τίνας, την οποία μάλιστα, είχε ακινητοποιήσει 
με μία... τριχιά!
Έξαλλος ο μπάρμπα Μήτσος έβαλε τις φωνές 
και ο Αλβανός παράτησε την προβατίνα στα... 
«κρύα του λουτρού» και το 'βαλε στα πόδια.
Η υπόθεσή, όμως, δεν τέλειωσε εδώ. Ο ιδιο-
κτήτης του ζωντανού κατήγγειλε το γεγονός 
στην Αστυνομία και ζήτησε να τιμωρηθεί παρα-
δειγματικά ο δράστης της κτηνοβασίας. Πήγε, 
λοιπόν, αστυνομικό όργανο, στο Μπερμπάτι, 
συνέλαβε τον Αλβανό και ετοιμάστηκε να τον 
κατεβάσει στο Αστυνομικό Τμήμα του Άργους. 

Και τότε ακούστηκε ο μπάρμπα Μήτσος να λέει 
στον αστυνόμο:
-Να του κάνετε εξέταση αίματος, μπας κι έχει 
ηπατίτιδα και μου κόλλησε το ζωντανό!
Ο καφετζής, πάντως, ο Μάικ, τον παρότρυνε να 
τη σφάξει:
-Χάλασ' τη Μήτσο. Φαντάζεσαι όταν την αρμέ-
γεις να μαζεύεις τον... κόπο του Αλβανού;
Τελικά, η Αστυνομία δεν μπόρεσε να στοιχειο-
θετήσει την κατηγορία της κτηνοβασίας και ο 
Αλβανός αφέθη ελεύθερος. 
Και ο μπάρμπα Μήτσος έμεινε με το παράπονο 
πως δεν τιμωρήθηκε ο βιαστής της προβατί-
νας...

……………………
Έχει δημοσιευτεί στο βιβλίο «Παλιές Ιστορίες 
(που βγάζουν γέλιο)», που κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις «Ερωδιός». Το βιβλίο βραβεύτηκε ως 
«Βιβλίο Χρονιάς» (2019) από τον Ελληνικό Πο-
λιτιστικό Όμιλο Κυπρίων Ελλάδας.
……………………
Κείμενα του Γιώργου Μουσταΐρα δημοσιεύο-
νται και στο προσωπικό του blog: rebetaskeri.
blogspot.com

Ο βιαστής της… προβατίνας
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Kωπηλασία ή ερεσία, ονομάζεται ο 
τρόπος κίνησης των κωπήλατων 
λέμβων σε υδάτινη επιφάνεια (θά-
λασσα, λίμνη ή ποταμό). Ανάλογα 
με τον τύπο των σκαφών, διαιρείται 
σε 4 βασικά είδη: κλασική, λαϊκή, με 
κανό και με μονόξυλο.
Η κλασική κωπηλασία, ως άθλη-
μα, γίνεται με ειδικά σκάφη, που 
έχουν ολκωτά σέλματα (κινητούς 
πάγκους) και φορητούς σκαρμούς 
που στερεώνονται στα πλευρά. Η 
λαϊκή κωπηλασία εκτελείται με 
σκάφη που έχουν ακίνητα σέλματα 
(σταθερούς πάγκους) και σταθερούς 
σκαρμούς στερεωμένους στα πλευ-
ρά. Η κωπηλασία με κανό γίνεται με 
σκάφη ειδικού τύπου (κανό), όπου 
ο κωπηλάτης χειρίζεται δίπλατο, 
αστερέωτο κουπί. Στην κωπηλασία 
με μονόξυλο, κωπηλατούν με μο-
νόπλατο κουπί και στέκονται γονα-
τιστοί στο ένα πόδι. Η συστηματική 
άσκηση στην κωπηλασία αναπτύσ-
σει το μυϊκό σύστημα, δυναμώνει 
την καρδιά, τους πνεύμονες και το 
νευρικό σύστημα.

Το άθλημα στην Ελλάδα
Το άθλημα πρωτοεμφανίζεται στην 
Ελλάδα το 1885 με την ίδρυση του 
Ομίλου Ερετών (ερέτης: κωπηλά-
της) στον Πειραιά. Οι εγκαταστάσεις 
του Ομίλου στην αρχή ήταν στο Νέο 
Φάληρο, ακριβώς πίσω από του 
ιερό του σημερινού Ναού της Μυρ-
τιδιώτισσας, στο σημείο που αρχίζει 
η Καστέλλα. Στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 1896, οι προγραμμα-
τισμένοι τότε αγώνες κωπηλασίας 
δεν έγιναν λόγω καιρού. Όμως δέκα 
χρόνια μετά, το 1906, πραγματοποι-
ούνται οι πρώτοι Πανελλήνιοι ερε-
τικοί αγώνες.
Το 1927 ιδρύεται η Ελληνική Ενω-
ση Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων, 
η οποία αναλαμβάνει την εποπτεία 
της Κωπηλασίας και Ιστιοπλοΐας, 
των οποίων τον έλεγχο μέχρι τότε 
είχε ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ..
Από την ευθύνη της Ιστιοπλοΐας δι-
αχώρισε την θέση της η Ε.Ε.Φ.Ν.Σ., 
στην περίοδο της κατοχής, όπου 
πλέον εμφανίζεται η σημερινή "Ελ-

ληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία 
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων", 
ενώ την εποπτεία της Ιστιοπλοΐα 
αναλαμβάνει η Ελληνική Ιστιοπλο-
ϊκή Ομοσπονδία (Ε.Ι.Ο.).
Με την ευκαιρία της τέλεσης του 
πρώτου Παγκοσμίου Πρωταθλήμα-
τος το 1970 η Ελλάδα «πλημμυρίζει» 
εξωσκάλμια σκάφη και το 1972 ορ-

γανώθηκε Πανελλήνιο εφηβικό πρω-
τάθλημα με εξωσκάλμιες λέμβους.
 
 ΛΙΓΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑ 
Η παράκτια κωπηλασία δεν γεν-
νήθηκε τα τελευταία χρόνια όπως 
πολλοί θεωρούν. Τα πρώτα δειλά 
βήματα έγιναν στις αρχές του 19ου 
αιώνα με την Γαλλία να διοργανώ-

νει ακόμα και αγώνες από το 1901 
κιόλας. 
Το ενδιαφέρον αναθερμάνθη-
κε το 1980 όταν ο Γάλλος Gérard 
d'Aboville διέσχισε τον Ατλαντι-
κό με κωπηλατικό σκάφος. Πέντε 
χρόνια μετά άρχισαν να «ξεφυτρώ-
νουν» σε όλο τον κόσμο οι πρώτοι 
Ναυτικοί Όμιλοι Παράκτιας Κωπη-

λασίας και οι πρώτες λεμβοδρομίες
Η ραγδαία ανάπτυξη του αθλήματος 
είχε ως αποτέλεσμα την τυποποίη-
ση των κανονισμών από την FISA, 
η οποία έδωσε την ευκαιρία στους 
παράκτιους κωπηλάτες που αγωνι-
ζόταν μέχρι τότε σε τοπικό ή εθνι-
κό επίπεδο και με τους δικούς τους 
κανονισμούς να συναγωνιστούν 
αντίστοιχα σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο
Το Γαλλικό μοντέλο χρησιμοποιή-

θηκε ως θεμέλιος λίθος για τους δι-
εθνείς αγώνες, καθώς υιοθετήθηκε 
για τη δημιουργία του Παγκοσμίου 
Πρωταθλήματος Παράκτιας Κω-
πηλασίας (World Rowing Coastal 
Challenge ο οποίο μετεξελίχθηκε σε 
Championship)
Ο Denis Masseglia, Πρόεδρος της 
Rowing for All Commission στην 
Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωπηλα-
σίας (FISA) και γενικός Γραμματέας 
της Γαλλικής Ολυμπιακής Επιτρο-
πής δούλεψε πολύ σκληρά για τους 
αγώνες αυτούς μαζί με τα άλλα μέλη 
της επιτροπής. Ο ίδιος υποστηρίζει 
ότι «η Παράκτια Κωπηλασία παρέ-
χει στη FISA μεγάλες δυνατότητες 
ανάπτυξης».
 
 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ 
ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ ΜΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ
Μεγαλύτερα/φαρδύτερα σκάφη
Αντοχή στον κυματισμό
Δυνατότητα αγώνων πρακτικά σε 
κάθε είδους υδάτινο στίβο
Διαφορετικά είδη διαδρομής (τρί-
γωνο , σλαλομ ,η άλλο σχήμα ορι-
οθετημένο με σημαδούρες ιστιοπλο-
ΐας) 
Συγκεκριμένα αγωνίσματα (μονοθέ-
σιο – διθέσιο – τετραθέσιο με πηδα-
λιούχο)
Ηλικιακές κατηγορίες (κατ΄ επιλο-
γήν)
Δυνατότητες μεικτών πληρωμάτων 
(ανδρών-γυναικών)
Δυνατότητα διοργάνωσης αγώνων 
ακόμη και στα παραλιακά μέτωπα 
μεγάλων πόλεων (Θεσσαλονίκη 
2014).
 
ΟΙ ΔΥΟ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ 
Από το 2019 και με βάση της προώ-
θησης του αθλήματος από την Πα-
γκόσμια Ομοσπονδία η Παράκτια 
Κωπηλασία αποκτά δυο μορφές .
Η Εndurance η παράκτια μεγάλων 
αποστάσεων που ξέραμε μέχρι τώρα 
με εκκίνηση και τερματισμό μακριά 
από την ξηρά.
Και πρόσφατα το θεαματικό Beach 
Sprint (το οποίο ξεκίνησε σε νη-
πιακή μορφή το 2016). Τo beach 
sprintεντάσσεται στην κατηγορία 
των άλλων αθλημάτων της κλασι-
κής κωπηλασίας δηλαδή αυτό των 
Εθνικών Ομάδων.
Η «βιασύνη της Fisa» για το Πα-
γκόσμιο Πρωτάθλημα beach sprint 
στην Κίνα το 2019 βασίστηκε και 
στο γεγονός ότι ένα άθλημα για να 
ενταχθεί στο Ολυμπιακό Πρόγραμ-
μα πρέπει να έχει τουλάχιστον 4 
παγκόσμια πίσω του. (Πηγή: www.
kopilasia.gr)

Kωπηλασία ή ερεσία
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Της Δήμητρας
Τούντα,

Διαιτολόγος,
Διατροφολόγος,
www.tountadiet.gr

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

Η μεγάλη σημασία της δίαιτας στην 

αντιμετώπιση της παχυσαρκίας είναι 

γνωστή από την εποχή του Ιπποκρά-

τη, ο οποίος στους “ΑΦΟΡΙΣΜΟΥΣ” 

αναφέρει: “Αι λεπταί και ακριβείς δίαι-

ται, και εν τοίσι μακροίσιν αεί πάθεσι, 

και εν τοίσιν οξέσιν, ού μη επιδέχεται, 

σφαλεραί. Και πάλιν αι ες το έσχατον 

λεπτότητας αφιγμέναι δίαιται, χαλε-

παί. Και γαρ αι πληρώσεις αι εν τω 

εσχάτω εούσαι χαλεπαί.” Ο παραπάνω 

αφορισμός σε ελεύθερη μετάφραση 

σημαίνει: “ Οι απισχναντικές και αυ-

στηρές δίαιτες είναι επικίνδυνες και 

στις χρόνιες και στις οξείες παθήσεις. 

Οι δίαιτες που οδηγούν σε έσχατη 

απίσχναση είναι επικίνδυνες, όπως 

βέβαια είναι επικίνδυνες και χορταστι-

κές.” 

Οι πιθανές επιπτώσεις μιας μακρο-

χρόνιας εξαντλητικής δίαιτας στον 

ανθρώπινο οργανισμό συνοψίζονται 

παρακάτω: 

–  η σωματική κόπωση, η ατονία, η 

ζάλη και η ευερεθιστότητα είναι οι 

πρώτες και πιο απλές εκδηλώσεις 

–  επιβραδύνεται ο βασικός μεταβολι-

κός ρυθμός 

–  ευνοείται η αποθήκευση των λιπών 

–  αυξάνεται επικίνδυνα η συγκέντρω-

ση κετονικών σωμάτων στο αίμα (ιδι-

αίτερα με δίαιτες χαμηλές σε υδατάν-

θρακες και υψηλές σε πρωτεΐνη) 

–  μειώνεται η θερμοκρασία του σώ-

ματος 

–  μειώνεται η ευαισθησία στη γλυκό-

ζη

–  μειώνεται η αρτηριακή πίεση (υπό-

ταση)

–  τα πρώτα κιλά που χάνονται είναι 

κυρίως νερό 

–  επέρχεται απώλεια μυϊκού ιστού/

πρωτεϊνών 

–  αυξάνονται τα επίπεδα της χολη-

στερόλης και των τριγλυκεριδίων στο 

αίμα 

–  μία χρόνια αυστηρά υποθερμιδική 

δίαιτα μπορεί να οδηγήσει σε διατα-

ραχές της διατροφικής συμπεριφοράς 

όπως ψυχογενή ανορεξία ή βουλιμία 

–  επηρεάζεται αρνητικά η κατάσταση 

αποθεμάτων σιδήρου 

–  προκαλούνται σοβαρές διατροφικές 

ανεπάρκειες 

–  επανάκτηση του απωλεσθέντος 

βάρους σε μικρό χρονικό διάστημα, 

με περαιτέρω αύξηση του σωματικού 

λίπους 

–  αμηνόρροια στις γυναίκες. 

Μόνο η εφαρμογή ενός εξατομικευμέ-

νου διαιτολογίου, που οδηγεί σε μείω-

ση της τάξεως του 1% του σωματικού 

βάρους ανά εβδομάδα, μπορεί να εξα-

σφαλίσει τη διατήρηση της σωματι-

κής, ψυχικής και πνευματικής ευεξίας 

και τη σταθεροποίηση του νέου χαμη-

λού βάρους μακροπρόθεσμα. 

Πιθανές επιπτώσεις αυστηρά ολιγοθερμικής δίαιτας  Προβλήματα προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον

Η είσοδος των παιδιών στο σχολικό περι-
βάλλον είναι μια καινούργια εμπειρία, κα-
θώς αφήνουν  κατά κάποιο τρόπο το στενό 
οικογενειακό περιβάλλον και έρχονται σε 
επαφή με καινούργια πρόσωπα, είτε με 
δασκάλους ,είτε με άλλα παιδιά της ηλικί-
ας τους.
Αυτός ο πρώτος αποχωρισμός από την οι-
κογένεια και η προσαρμογή στα νέα δεδο-
μένα σίγουρα δεν είναι εύκολη υπόθεση. 
Κάθε παιδί βιώνει αυτή την αλλαγή με δια-
φορετικό τρόπο. Άλλα παιδιά προσαρμόζο-
νται εύκολα, άλλα παιδιά χρειάζονται τον 
χρόνο τους και ύστερα από κάποιο μικρό 
χρονικό διάστημα εντάσσονται ομαλά στην 
ομάδα. Υπάρχει όμως και ένα ποσοστό που 
συνεχίζει καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολι-
κής χρονιάς να αντιμετωπίζει προβλήματα 
προσαρμογής και αυτά τα προβλήματα εκ-
δηλώνονται με κλάμα, με μη συμμετοχή σε 
ομαδικά παιχνίδια αλλά και πολλές φορές 
με επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους 
άλλους.
Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στον 
καταλυτικό ρόλο που παίζει ο θεσμός της 
οικογένειας στη διαμόρφωση του χαρα-
κτήρα και της συμπεριφοράς ενός παιδιού. 
Έτσι απλά υπενθυμίζουμε ότι η οικογένεια 
είναι το πρώτο κοινωνικό περιβάλλον στο 
οποίο γαλουχείται το παιδί. Εκεί μπαίνουν 
οι πρώτοι κανόνες από τους γονείς και 

εκεί γίνεται η προετοιμασία των παιδιών 
για την ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνι-
κό περιβάλλον. Η οικογένεια αποτελεί μιας 
πρώτης τάξεως ευκαιρία για να μπορέσει 
ένα παιδί να επιλύσει και να εκμηδενίσει, 
αν γίνεται, προβληματικές συμπεριφορές.
 Πολλές μελέτες  που έχουν γίνει πάνω 
στο θέμα « παιδί και επιθετικές συμπερι-
φορές», έχουν καταλήξει ότι οι άνθρωποι 
δεν γεννιούνται με προδιαγεγραμμένες 
επιθετικές συμπεριφορές αλλά τις μαθαί-
νουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από το 
περιβάλλον τους. Η επιθετική συμπεριφο-
ρά είναι κάθε παραπτωματική πράξη όπως 
δάγκωμα, κλωτσιά, σπρώξιμο, που επηρε-
άζει την σωματική και ψυχολογική ακε-
ραιότητα ενός ατόμου. Έτσι τα παιδιά με 
δυσκολίες συμπεριφοράς πρέπει να επι-
λύουν τα προβλήματα αυτά, μέσα από την 
οικογένεια, πριν από την είσοδο τους στα 
σχολεία, ώστε φτάνοντας στην εφηβεία να 
μη γίνονται βίαιοι και αποκρουστικοί από 
το κοινωνικό σύστημα, με συνέπειες δυσά-
ρεστες για το ίδιο το άτομο γιατί από τη μια 
στιγματίζεται και ίσως να μη του δοθούν 
οι ανάλογες ευκαιρίες σε επαγγελματική 
αποκατάσταση και από την άλλη να μην 
μπορεί να διαχειρίζεται καταστάσεις που 
προϋποθέτουν ηρεμία σκέψη και ωριμό-
τητα.  
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Η λύτρωση 
Μια γυναίκα συνοδεύει τον άρρωστο σύζυγο 
της στον γιατρό. Ο γιατρός εξετάζει τον άντρα 
για πολλή ώρα και με πολύ μεγάλη προσοχή. 
Στη συνέχεια φωνάζει τη γυναίκα μόνη της για 
να της ανακοινώσει τα 
αποτελέσματα της εξέτα-
σης
-Η κατάσταση του συ-
ζύγου σας είναι πολύ
σοβαρή. Έχει πάθει βαριά
κατάθλιψη η οποία πηγά-
ζει από επαγγελματικό και
οικογενειακό στρες.
Εάν δεν κάνετε ότι είναι
απαραίτητο, υπάρχει
μεγάλη πιθανότητα να
πεθάνει. Εγώ σας συμβου-
λεύω να κάνετε τα εξής:
Το πρωί, να του ετοιμάζε-
τε ένα ωραίο και υγιεινό
πρωινό.
Να τον αφήνετε να κοιμά-
ται όσο θέλει.
Να είστε ευγενική μαζί του, να μην του φέρνετε
αντιρρήσεις και να προσπαθείτε συνεχώς να του
φτιάχνετε τη διάθεση.
Να του μαγειρεύετε καθημερινά ωραία ζεστά
φαγητά και το βράδυ, όταν θα επιστρέφει, να

του έχετε έτοιμο κάποιο εξαιρετικό βραδινό γεύ-
μα. 
Πάνω απ’ όλα, μην τον ζαλίζετε με οικιακές 
δουλειές κα εκκρεμότητες, και μην τις συζητάτε 

μαζί του διότι θα αυξηθεί το άγ-
χος του. 
Πρέπει να τον χαλαρώνετε. Σας 
συμβουλεύω να φοράτε σέξι 
εσώρουχα κάθε βράδυ και να 
του κάνετε μασάζ με αρωματι-
κά έλαια. 
Να τον προτρέπετε να βλέπει 
αθλητικά στη τηλεόραση, και 
το πιο σημαντικό, 
Να του κάνετε έρωτα πολλές 
φορές την εβδομάδα, ίσως και 
κάθε μέρα, όπου να ‘ναι και 
όπως να ‘ναι, και να δέχεστε 
ότι σας ζητήσει. Αν τα κάνετε 
όλα αυτά για τουλάχιστον 10 
με 12 μήνες, σας υπόσχομαι 
ότι ο άνδρας σας θα γίνει περ-
δίκι!” 

Η γυναίκα παίρνει τον άνδρα της και φεύγουν. 
Μόλις βγαίνουν από το ιατρείο, αυτός τη ρωτά-
ει: 
-Λοιπόν; Τι είπε ο γιατρός;
- Ότι θα πεθάνεις!!!!Θα κρατήσει πολύ αυτή η ζέστη; 

Οι χρόνοι του  ρήματος
Μια ξανθιά Λαρισαία ερωτάται σε ένα 

παιγνίδι της TV:

Ποίοι είναι οι αρκτικοί χρόνοι του ρήμα-

τος «πάρειμι»;

Και απαντάει η νόστιμη Λαρισαία:

Πάρειμι

Γδύσιμι

Στήσιμι κι

Κάνι μι Δικήςςς!

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
Η Αναρχία στην Αρχαιότητα και η γένεση 

του αναρχισμού στην αρχαία Ελλάδα
Μια ιστορική παράθεση των σημαντικότερων «αναρχικών» στοχαστών της αρχαιότητας και των βασικών τους ιδεών 

Μέρος Α΄

Π
ολύ πριν από τους λεγό-
μενους «κλασικούς» του 
αναρχισμού, Έλληνες 
φιλόσοφοι είχαν διακη-
ρύξει τις βασικές αρχές 

μιας αναρχικής κοινωνίας και εί-
χαν προτείνει έναν τρόπο ζωής 
εναρμονισμένο όχι με τους νόμους 
του κράτους, αλλά με το φυσικό δί-
καιο που κάθε άνθρωπος κατέχει. 
Απορίας άξιο το πώς γεννήθηκαν 
τέτοιες αντιλήψεις σ’ ένα λαό που 
είχε συγκροτήσει δεκάδες τέλεια 
οργανωμένα κράτη (τις πόλεις-
κράτη) και που είχε τάξει τη ζωή 
του στην υπηρεσία του Νόμου, 
του υπέρτατου για τους Έλληνες 
άρχοντα. Όμως, το ανήσυχο ελ-
ληνικό πνεύμα, η πολυφωνία, η 
ελευθερία σκέψης και λόγου, που 
σφράγισαν τον αρχαίο πολιτισμό 
μας, δίνουν εύλογες εξηγήσεις για 
το «παράδοξο» αυτό. Σ’ αυτό πρέπει 
να προστεθεί και η αντίληψη των 
αρχαίων Ελλήνων για το νόημα 
του Νόμου. Ο Νόμος, λοιπόν, για 
τον αρχαίο Έλληνα, είναι δισυπό-
στατος: είναι το σύνολο των γρα-
πτών νόμων που εξασφαλίζουν 
την ευρυθμία και την ευημερία της 
πόλης και των πολιτών, αλλά και 
το άγραφο δίκαιο που είναι έμφυτο 
και επιβάλλεται όχι από τον φόβο 
κυρώσεων, αλλά από το αίσθημα 
της αιδούς, που, όπως διαβάζουμε 
στον «Πρωταγόρα» του Πλάτωνα, 
μοίρασε ο Ερμής σε όλους τους 
ανθρώπους. Η σχέση ανάμεσα στο 
γραπτό και άγραφο δίκαιο και η 
υπεροχή του ενός έναντι του άλλου 
απασχόλησαν στην αρχαιότητα 
πολλούς ανθρώπους του πνεύμα-
τος και αποτέλεσαν την αφετηρία 
για τους αναρχικούς φιλοσόφους.

Ο αναρχισμός απορρίπτει τους 
νόμους που έχουν θεσπιστεί από 
ανθρώπους, καταδικάζει την ατο-
μική ιδιοκτησία και την ύπαρξη 
εξουσίας και θεωρεί και τις δύο γε-
νεσιουργές αιτίες του εγκλήματος. 
Αντίθετα, η ανυπαρξία νόμων, ιδι-
οκτησίας και εξουσίας, οδηγεί στην 
πραγματική δικαιοσύνη και στη 
δημιουργία μιας ελεύθερης, φυσι-

κής κοινωνίας που βασίζεται στην 
αλληλοβοήθεια.
Αυτές τις αντιλήψεις θα τις συνα-
ντήσουμε και στη φιλοσοφική σκέ-
ψη αρχαίων Ελλήνων, διάσπαρτες 
όμως ή παραλλαγμένες ή ειπωμέ-
νες με ηπιότερο τόνο. Κι αυτό, γιατί 
στην αρχαιότητα δεν δημιουργή-
θηκε κάποιο φιλοσοφικό κίνημα 
αμιγώς αναρχικό με τη σημερινή 
έννοια του όρου, ούτε κάποιος 
φιλόσοφος προσδιόρισε τον εαυτό 
του ως τέτοιον. Επομένως, οι όροι 
«αναρχικός» και «αναρχισμός» εί-
ναι αδόκιμοι για την εποχή που 
θα εξετάσουμε και ίσως ξενίζουν, 
ωστόσο μόνο αυτοί μπορούν να 
αποδώσουν με τον όσο πιο δυνα-
τόν εύστοχο τρόπο ανάλογες ιδέες 
της αρχαιότητας.

Ο Αντιφών ο Αθηναίος
Ο πρώτος που αμφισβήτησε τους 
θεσμούς της πολιτείας ήταν ο Αντι-
φών ο Αθηναίος. Στα μέσα του 5ου 
αι. π.Χ., ο σοφιστής αυτός διατύ-
πωσε δύο «αδιανόητες» για τότε 
απόψεις: α) όλοι οι άνθρωποι είναι 
από τη φύση τους όμοιοι, β) οι νό-
μοι της πολιτείας είναι αυθαίρετοι 
κανονισμοί. Για τον Αντιφώντα οι 
νόμοι της πολιτείας είναι αμοιβαίες 
συμφωνίες ανάμεσα στους ανθρώ-
πους και επίκτητοι. Απέναντί τους 
στέκονται, σαφώς ανώτεροι, οι νό-
μοι της φύσης, που υπαγορεύονται 
από την ανάγκη. Η φύση, περισ-
σότερο από τον νόμο, βρίσκεται 
κοντά στην αλήθεια και σ’ αυτήν 
οδηγεί τον άνθρωπο με αρωγό τον 
ορθό λόγο. Προχωρώντας ακόμη 
πιο πέρα, ο Αντιφών ταυτίζει τον 
νόμο με τον ανθρώπινο πολιτισμό, 
τον οποίο επίσης απορρίπτει. Διότι 
ο πολιτισμός αντιτίθεται στην ισό-
τητα που υπαγορεύει η φύση και 
παραβιάζει τη φυσική δικαιοσύνη, 
αφού χαρακτηρίζεται από εθνικές 
και κοινωνικές διακρίσεις. Από 
αυτή την άποψη, οι πρωτόγονες 
φυλές, κατά τον Αντιφώντα, βρί-
σκονται πιο κοντά στην ευτυχία 
απ’ ό,τι οι πολιτισμένοι λαοί. Μόνο 
η φύση και ο πρωτογονισμός, βέ-
βαια, δεν αρκούν, για να εξασφα-
λίσουν στους ανθρώπους έναν 
τρόπο ζωής ομαλό και εποικοδο-

μητικό. Προϋποθέσεις απαραίτη-
τες που ορίζει ο Αντιφών είναι η 
ομόνοια ανάμεσα στα μέλη της 
κοινότητας, δηλαδή η σύμπνοια 
αντιλήψεων, και η παιδεία. Σχετικά 
με τη σημασία της τελευταίας στην 
εξέλιξη του ανθρώπου, ο Αντιφών 
χρησιμοποιεί ως σημείο αναφοράς 
τη φύση: όπως και η ποιότητα του 
σπόρου που φυτεύεται καθορίζει 
την ανάπτυξη του φυτού και το 
θωρακίζει απέναντι στη βροχή ή 
στην αμβροσία, όμοια και το είδος 
της παιδείας επιδρά στη διαμόρ-
φωση της προσωπικότητας και 
δημιουργεί στον άνθρωπο ισχυρές 
εσωτερικές αντιστάσεις απέναντι 
σε εξωτερικούς αλλοτριωτικούς 
παράγοντες.

Ο Ζήνων ο Κιτιεύς
Τη φύση ως πρότυπο ζωής προέ-
βαλε και ο Ζήνων ο Κιτιεύς (από 
το Κίτιο της Κύπρου, 335-263 
π.Χ.), ιδρυτής του Στωικισμού. Οι 
άνθρωποι πρέπει να ζουν «ομο-
λογουμένως τη φύσει», δηλαδή 
ανάλογα προς τη φύση, η οποία 
είναι και ο γενικός νόμος του κό-
σμου. Ο Θεός, που είναι η ψυχή 
του κόσμου αυτού και ταυτίζεται 
με τον ορθό λόγο, μεριμνά με την 
απόλυτη σοφία του για την τάξη 
και τον ρυθμό του Σύμπαντος. Συ-
γκεκριμένα, ο Ζήνων έλεγε: «Ως 
σκοπός ορίζεται η ζωή σε συμφω-

νία με τη φύση, ή, μ’ άλλα λόγια, 
σε συμφωνία με την ίδια μας την 
ανθρώπινη φύση, όπως επίσης και 
μ’ εκείνη του Σύμπαντος, μια ζωή 
στην οποία αποφεύγουμε κάθε 
πράξη που απαγορεύεται από τον 
κοινό για όλα τα όντα νόμο, δηλα-
δή τον ορθό λόγο, που διαποτίζει 
όλα τα όντα και ταυτίζεται με τον 
Δία, αφέντη και κυρίαρχο των 
πάντων». Ο άνθρωπος μπορεί να 
κατακτήσει την ευδαιμονία, όταν η 
ζωή του εναρμονίζεται με τη φύση 
και τον θείο λόγο και όταν θέτει ως 
μοναδικό σκοπό της ζωής του την 
αρετή. Τα εξωτερικά αγαθά, όπως 
η υγεία και ο πλούτος, ελάχιστη 
σημασία έχουν και είναι μάλλον 
άξια περιφρόνησης. Αναφέρεται 
μάλιστα και κάποιο περιστατικό 
από τη ζωή του Ζήνωνα: Όταν το 
καράβι με το οποίο ταξίδευε ναυά-
γησε και έχασε όλη την περιουσία 
του, ο Κύπριος φιλόσοφος είπε την 
περίφημη ρήση:
«Τώρα που ναυάγησα, έχω καλό 
ταξίδι». Την επιζήμια επίδραση του 
πλούτου και το άδικο της ατομι-
κής ιδιοκτησίας στιγμάτιζε επίσης, 
όταν έλεγε ότι «η πολυτέλεια κάνει 
φτωχό τον πλούσιο και διπλασιάζει 
τη δυστυχία των φτωχών» και πως 
«οι καρποί ανήκουν σε όλους, η γη 
σε κανέναν».
Ακόμη πιο κοντά στα ιδεώδη του 
αναρχισμού μας φέρνει η «Πο-
λιτεία» του Ζήνωνα, έργο από 
το οποίο ελάχιστα αποσπάσματα 
έχουν σωθεί. Στον κόσμο που φα-
ντάζεται ο Ζήνων δεν υπάρχουν 
δικαστήρια, όργανα τάξης, στρατός, 
ναοί, χρήματα, ούτε καν σχολεία 
και γάμοι. Οι άνθρωποι ζουν όλοι 
μαζί, σαν αγέλη, σε μία οικουμενι-
κή κοινότητα που λειτουργεί με τα 
ίδια ήθη και τους ίδιους φυσικούς 
νόμους. Σε αυτήν την «α-κρατική» 
κοινωνία, που διέπεται από πλήρη 
ελευθερία και ισότητα, δεν υπάρχει 
περιουσία ούτε οικογένεια. Το πώς 
οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν με 
αυτές τις συνθήκες ειρηνικά εξη-
γείται απλά και αυτονόητα: εκτός 
από το ένστικτο της αυτοσυντήρη-
σης, κάθε άνθρωπος έχει μέσα του 
και το κοινωνικό ένστικτο, που τον 
οδηγεί στη σύνδεση και στη συνερ-

γασία με τους συνανθρώπους του 
με σκοπό το κοινό καλό. Αν, λοιπόν, 
οι άνθρωποι ακολουθούν τα έμφυ-
τα ένστικτά τους αλλά και τη λο-
γική, η οποία μπορεί να καθορίσει 
την ηθικότητα, θα ζουν αρμονικά 
και ο πειθαναγκαστικός ρόλος των 
νόμων και των θεσμών θα είναι 
πια άχρηστος.
Ο Κροπότκιν απέδωσε στον Ζήνω-
να τον τίτλο του «καλύτερου εκ-
φραστή της αναρχικής φιλοσοφίας 
στην αρχαία Ελλάδα». Οι ιδέες του 
επιβίωσαν και στους πνευματικούς 
απογόνους του για αιώνες. Οι Στω-
ικοί, που συνέχισαν την παράδοση 
της Σχολής που ίδρυσε ο Ζήνων, 
εμμένουν στη βασική αρχή ότι ο 
άνθρωπος πρέπει να ζει έλλογα και 
σύμφωνα με τη φύση, ενώ καταδι-
κάζουν κάθε αυθαιρεσία του ατό-
μου. Θεωρούν την αρετή το ύψιστο 
αγαθό και τη σοφία απαραίτητο 
όρο για το λειτούργημα του πολιτι-
κού, του ρήτορα, του παιδαγωγού. 
Εξακολουθούν βέβαια να πιστεύ-
ουν ότι όλα τα κράτη είναι κακά, 
επειδή ο πολιτικός, λόγω της ίδιας 
της φύσης του κράτους, κάποιες 
φορές θα πρέπει να δυσαρεστήσει 
ή τους θεούς ή τον λαό.

Ο Επίκτητος
Στα μεταχριστιανικά χρόνια ο Επί-
κτητος, απελεύθερος δούλος, χάρι-
σε στον Στωικισμό την τελευταία 
του αναλαμπή. Μαζί του και ο Ρω-
μαίος αυτοκράτορας Μάρκος Αυ-
ρήλιος Αντωνίνος, που όμως πρό-
δωσε τις αρχές του με τον καθόλου 
στωικό διωγμό που εξαπέλυσε 
κατά των χριστιανών (2ος αι.). Ο 
Επίκτητος ταύτισε τη φυσική ζωή 
με την αρετή, διακηρύσσοντας ότι 
«το κατά φύσιν ζην, τουτ’ oστι κατ’ 
αρετήν ζην». Πραγματικά ελεύ-
θερος άνθρωπος είναι εκείνος ο 
οποίος πράττει πάντα κατά τη δική 
του θέληση και τον οποίο κανείς 
δεν μπορεί να εμποδίσει. Η ικα-
νοποίηση των επιθυμιών μας δεν 
πρέπει ούτε να εναποτίθεται στα 
χέρια κανενός ούτε να μας υποτάσ-
σει σε πράγματα και ανθρώπους.



Οι περισσότεροι χρήστες επιθυμούν να βρίσκο-
νται online, ακόμη και τις ημέρες των διακο-
πών. Ειδικά φέτος με την παγκόσμια κρίση του 
νέου κορωνοϊού, οι πολίτες έχουν ανάγκη από 
την online ενημέρωση ειδικά την περίοδο των 
διακοπών τους.
Στην αναζήτηση της σύνδεσης με τον παγκό-
σμιο ιστό, οι χρήστες συνήθως στρέφονται την 
περίοδο των διακοπών σε ένα δωρεάν WiFi 
hotspot, προκειμένου να αποφύγουν τις χρεώ-
σεις δεδομένων από τους παρόχους κινητής τη-
λεφωνίας. Οι περισσότεροι συνδέουμε όλες συ-
σκευές, όπως smartphone, tablet και laptop, σε 
δημόσια ανοιχτά WiFi, ώστε να έχουμε πρόσβα-
ση στα e-mail μας, να σερφάρουμε στο Internet 
ή να κάνουμε posts σε social media. Με αυτό 
το σκεπτικό, η εταιρεία devolo δημοσιοποίησε 
έναν “οδηγό επιβίωσης” για την ασφαλή χρήση 
των δωρεάν σημείων πρόσβασης σε WiFi.
Πώς να πετύχετε μια ασφαλή σύνδεση: Το πρώ-
το μεγάλο βήμα προς μια ασφαλή σύνδεση εί-
ναι η επιλογή του κατάλληλου δωρεάν WiFi. Η 
σύνδεση πρέπει να γίνει χειροκίνητα και όχι αυ-
τόματα. Ένα πολύ συχνό κόλπο ηλεκτρονικών 
“κακοποιών” είναι η δημιουργία μιας σύνδεσης 
δικτύου παρόμοιας με ένα ασφαλές δίκτυο. “Αν 

δεν είστε προσεκτικοί, μπορεί να πέσετε στην 
παγίδα και έτσι να μοιραστείτε μαζί τους τα προ-
σωπικά σας δεδομένα”, αναφέρει η εταιρεία.
Όπως σημειώνει, για τον ίδιο λόγο, όταν τα-
ξιδεύετε, πρέπει να απενεργοποιείτε την επι-
λογή αυτόματης σύνδεσης σε γνωστά δίκτυα: 
“Αν συνδεθείτε αυτόματα, γίνεστε στόχος για 
hackers που μπορεί, για παράδειγμα, να έχουν 
δημιουργήσει ένα δίκτυο παρόμοιο με αυτό του 
αεροδρομίου ή της καφετέριας που βρίσκεστε, 
χρησιμοποιώντας τα ίδια στοιχεία σύνδεσης. 
Στην χειρότερη περίπτωση, η συσκευή σας θα 
συνδεθεί αυτόματα στο λάθος δίκτυο, χωρίς καν 
να το καταλάβετε”.
Μία άλλη σύσταση, ώστε οι χρήστες να αποφεύ-
γουν τις κακοτοπιές, είναι η απενεργοποίηση 
της κοινής χρήσης αρχείων και φακέλων. Αν 
χρησιμοποιείτε το laptop για να συνδεθείτε σε 
δημόσια WiFi, θα ήταν καλό να απενεργοποι-
ήσετε την κοινή χρήση αρχείων και φακέλων.
Ένα άλλο σημείο, στο οποίο εφιστά την προ-
σοχή, είναι ο χειρισμός των μεγάλων αρχείων. 
“Στην περίπτωση που πρέπει να χειριστείτε με-
γάλα και σημαντικά αρχεία, όσο δεν είστε στον 
χώρο εργασίας σας ή στο σπίτι, καλό θα ήταν 
να τα αντιγράψετε σε φορητές συσκευές ή να 

τα πάρετε μαζί σας σε ένα αποθηκευτικό USB”, 
σημειώνουν οι ειδικοί.
Όπως εξηγούν, με αυτόν τον τρόπο οι χρήστες 
αποκτούν δύο μεγάλα πλεονεκτήματα: “Απο-
φεύγετε κινδύνους ασφαλείας, που θα είχατε 
αν κατεβάζατε αρχεία από δωρεάν WiFi, ενώ 
ταυτόχρονα γλιτώνετε από ατελείωτες ώρες 
downloading. Άλλωστε, τα δημόσια δίκτυα δεν 
φημίζονται για τις υψηλές επιδόσεις τους στην 
ταχύτητα”.
Οι ασφαλείς και κρυπτογραφημένες συνδέσεις 
στο Internet είναι ιδιαίτερα σημαντικές και 
ακόμα περισσότερο σημαντικές, όταν μιλάμε για 
δωρεάν δημόσια WiFi. Οι κρυπτογραφημένες 
συνδέσεις φροντίζουν, ώστε τα μεταφερόμενα 
δεδομένα να είναι δυσανάγνωστα για τους άλ-
λους χρήστες, που βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο.
Αυτό παίζει κρίσιμο ρόλο, όταν μεταφέρετε 
στοιχεία πληρωμών ή άλλες προσωπικές πλη-
ροφορίες. Για ασφαλέστερες συνδέσεις, πρέπει 
να χρησιμοποιείτε τις συνδέσεις γνωστές και ως 
HTTPS. Μπορείτε εύκολα να τις αναγνωρίζετε, 
καθώς ο browser εμφανίζει ένα λουκέτο δίπλα 
από το σύνδεσμο που επισκέπτεστε.

Αν συνδεθείτε αυτόματα, γίνεστε στόχος για hackers

Οι τιμές καυσίμων στην εφαρμογή e-καταναλωτής
 Καθημερινά οι τιμές 1.400 προϊόντων από 13 αλυσίδες σούπερ μάρκετ με 2.400 καταστήματα

Παγίδες ασφαλείας του δωρεάν WiFi  Παγίδες ασφαλείας του δωρεάν WiFi  
στις διακοπέςστις διακοπές

Τη δυνατότητα να παρακολουθούν 
σε πραγματικό χρόνο τις τιμές των 
καυσίμων στο σύνολο της επικράτει-
ας θα έχουν σύντομα οι καταναλω-
τές μέσω της εφαρμογής (app) e-κα-
ταναλωτής της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου & Προστασίας Κατανα-
λωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων.
Η εφαρμογή, που υλοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της στρατηγικής προτεραι-
ότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης 
& Επενδύσεων για ενίσχυση της δι-
αφάνειας στην αγορά του λιανικού 
εμπορίου, συμπλήρωσε ήδη τέσσε-
ρις μήνες λειτουργίας και αποτελεί 
ένα σύγχρονο μέσο, με το οποίο οι 
καταναλωτές και οι θεσμικοί φορείς 
της αγοράς παρακολουθούν καθη-

μερινά την μέση τιμή πώλησης σε 
πάνω από 1.400 βασικά αγαθά.
Μέχρι σήμερα, στην πρώτη φάση 
ανάπτυξης της εφαρμογής που έγι-
νε σε συνεργασία με τον Οργανισμό 
Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, 13 
αλυσίδες σούπερ μάρκετ με συνο-
λικά πάνω από 2.400 καταστήματα 
σε όλη την Ελλάδα αναρτούν κα-

θημερινά, μέσω ειδικής ψηφιακής 
πλατφόρμας, τις μέσες τιμές πώλη-
σης λιανικής 1.400 προϊόντων. Πρό-
σφατα, προστέθηκαν πάνω από 200 
νέοι κωδικοί με φρέσκα φρούτα και 
λαχανικά, νωπά και κατεψυγμένα 
κρεατικά και ψάρια. Επίσης, στο e-
καταναλωτής app, ο καταναλωτής 
μπορεί να πληροφορηθεί τις τιμές 
για μάσκες προσώπου καθώς και σε 
ποια καταστήματα είναι διαθέσιμες.
Στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης 
& Επενδύσεων είναι να εμπλουτίζει 
διαρκώς τη λίστα με νέους κωδι-
κούς, προκειμένου ο καταναλωτής 
να μπορεί να συγκρίνει τις τιμές σε 
όμοια προϊόντα έχοντας την δυνα-
τότητα να επιλέξει το φθηνότερο 
κατάστημα.

Επισημαίνεται ότι οι χρήστες της 
εφαρμογής μπορούν να δημιουρ-
γούν το «καλάθι» τους, με τα αγα-
θά που οι ίδιοι επιλέγουν, ώστε να 
παρακολουθούν από τη μία τη μέση 
τιμή του «καλαθιού» ανά αλυσίδα 
σούπερ μάρκετ και από την άλλη 
την εξέλιξη των τιμών στο χρόνο.
Επιπρόσθετα, έχουν την δυνατότητα 
αφενός να ενημερώνονται για τα 
δικαιώματα των καταναλωτών και 
αφετέρου να επικοινωνούν μέσω 
της εφαρμογής απ’ ευθείας με την 
Γενική Γραμματεία Εμπορίου & 
Προστασίας Καταναλωτή διατυπώ-
νοντας τις όποιες προτάσεις, παρά-
πονα και καταγγελίες τους.
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• ΕΩΣ 31/8 Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου η καταληκτική 
προθεσμία υποβολής των δηλώσεων για τη μεταβολή 
του μισθώματος (δηλώσεις Covid), για τους μήνες Ιού-
λιο και Αύγουστο, χωρίς να επιβληθούν οι προβλεπό-
μενες κυρώσεις. Αυτό προβλέπει απόφαση του διοικη-
τή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 
Γιώργου Πιτσιλή, σύμφωνα επίσης με την οποία η ίδια 
προθεσμία (31 Αυγούστου) ισχύει και για την υποβολή 
αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης του μισθωτηρίου 
συμβολαίου. Ενώ, η αποδοχή των δηλώσεων Covid 
από τους ενοικιαστές μπορεί να πραγματοποιηθεί έως 
τις 7 Σεπτεμβρίου.

• ΜΗΔΕΝ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΓΟΝΙΚΕΣ 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΩΣ 150.000 ΕΥΡΩ

Τη δυνατότητα να δίνουν χρήματα στα παιδιά τους 
και συγκεκριμένα ποσά έως 150.000 χωρίς να πλη-
ρώνουν καθόλου φόρο στην εφορία παρέχει η κυβέρ-
νηση. Και αυτό υπό την προϋπόθεση ότι τα χρήματα 
αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση πρώτης 
κατοικίας. Με διάταξη του νέου φορολογικού νομο-
σχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή καταργείται ο 
φόρος 10% που επιβάλλεται σήμερα αυτοτελώς στη 
γονική παροχή χρηματικών ποσών και μάλιστα από 
το πρώτο ευρώ με την προϋπόθεση ότι τα παιδιά θα 
χρησιμοποιήσουν τα χρήματα που τους δωρίζουν οι 
γονείς τους για την αγορά πρώτης κατοικίας. Η δωρεά 
χρημάτων από τους γονείς στα παιδιά θα φορολογείται 
με βάση την κλίμακα της γονικής παροχής που προ-
βλέπει αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ.

• ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για δύο προγράμ-
ματα απασχόλησης του Οργανισμού Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με συνολικά 11.500 
νέες θέσεις εργασίας και επιδότηση 75% του μισθολο-
γικού και μη μισθολογικού κόστους, προϋπολογισμού 
92 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα:
– Το πρόγραμμα πτυχιούχων ανέργων 22-29 ετών 
αφορά σε 3.500 νέες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις 
του ιδιωτικού τομέα, διάρκειας 10 μηνών. Η επιδότηση 
ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη 
μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ 
μηνιαία.
– Το βελτιωμένο και ενισχυμένο πρόγραμμα απασχό-
λησης ανέργων 18-29 ετών, οποιασδήποτε εκπαιδευ-
τικής βαθμίδας, αφορά σε 8.000 νέες θέσεις εργασίας 
σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Αυξάνεται η επι-
δότηση από το 50% στο 75% του μηνιαίου μισθολογι-
κού και μη μισθολογικού κόστους και του ανώτατου 
ορίου από τα 500 ευρώ στα 750 ευρώ μηνιαία.

• ΕΩΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ 
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Παρατείνεται έως την 31η Οκτωβρίου η προθεσμία για 
την απόσυρση των ταμειακών μηχανών που δεν μπο-
ρούν να συνδεθούν online με την ΑΑΔΕ, καθώς και 
η προθεσμία για την αναβάθμιση των τεχνικών προ-
διαγραφών των ΦΗΜ. Η παράταση των προθεσμιών, 
η οποία προβλέπεται σε αποφάσεις που υπέγραψε ο 
διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
Γιώργος Πιτσιλής, κρίθηκε απαραίτητη, τόσο λόγω 
τόσο των συνθηκών της πανδημίας, όσο και για να 
δοθεί ικανός χρόνος για την ανάπτυξη των υπηρεσιών 
των παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης στη λιανική, 
ως εναλλακτική επιλογή για τις επιχειρήσεις με ταμει-
ακές μηχανές που πρέπει να αντικατασταθούν.
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Οι δωρεάν μικρές αγγελίες αποστέλλονται διαδικτυακά στη 
φόρμα: anagnostis.org/form/mikres-aggelies, που θα βρείτε 
στο anagnostis.org και αναγράφονται πλήρη στοιχεία (ονο-
ματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας) για να 
μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας αν χρειαστεί. Δωρεάν 
είναι μόνο για ιδιώτες. Κάθε ιδιώτης δεν μπορεί να δημοσιεύει 
περισσότερες από μία μικρή αγγελία ταυτόχρονα.
Δημοσιεύονται και στον έντυπο Αναγνώστη Πελοποννήσου και 
στο site www.anagnostis.org
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ΑγγελίεςΜΙΚΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ, αναλαμβάνει φύλαξη 
και δημιουργική απασχόληση βρεφών και 
νηπίων στην περιοχή Ναυπλίου, Τηλ 694 690 
7897 ΚΩΔ. 1157

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ τη φύλαξη και τη μελέτη παι-
διών δημοτικού. Από πέντε ετών και άνω. Πτυ-
χιούχος ΑΕΙ - Πανεπιστήμιο Πατρών. Κάτοχος 
Proficiency. Θεατρικό παιχνίδι - Μουσικοκινη-
τική. Δημιουργική απασχόληση παιδιών Άρ-
γος – Ναύπλιο. Επικοινωνία: theatredu2020@
gmail.com & viber 699 577 3571 ΚΩΔ. 1158

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

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

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. 
1185
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