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Ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή δικηγόρων 
από τις Περιφερειακές Ενότητες και θέμα μεγά-
λες υποθέσεις, στις οποίες εργολάβοι διεκδικούν 
πολλά εκατομμύρια ευρώ, με συνέπεια να δια-
τρέχει σοβαρό κίνδυνο ο προϋπολογισμός της 
Περιφέρειας.                                                           Σελ 3

Τη δεύτερη θέση στον Πανελλήνιο Διαγωνι-
σμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO  στην 
κατηγορία open, με θέμα ‘’από τον Αρχιμήδη 
στον  Da Vinci ‘’, έλαβε το δημοτικό σχολείο 
Αγ. Αδριανού Ναυπλίου, εκπροσωπώντας 
επάξια την Περιφέρεια Πελοποννήσου.                                               

Σελ 14

Σύσκεψη για 
ατασθαλίες στην 

Περιφέρεια

Από τον Αρχιμήδη 
στον  Da Vinci

  Σελ.  5Σελ.  5

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΡΟ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΡΟ ΤΟΥ 
ΝΑΥΠΛΙΟΥ;ΝΑΥΠΛΙΟΥ;

Μακρύς ο δρόμος για ασφαλή βόλτα στην ΑρβανιτιάΜακρύς ο δρόμος για ασφαλή βόλτα στην ΑρβανιτιάΟ ΚΟΣΜΟΣ ΣΥΓΚΙΝΗΘΗΚΕ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΥΓΚΙΝΗΘΗΚΕ 
ΚΑΙ ΤΡΕΧΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΚΑΙ ΤΡΕΧΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Μετά από 14 μήνες η συζήτηση για αποκατάστασηΜετά από 14 μήνες η συζήτηση για αποκατάσταση

 �� Ο ΚΑΛΟΣ Ο «ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ» ΞΕΡΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Μπορεί ο κορωνοϊός Μπορεί ο κορωνοϊός 
να στάθηκε αντίθετος να στάθηκε αντίθετος 

στον εορτασμό της 28ης στον εορτασμό της 28ης 
Οκτωβρίου, όμως ο Δήμαρχος Οκτωβρίου, όμως ο Δήμαρχος 

Άργους Δημήτρης Καμπόσος Άργους Δημήτρης Καμπόσος 
βρήκε τρόπο να εκφράσει βρήκε τρόπο να εκφράσει 

τα αντιφασιστικά και τα αντιφασιστικά και 
αντιναζιστικά συναισθήματα αντιναζιστικά συναισθήματα 

της παράταξής του. Καλεί της παράταξής του. Καλεί 
τους πολίτες που θέλουν να τους πολίτες που θέλουν να 
τιμήσουν αυτή την μέρα να τιμήσουν αυτή την μέρα να 
παρελάσουν με τα ΙΧ τους.   παρελάσουν με τα ΙΧ τους.   

Σελ. 3Σελ. 3

ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΕΜΠΡΟΣΕΜΠΡΟΣ

Σελ. 4Σελ. 4
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Ετήσια Τραπεζών, φορέων 
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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

Από αγκάθι βγαίνει ρόδο και από όλμο ανθοδοχείο Από αγκάθι βγαίνει ρόδο και από όλμο ανθοδοχείο 
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Χωρίς θύματα το δημοτικό 
συμβούλιο Ναυπλίου

Δεν επιβεβαιώθηκαν οι «σκοτωμοί» για την αντιδημαρχία Μπαρού

Πήγε να ανάψει κάποια στιγμή η φωτιά κατά την 
συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Ναυ-
πλιέων αλλά, ώδινεν όρος και έτεκεν μυν, (κοι-
λοπονούσε βουνό και γέννησε ποντίκι). Όταν ο 
καρατομηθείς αντιδήμαρχος Ναυπλιέων Ραφαήλ 
Μπαρού πήρε τον λόγο και ζήτησε από τον Δή-
μαρχο Ναυπλιέων να πει δημόσια τους λόγους 
διαγραφής του από την παράταξη, άστραψαν τα 
χαμόγελα της αντιπολίτευσης και τα κινητά μπή-
καν σε θέση «εγγραφής». Κάποια στιγμή ακού-
στηκε και η προσφυγή στην δικαιοσύνη, χωρίς 
όμως μέσα στην αναμπουμπούλα να γίνουν οι 
λόγοι κατανοητοί. Άδικα όμως αφού χωρίς εξη-
γήσεις ο θόρυβος κόπασε, ίσως να μην εξυπη-
ρετούσε πραγματικά και τις δύο αντιμαχόμενες 
πλευρές και ξεκίνησε η συνεδρίαση του ΔΣ χωρίς 
παρατράγουδα.
Μια μέρα πριν ο αντιδήμαρχος Ναυπλιέων Ρα-

φαήλ Μπαρού έριξε το γάντι στον δήμαρχο Ναυ-
πλιέων Δημήτρη Κωστούρο, οικειοποιούμενος 
τις μέχρι τώρα δράσεις του τμήματος «κοινωνι-
κής πολίτικης και υγείας», Τονίζοντας ότι:
«Ευχαριστώ ως αρμόδιος Αντιδήμαρχος «κοινω-
νικής πολίτικης και υγείας», ανεξάρτητος πλέον 
Δημοτικός Σύμβουλος Ναυπλιέων και αντιδή-
μαρχος, τον κ. Δήμαρχο που κατενόησε επιτέλους 
την σπουδαιότητα του παρεχομένου έργου και 
συνεχίζει  την τελευταία πρωτοβουλία μου, δη-
λαδή την οργάνωση αιμοδοσίας από τους πολί-
τες του Δήμου μας, με απώτερο σκοπό τις φιάλες 
αίματος που θα συγκεντρωθούν να δοθούν προς 
ενίσχυση της υγείας των παιδιών που βρίσκονται 
στο ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «ΕΛΠΙΔΑ».
Εύχομαι αυτή η βοήθεια να συνεχιστεί σ΄ όλες 
τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει στο μέλλον η 
αντίστοιχη Αντιδημαρχία.».

Σύσκεψη για ατασθαλίες σε έργα της 
Περιφέρειας

“Κατά κανόνα δεν δικαιολογούνται ατα-
σθαλίες και προφανώς δεν θα επιτρέπο-
νται στο εξής. Σε περίπτωση δε που συμβεί 
κάτι τέτοιο, κατά κανόνα θα αναζητούνται 
ευθύνες στον διευθυντή Τεχνικών Έργων 
και στον μηχανικό”.
Τα παραπάνω σημείωσε ο περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας μετά 
την ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε, με τη 
συμμετοχή του συνόλου των δικηγόρων 
και νομικών από τις Περιφερειακές Ενό-
τητες.
“Συζητήσαμε μεγάλες υποθέσεις, στις 
οποίες εργολάβοι διεκδικούν από την 
Περιφέρεια πολλά εκατομμύρια ευρώ, με 
συνέπεια να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο ο 
προϋπολογισμός της” συνέχισε ο Π. Νίκας, 
εξηγώντας ότι στη σημερινή σύσκεψη έγι-
νε ο καθορισμός του τρόπου οργάνωσης 
και αντίδρασης της Περιφέρειας στις εν 
λόγω απαιτήσεις.

“Για κάθε μία από αυτές τις υποθέσεις θα 
γίνεται σύγκληση της επιτροπής νομικών 
υποθέσεων της Περιφέρειας, θα καθορίζε-
ται η νομική γραμμή και ο νομικός εκπρό-
σωπός της” επισήμανε ο περιφερειάρχης, 
τονίζοντας ότι πλέον θα τηρηθεί αρχείο 
νομικών υποθέσεων και ανακοινώνοντας 
παράλληλα ότι “θα δοθούν στη δημοσιό-
τητα όλες οι εκκρεμότητες που υπάρχουν, 
καθώς οι κίνδυνοι για τον προϋπολογισμό 
της Περιφέρειας είναι σοβαροί”.

Διαδικτυακό κάλεσμα Καμπόσου για παρέλαση με 
ΙΧ την μέρα της 28ης Οκτωβρίου

Εκκίνηση στο τέρμα της Δαναού, στο σημείο που ξεκινά και το καρναβάλι του Άργους

Μ
ε ανάρτησή του στο διαδίκτυο 
ο Δήμαρχος Άργους Μυκη-
νών Δημήτρης Καμπόσος, δί-
νει άλλο νόημα στις παρελά-
σεις και καλεί τους Αργείους 

να παρελάσουν με τα ΙΧ τους:
«Τι λέτε, μπορούμε να παρελάσουμε με τα αυ-
τοκίνητα μας την 28η Οκτωβρίου στον Δήμο 
Άργους Μυκηνών, μιας και οι μαθητικές πα-
ρελάσεις δεν γίνονται λόγο COVID-19; 
Οι Ελληνικές σημαίες θα κυματίσουν για να 
τιμήσουν αυτούς που το 1940 πολέμησαν και 
εξευτέλισαν το φασισμό και το ναζισμό. Δη-
λώστε εδώ» και στην προσωπική του σελίδα: 
«Οι ελληνικές σημαίες θα κυματίσουν για να 
τιμήσουν αυτούς που το 1940 πολέμησαν  
και εξευτέλισαν το φασισμό και το ναζισμό. 
ναι μπορούμε!
28 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί ξεκινάμε από 
τέρμα Δαναού και Μεσσηνίας Αρκαδίας στο 
Άργος».
Στο ίδιο πνεύμα και ο αντιδήμαρχος Άργους, 
Νίκος Γκαβούνος δηλώνει: «Όλη η Ελλάδα 
στο δρόμο που δείχνει ο Δήμαρχος Δημήτρης 
Καμπόσος! Μία μία οι πόλεις θα κάνουν μη-
χανοκίνητες παρελάσεις γιατί η 28η δεν είναι 
μια μέρα σαν τις άλλες!»
Ήδη πολύ πριν τον Δήμαρχο Άργους- Μυ-
κηνών «πατριωτική σελίδα» στο FB, καλούσε 
τους «πατριώτες» σε «Μηχανοκίνητη πορεία. 
‘Και η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει’ στις 28 
Οκτωβρίου σε όλες τις πόλεις. Και να σκά-
σουν οι Ανθέλληνες». 
Απ` ότι φαίνεται μέχρι σήμερα, ο μόνος δή-
μαρχος που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα εί-
ναι ο Δημήτρης Καμπόσος. Την στάση αυτή 

του Δημάρχου Άργους- Μυκηνών επικρο-
τούν πολλοί φίλοι του καθώς και μέλη του 
συνδυασμού του, όπως η   Ελισάβετ Δήμα-
Πετροπούλου: «Φυσικά ναι...Το ελάχιστο που 
θα μπορούσαμε να κάνουμε για να τιμήσου-
με την πατρίδα μας και τους ήρωες της ...Να 
δείξουμε και να καταδείξουμε ότι είμαστε Έλ-
ληνες άξιοι απόγονοι αυτών των σπουδαίων 
των μεγάλων που θυσίασαν τη ζωή τους για 
την πατρίδα... Όλοι ενωμένοι ... όλοι παρόντες 

την μέρα εκείνη... Συγχαρητήρια  δήμαρχε 
μας για την πρωτοβουλία... Είμαστε μαζί σου 
για να την υλοποιήσουμε...».
Στην ανταπόκριση των οπαδών του ο κ. Κα-
μπόσος δεν έκρυψε την ικανοποίηση του εκ-
φράζοντας την βεβαιότητα ότι: «προβλέπω να 
μας παίζουν τα κανάλια σε όλο τον κόσμο. Η 
μεγαλύτερη πομπή αυτοκινήτων. Θα γεμίσει 
ο τόπος με τις σημαίες της πατρίδας μας».
Μέχρι χτες πάντως τα κανάλια έβλεπαν αρ-

νητικά την προσπάθεια του κ. Καμπόσου για 
παρέλαση των ΙΧ, με πρώτη την κρατική τη-
λεόραση. Μέχρι την 28η Οκτωβρίου μεσολα-
βούν ακόμα αρκετές ημέρες για να πειστούν 
να ακολουθήσουν κι άλλοι δήμαρχοι την 
προτροπή της «πατριωτικής» ιστοσελίδας.
Λεπτομέρειες της αυτοκινητοπομπής δεν 
έχουν ανακοινωθεί ακόμα αν τα αυτοκίνητα 
στρίψουν δεξιά ή αριστερά στην Καποδιστρί-
ου ή αν θα περάσουν από το γεφυράκι της 
πλατείας Ομονοίας (Αγ. Πέτρου), παρά μόνο 
το σημείο εκκίνησης στο πάρκινγκ της αρχαι-
ολογίας, εκεί όπου σταθμεύουν το καρναβάλι 
του Άργους τα καρναβαλικά άρματα.
Από πλευράς αντιπολίτευσης δεν έχουν 
υπάρξει μέχρι σήμερα (χτες) επίσημες τοπο-
θετήσεις.  
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Υπάρχει μέλλον για τον άπορο της Αρβανιτιάς;
Ο κόσμος συγκινήθηκε και τρέχει να προσφέρει. Τί ζητούν οι Ναυπλιώτες από τις υπηρεσίες

Τ
ο σουβλάκι που κρατά στο τρεμάμενο 
χέρι του μερικές ημέρες μετά τη δημοσι-
οποίηση της περιπέτειάς του, προφανώς 
και δεν αποτελεί τη μόνιμη λύση για 

την επιβίωση του άπορου 40χρονου Γιώρ-
γου, που έχει βρει κατάλυμα στη βρώμικη και 
εγκαταλελειμμένη τουαλέτα του παλιού κτη-
ρίου της Αρβανιτιάς. Είχε να φάει καιρό και 
το σουβλάκι αυτό έμοιαζε βασιλικό γεύμα για 
τον Γιώργο από τον Πειραιά που βρέθηκε στο 
Ναύπλιο να αργοπεθαίνει.
Ο σκελετωμένος συνάνθρωπός μας από την 
πείνα και τις κακουχίες που έχει δημιουργήσει 
η ατυχία του να μείνει άπορος, δέχθηκε αρκε-
τές επισκέψεις από την περασμένη βδομάδα, 
που ανέδειξε το πρόβλημά του ο ΑΝΑΓΝΩΣ-
ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Δεν ήταν λίγοι αυτοί 
που συγκινήθηκαν με την περιπέτειά του και 
θέλησαν να ανταλλάξουν μαζί του μια κουβέ-
ντα ή να βοηθήσουν όπως μπορούν. 

Η επιβίωσή του όμως δεν εξαρτάται μόνο από 
μια μπουκιά φαγητό. Τα προβλήματα υγείας 
που αντιμετωπίζει είναι σοβαρά και ο χώρος 
που μένει επιδεινώνει την κατάσταση αυτή.
Η πολιτεία έχει τον πρώτο λόγο για να μπο-
ρέσει να επιβιώσει αυτός ο άνθρωπος.
Εντωμεταξύ συγκινητικά είναι τα σχόλια και 

η ευαισθητοποίηση του κόσμου που έγινε 
κοινωνός της ιστορίας του 40χρονου.

«Πριν έρθει στο Ναύπλιο, έμενε μέσα στο κτί-
ριο του ΟΣΕ στο Άργος, φαγητό είχε απ’ το δη-
μοτικό συσσίτιο, και κάποιους αλληλέγγυους. 
Είχαμε προσπαθήσει να τον επαναφέρουμε σε 
φυσιολογικά επίπεδα επιβίωσης, αλλά υπάρ-
χει πρόβλημα στην επικοινωνία μαζί του. Η 
κατάσταση του ήδη είναι σε οριακό σημείο, 
πρέπει άμεσα να γίνει κάτι». Αυτά σημειώνει 
γνωστός Ναυπλιώτης που τυχαίνει να γνωρί-
ζει τον άνθρωπο αυτό πριν εμφανιστεί στην 

Αρβανιτιά.
«Έλεος ...ας βοηθήσουμε όλοι να βρεθεί μια 
λύση για τον άνθρωπο...», λέει γνωστή Ναυ-
πλιώτισσα που έμαθε την περιπέτεια του 
Γιώργου, για να συμπληρώσει ένας ακόμα συ-
μπολίτης μας: «Έλεος, όλοι αυτοί που πήγαι-
ναν για μπάνιο δεν έβλεπαν; Αόρατος ήταν;»
Και το ερώτημα που τίθεται από πολλούς 
είναι εύλογο:  «Η κοινωνική υπηρεσία του 
δήμου είναι άφαντη;», ρωτά ένας ακόμη, συ-
μπληρώνοντας: «Για όνομα του Θεού....ακού-
ει κανείς εκεί στο Δήμο;»

Και σχολιάζει: «Δυστυχώς δεν εί-
ναι επενδυτής. Και ρούχα θα είχε 
και φαγητό και κάτι ψιλά να την 
περνάει».
Όπως έγινε γνωστό, το θέμα και 
στο παρελθόν είχε επιχειρήσει 
να αναδειχθεί από κατοίκους της 
πόλης. Όμως δεν υπήρξε αποτέ-
λεσμα. 
Όπως σημειώνει μεταξύ άλλων ο 
επικεφαλής του «Ανάπλι Εμπρός» 
Κώστας Καράπαυλος: «Εύγε στον 
έντυπο Αναγνώστη που έκανε 
πρωτοσέλιδο θέμα το ότι κάποιος 
συνάνθρωπός μας ζει μέσα σε 
άθλιες συνθήκες στην βρώμα του 
κτηρίου της Αρβανιτιάς.
Τον βοηθούν αρκετοί συμπολίτες 
και επιχειρήσεις σιωπηλά. Αλλά 

οι συνθήκες της ζωής του αποτελούν ντροπή 
για όλους μας. Για εμένα πρώτα από όλους.
Βέβαια το "Ανάπλι εμπρός" δεν αδιαφόρησε. 
Έχει στείλει από τον Ιούνιο έγγραφο στον 
ΔΟΚΟΙΠΑΝ. Μας απάντησαν ότι ήδη έχουν 
επιληφθεί. Όμως οι συνθήκες παραμένουν 
τραγικές.
Στο έγγραφο αυτό που τους στείλαμε, τους 
καλούσαμε επίσης να κάνουν προσφυγή 
κατά της απόφασης της αποκεντρωμένης 
διοίκησης που απέρριψε την προγραμματική 
μεταξύ του Γηροκομείου και του ΔΟΚΟΙΠΑΝ.
Η υπάλληλος που έβγαλε την απόφαση έκα-
νε ότι δεν κατάλαβε το περιεχόμενο της Προ-
γραμματικής. Θεώρησε ότι αυτή είναι μονο-
μερής και μόνον υπέρ του Γηροκομείου.
Όμως το Γηροκομείο θα έβαζε χώρους, τεχνο-
γνωσία και προσωπικό και για περιπτώσεις 
σαν αυτές του συνανθρώπου μας. Η Προ-
γραμματική μιλούσε και για εξωιδρυματική 
προστασία. Και για ανήμπορους και οικονο-
μικά αδύναμους. Θα μπορούσαν οι ανήμπο-
ροι να κοιμηθούν κάποια βράδια σε καθαρά 
σεντόνια. Να κάνουν ένα μπάνιο. Να λάβουν 
ιατροφαρμακευτική προστασία. Να φάνε σε 
τραπέζι. Ναι..... Και αυτά ήταν η προγραμμα-
τική. Δεν έκαναν προσφυγή στην εξόφθαλμα 
εσφαλμένη απόφαση.  Δεν ήθελαν διότι η 
προγραμματική προχώρησε με πρωτοβουλία 
των συμβούλων που θεωρούσαν ότι έκαναν  
αντιπολίτευση».

 Πριν από μήνες είχε 
ενημερωθεί εγγράφως 

ο ΔΟΚΟΙΠΑΝ, που 
απάντησε ότι ήδη έχει 
επιληφθεί… Όμως οι 

συνθήκες παραμένουν 
τραγικέςΑρκετοί συμπολίτες και επιχειρήσεις 

σιωπηλά άρχισαν να βοηθούν τον 
άπορο της Αρβανιτιάς μετά τη δημο-
σιοποίηση της περιπέτειάς του
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Δ
εκατέσσερις μήνες θα χρειαστεί 
να περάσουν για την ολοκλή-
ρωση της μελέτης που θα υλο-
ποιήσει το Εθνικό και Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

ώστε να μπορέσει ο δήμος Ναυπλιέων 
να αντιμετωπίσει το σοβαρό πρόβλημα 
των κατολισθητικών φαινομένων στην 
περιοχή της Αρβανιτιάς και να προ-
γραμματίσει παρεμβάσεις στην περιοχή 
και να μπορεί ο κόμος να απολαμβάνει 
τη μοναδική παραθαλάσσια διαδρομή με 
ασφάλεια.
Η Προγραμματική Σύμβαση ισχύει από την 
υπογραφή της από τα συμβαλλόμενα μέρη 
και λήγει μετά την παρέλευση 14 μηνών. Από 
το δήμο εγκρίθηκε δαπάνη 67.200,00 ευρώ, 
για την Προγραμματική σύμβαση «Έρευνα και 
αντιμετώπιση κατολισθητικού κινδύνου με 
καινοτόμες μεθόδους στην περιοχή μονοπάτι 
Αρβανιτιάς» και η χρηματοδότηση προέρχε-
ται από τον τακτικό προϋπολογισμό. Επιστη-
μονικά υπεύθυνος του έργου εκ μέρους του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών είναι ο Καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας.
Η προγραμματική σύμβαση που ενέκρινε 
το Δημοτικό Συμβούλιο γίνεται μεταξύ του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του 
Δήμου Ναυπλιέων, του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Ναυπλίου και του Εθνικού Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με σκοπό 
την εκπόνηση εφαρμοσμένου ερευνητικού 
έργου με τίτλο «Έρευνα και αντιμετώπιση 
καλαισθητικού κινδύνου με καινοτόμες μεθό-
δους στην περιοχή μονοπάτι Αρβανιτιάς του 
δήμου Ναυπλιέων».

Οι κατολισθήσεις
Όπως αναφέρεται και στη σύμβαση, στην πε-
ριπατητική διαδρομή της Αρβανιτιάς έχουν 
σημειωθεί δύο μεγάλες κατολισθήσεις σε διά-
στημα ενός έτους. Η πρώτη σημειώθηκε τον 
Ιούνιο του 2018 και η δεύτερη τον Αύγουστο 
του 2019. Ο γύρος της Αρβανιτιάς αποτελεί μια 
μοναδική παραθαλάσσια διαδρομή που ενώνει 
την πλαζ της Αρβανιτιάς με την παραλία της 
πόλης του Ναυπλίου. Αποτελεί μια συνήθη δι-

αδρομή τόσο για τους μόνιμους κατοίκους της 
περιοχής, όσο και για τους τουρίστες.
Το μονοπάτι της Αρβανιτιάς περιτρέχει το 
ύφωμα της Ακροναυπλίας με τα επιβλητικά 
τείχη. Το σύνολο του Κάστρου της Ακροναυ-
πλίας με βάση την διάκριση από δυτικά προς 
τα ανατολικά διακρίνεται σε επιμέρους περι-
οχές, όπως είναι η περιοχή του Ρωμέϊκου κά-
στρου, η περιοχή της Πύλης Sagredo - Πύρ-
γου Ωρολογίου, η περιοχή της Δεξαμενής, 
η περιοχή του Τείχους Gambello, η περιοχή 
Νοσοκομείου-Αγίων Αναργύρων, η περιοχή 
του Ανατολικού τείχους, η περιοχή του Ξενο-
δοχείου Ξενία και η περιοχή των Προμαχώ-
νων Τόρων καί Grimoni.
Το ερευνητικό έργο έχει ως σκοπό την έρευνα 
των γεωλογικών, γεωτεχνικών, υδρογεωλο-
γικών, σεισμοτεκτονικών δεδομένων της πε-
ριοχής, την λεπτομερή αποτύπωση του ανά-
γλυφου, συμπεριλαμβανομένων των τειχών 
και των κατασκευών όλων των εποχών στην 
περιοχή μελέτης, με τη χρήση μη επανδρωμέ-
νων αεροσκαφών και τη δημιουργία λεπτο-
μερούς ψηφιακού μοντέλου ανάγλυφου. Η 
έρευνα αυτή θα αποτυπώσει όλα τα στοιχεία 
του κατολισθητικού κινδύνου με τη χρήση 
καινοτόμων μεθόδων.
Στόχος του ερευνητικού έργου είναι μέσα από 
τα μοντέλα προσομοίωσης καταπτώσεων και 
ολισθήσεων των βραχωδών τεμαχών, αλλά 
και του υπολογισμού της ευστάθειας να δο-
θούν στις υπηρεσίες του Δήμου τα ενδεικνυ-
όμενα μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου 
και να καταγραφούν προτάσεις παρεμβάσεων 
για την μείωση των καταπτώσεων.

Αργεί η αποκατάσταση
Ο Δήμος Ναυπλιέων με βάση το παρόν ερευ-
νητικό πρόγραμμα και τα παραδοτέα που θα 
προκύψουν από την εκτέλεση αυτού θα μπο-
ρεί να χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο εργαλείο 
που στηρίζεται στη σύγχρονη επιστήμη και 
τεχνική για την αντιμετώπιση των κατολι-
σθητικών φαινομένων της περιοχής Αρβανι-

τιά του Δήμου Ναυπλίου.
Ο ερευνητικός χαρακτήρας που έχει το έργο 
έγκειται στο γεγονός ότι οι παρεμβάσεις που 
θα προταθούν θα είναι απολύτως συμβατές 
με το ιδιαίτερο περιβάλλον και με τον μονα-
δικό αρχαιολογικό χώρο και θα  χρησιμοποι-
ηθούν νέες τεχνολογίες μη παρεμβατικές. Θα 
ληφθούν υπόψη και οι υδρομετεωρολογικές 
και γεωδυναμικές αλληλεπιδράσεις, οι οποίες 
παρατηρούνται ιδιαίτερα συχνά και με αυξα-
νόμενη ένταση λόγω της κλιματικής κρίσης.

Η Προγραμματική Σύμβαση
Όπως αναφέρει η Προγραμματική Σύμβαση, 
η έρευνα στην περιοχή θα περιλαμβάνει νέες 
από αέρος μεθοδολογίες αποτύπωσης των 
πρανών μέσα από εξειδικευμένα λογισμικά 
κατάλληλα παραμετροποιημένα για τις ανά-
γκες της περιοχής. Καινοτόμες τεχνολογίες 
αποτύπωσης θα εφαρμοστούν και για τη δι-
ερεύνηση της βραχομάζας, των πρωτογενών 
και δευτερογενών ασυνεχειών, οι οποίες τέ-
μνουν τους γεωλογικούς σχηματισμούς και 
διατάσσονται στα πρανή.
Δεδομένου ότι η περιοχή αποτελεί χώρο με 
ιδιαίτερα ιστορικά και περιβαλλοντικά χα-
ρακτηριστικά θα προταθούν παρεμβάσεις οι 

οποίες θα έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή απο-
τελεσματικότητα και θα συνάδουν απόλυτα 
με το περιβάλλον.
Τέλος θα διερευνηθούν τα γεωδυναμικά και 
σεισμοτεκτονικά χαρακτηριστικά της περιο-
χής με τα οποία συνδέονται άμεσα με την ευ-
στάθεια των βραχωδών τεμαχών.

Εργασίες που θα εκτελεστούν
1. Αξιολόγηση υπαρχόντων γεωλογικών, γε-
ωτεκτονικών, υδρογεωλογικών, σεισμοτεκτο-
νικών και γεωτεχνικών δεδομένων.

2. Αποτύπωση πρανούς με χρήση μη επαν-
δρωμένου αεροσκάφους. Δημιουργία λεπτο-
μερούς ψηφιακού μοντέλου αναγλύφου.
3. Αποτύπωση των τειχών και των ανθρωπο-
κατασκευών όλων των εποχών στην περιοχή 
μελέτης, και δημιουργία ψηφιακού μοντέλου
4. Γεωλογική - Τεκτονική χαρτογράφηση των 
γεωλογικών σχηματισμών στην ευρύτερη πε-
ριοχή σε κατάλληλη κλίμακα.
5. Γεωτεχνική χαρτογράφηση των γεωλογι-
κών σχηματισμών στην ευρύτερη περιοχή σε 
κατάλληλη κλίμακα.
6. Διερεύνηση της ασυνεχούς τεκτονικής πα-
ραμόρφωσης που έχουν υποστεί, διερεύνηση 
επιφανειών ολίσθησης με τη χρήση μη επαν-
δρωμένου αεροσκάφους, καταγραφή και επε-
ξεργασία των μετρήσεων των γεωμετρικών 
στοιχείων των ασυνεχειών και των βραχω-
δών μαζών.
7. Εντοπισμός αστοχιών στα πρανή και κατά-
ταξη βραχομάζας με βάση τις διεθνώς αποδε-
κτές μεθοδολογίες υπολογισμού ευστάθειας.
8. Μοντέλα προσομοίωσης καταπτώσεων και 
ολισθήσεων των βραχωδών τεμαχών με ειδι-
κά λογισμικά και αναλύσεις εξέλιξης πτώσε-
ων. Υπολογισμός ευστάθειας πρανούς βραχω-
δών πρανών.
9. Ενδεικνυόμενα μέτρα και προτάσεις πα-
ρεμβάσεων μείωσης επικινδυνότητας από 
καταπτώσεις.
Τα ανωτέρω θεματικά αντικείμενα δύναται 
να προσαρμοστούν ανάλογα με τις συνθήκες, 
έτσι ώστε να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέ-
σματα της έρευνας.

Μακρύς ο δρόμος για την ασφαλή 
βόλτα της Αρβανιτιάς

Μετά από 14 μήνες που θα ολοκληρωθεί η μελέτη, πρόκειται να ξεκινήσει η συζήτηση για την 
αποκατάσταση – 67.000 ευρώ για Προγραμματική Σύμβαση

Με Drone η λεπτομερής 
αποτύπωση του 

ανάγλυφου για να 
καταγραφούν προτάσεις 

παρεμβάσεων για 
την μείωση των 
καταπτώσεων

Η μοναδική 
παραθαλάσσια διαδρομή 

του γύρου Αρβανιτιάς 
αποτελεί συνήθη 

διαδρομή τόσο για τους 
μόνιμους κατοίκους της 

περιοχής, όσο και για 
τους τουρίστες
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του Θέμου Γκουλιώνη*

μονολογώντας

Α, ρε άπαιχτοιΑ, ρε άπαιχτοι
Τελικά οι μάσκες είναι για μας 
τους κοινούς θνητούς. Όπως 
και τα πρόστιμα είναι για μας. 
Οι «τοπικοί και περιφερειακοί 
μας άρχοντες» γράφουν τους 
νόμους στα πα… τους. Το 
ίδιο και οι «δημοσιογράφοι» 
που τους ακολουθούν. Τελι-
κά την δεξιά δεν την πιάνει 
o Covid-19 με εξαίρεση τον 
Αδριανό που είναι ο μόνος 
και μπράβο του με μάσκα. Η 
φωτογραφία δεν προέρχεται 
από παπαράτσι αλλά είναι 
ανηρτημένη απ τους ίδιους. Μην τους δούμε με μάσκα και τους ξεχάσουμε. Ξεχνιούνται τέτοιες προ-
σωπικότητες; Δεν ξεχνιούνται. Άπαιχτοι, κι ας καλπάζει ο κορωνοϊός. Γραμμή Τραμπ. Σούπερμαν με τα 
ούλα τους ή σούπερ Γκούφη με την ιταλική έννοια;                             ΑΝ.

Ανησυχία για κορωνοϊό στο Λυγουριό
Ψυχραιμία σε όλους και τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων ζητά 
από τους κατοίκους του Λυγουριού ο δήμαρχος Τάσος Χρόνης. Ήδη 
υπάρχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού, ο αριθμός των οποίων 
είναι ακόμα ρευστός, αφού είναι σε εξέλιξη ευρεία ιχνηλάτηση και ανα-
μένονται αποτελέσματα.
Ο κος Χρόνης προκειμένου να καταλαγιάσει την ανησυχία των ντόπιων 
δήλωσε: «Μετά τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στο Δήμο μας και σε συνε-
χή επικοινωνία που έχουμε με τον ΕΟΔΥ συνιστούμε ψυχραιμία σε όλους 
και τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων. Όπως πάντα, θα σας ενημε-
ρώνουμε με βάση τα επίσημα στοιχεία και την πραγματική κατάσταση! 
Να ευχηθούμε περαστικά στους συνανθρώπους μας που νοσούν και σύντομα να είναι γεροί και στις εργασί-
ες τους».      Y.Z.«Αδέσποτοι», ο Πλαπούτας 

και ο Κολοκοτρώνης;
Ας μιλήσουμε για κάτι το άσχετο εκ πρώτης όψεως με τον τίτλο τού 
σημερινού άρθρου: Τα «ζώα συντροφιάς». 
Περιέργως, σέ όλα τα λεξικά βρίσκεις τη «συντροφιά» μόνο ανάμεσα 
σε ανθρώπους (συναναστροφή για λόγους συμπαράστασης, βοήθειας, 
υποστήριξης, παρέας και γενικότερα ομάδα ανθρώπων που έχουν κοι-
νά ενδιαφέροντα και αναζητήσεις).
Προσφάτως όμως, έτσι ονομάσθηκε και ένα ζώο-φίλος τού ανθρώπου, 
που τού κρατά «συντροφιά».
Αυτού τού είδους η συντροφιά όμως, έχει τόν χαρακτήρα τής υπο-
κατάστασης (και όχι βέβαια τής αντικατάστασης) τής ανθρώπινης 
συντροφιάς που δυστυχώς απουσιάζει. 
Έτσι, παρακολουθούμε αντρούκλες δυό μέτρα, να σκύβουν για να πιά-
σουν τα ζεστά κόπρανα τού σκύλου, με ένα γάντι, όταν οι ίδιοι σιχαίνο-
νται τού ίδιου τους τού παιδιού τα κακά. 
Αυτή η ΥΠΟ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, τονίζει τήν παρακμιακή περίοδο που έχει 
εγκατασταθεί γύρω μας αλλά και κυρίως μέσα μας. 
Ακούμε πολύ συχνά, ότι ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος τού ανθρώ-
που.
Όμως φίλος δεμένος από το λαιμό με λουρί; 
Φίλος που ακόμα και να τόν κλοτσήσει ο φίλος του, γυρίζει και τού 
γλύφει το πόδι;
Φίλος που κάθεται να τόν ευνουχίσει το αφεντικό του (δήθεν φίλος 
του) δίχως διόλου να διαμαρτυρηθεί; 
Φίλος που γλύφει στο πρόσωπο ακόμη και στο στόμα, το παιδί τού 
αφεντικού ή και τόν ίδιο τόν αφεντικό, με τήν γλώσσα του που πριν 
λίγο είχε γλύψει τόν ποπό του;  
Φίλος, που κάποτε ορμάει (ολοένα και πιο συχνά διαβάζουμε τέτοιες 
ειδήσεις) και κατακρεουργεί ένα μικρό παιδάκι, δίχως ουδείς να τολμά-
ει να εξοντώσει το ζώο, γιατί το ζώο δέν διαθέτει λογική, άρα δέν έχει 
ευθύνη καμιά; 
(Άλλοι λένε ότι νόμισε πώς η ύπαρξη τού μικρού παιδιού απειλούσε 
τόν αφεντικό του, άλλοι ότι κατακρεούργησε το παιδί, γιατί το ζήλε-
ψε, άλλοι ότι ξύπνησε ξαφνικά η αγριότητα τού λύκου από τόν οποίο 
προέρχεται. Πήγαινε τώρα να τα πείς όλα αυτά τα αισχρά, στην χαρο-
καμένη μάνα).  
Οι κάποτε ακμάζουσες βιομηχανίες παρασκευής ζωοτροφών, για να 
μην κλείσουν, μιάς και τα γιδοπρόβατα και τά βοοειδή έρχονται όλα 
από τήν Εσπερία, μετετράπησαν σε παραγωγή σκυλοτροφών κυρίως 
αλλά και γατοτροφών.   
Οι γάτες ευτυχώς διατηρούν τήν βιολογική τους αξιοπρέπεια και δέν 
δέχονται επ’ ουδενί, λουρί στο σβέρκο τους. 
Τώρα άς σχολιάσουμε για λίγο τη λέξη «αδέσποτα» που στα Ελληνικά 
σημαίνει «δίχως αφεντικό». Το αντίθετο επίθετο είναι το «δεσποζόμενος 
–μενη –μενο» και το ουσιαστικό είναι η «Δεσποτεία» που σημαίνει τήν 
απεριόριστη εξουσία και τήν απόλυτη αυταρχικότητα, οι οποίες οδη-
γούν, στήν συνακόλουθη επιβολή τυφλής υποταγής.
«Ποιητική Αδεία», ΑΔΕΣΠΟΤΟΥΣ μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τόν 
Αρχιστράτηγο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τόν Στρατηγό Δημήτριο 
Πλαπούτα, οι οποίοι σύρθηκαν στις φυλακές, και τήν θανατική κατα-
δίκη, γιατί δέν έδειχναν «τυφλή υποταγή» στα κελεύσματα τού τότε 
δυνάστη Άρμαρσμπεργκ. Στο κατηγορητήριο τής δίκης κυρίαρχη ήταν 
η εσχάτη προδοσία!
Δέν δέχτηκαν, αυτά τα λιοντάρια τής λευτεριάς, να τούς περάσουν το 
λουρί στο σβέρκο, και να γίνουν δεσποζόμενα σκυλάκια συντρο-
φιάς, σε απολύτως κανέναν δυνάστη.

Ναύπλιον 19.10.20
*Ο Θέμος Γκουλιώνης είναι Οφθαλμίατρος
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Δήμαρχε τράβα αφτιά
Δεν παίρνουν χαμπάρι, ούτε οι λαϊκατζήδες, ούτε και οι μόνιμοι «θαμώνες» της λαϊκής όσο και 
να φωνάζει ο Δήμαρχος Άργους- Μυκηνών να διατηρηθεί ο χώρος καθαρός. Αφού κατάφεραν 
να επιβάλουν τον τσαντιρομαχαλά με 
τα νάιλον δεμένα πάνω στα καινούρ-
για φωτιστικά και να σταματήσουν να 
στρώνουν κάτω από τους πάγκους 
για να μην λερώνονται οι πλάκες  
επέβαλαν την δικιά τους λογική χω-
ρίς καν επίπληξη από τους επόπτες 
και τον αντιδήμαρχο της Λαϊκής. Ξέ-
ρουμε πως η θέση του Καμπόσου εί-
ναι διαφορετική από την εικόνα που 
παρουσιάζει η λαϊκή για την οποία 
ξοδεύτηκαν πολλά εκατομμύρια για 
να μην είναι έτσι. Ας τραβήξει κανένα 
αφτί κι όποιος δεν συμμορφώνεται… 
έξω απ το κοτέτσι.

 ΑΝ.  

4,3 εκ ΕΣΠΑ στην 4,3 εκ ΕΣΠΑ στην 
ΠελοπόννησοΠελοπόννησο

Σημαντική τηλεδιάσκεψη είχε ο πε-

ριφερειάρχης Πελοποννήσου Πανα-

γιώτης Νίκας, με αντικείμενο την πρό-

σκληση του ΕΣΠΑ - προϋπολογισμού 

περί τα 4,3 εκατομμύρια ευρώ με την 

υπερδέσμευση - η οποία αφορά τη δη-

μιουργία δομών επιχειρηματικότητας 

και καινοτομίας.

Στην τηλεδιάσκεψη μετείχαν οι πρυτά-

νεις του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτε-

χνείου (ΕΜΠ) Ανδρέας Μπουντουβής 

και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Αθανάσιος Κατσής, καθώς επίσης οι 

προϊστάμενο της ΕΥΔΕ Πελοποννήσου 

Αντώνης Ψαράκης και της Διεύθυνσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Μι-

χάλης Αποστολάκης.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης συ-

ζητήθηκε η σύναψη προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πε-

λοποννήσου, του ΕΜΠ και του Πανεπι-

στημίου Πελοποννήσου, με αντικείμε-

νο την διαχείριση του εν λόγω έργου, η 

υλοποίηση του οποίου προβλέπει την 

δημιουργία πέντε δομών στην Περιφέ-

ρεια Πελοποννήσου, μία σε κάθε Περι-

φερειακή Ενότητα.

Y.Z.

Πριν  Αλέκτωρα φωνήσαι 
τρις 

Τι γίνεται κ. Κρίγγο; Τρεις μέρες είναι μπροστά στην 
είσοδο του Δημαρχείου. Θα επιβάλετε πρόστιμο για 
παράνομη αφισοκόλληση στο ΚΕΘΕΑ, όπως έχετε πει 
πως θα επιβάλετε πρόστιμα προς όλους  ή θα το κά-
νετε γαργάρα; Είναι ηλίου φαεινότερο πως η αφισο-
κόλληση θα πρέπει να επιτραπεί πλην όμως σε συγκε-
κριμένους και μόνο χώρους. Εξ άλλου οι αφισσούλες 
δεν είναι τόσο καταθλιπτικές όσο τα κηδιόχαρτα που 
επιτρέπετε. Φτιάξτε ελεγχόμενους χώρους για αφί-
σες και αφήστε τις κενές απαγορεύσεις.    ΑΝ. 

Το «μπακάλικο» Το «μπακάλικο» 
του Εργατικού του Εργατικού 

Κέντρου ΝαυπλίουΚέντρου Ναυπλίου
Το Εργατικό Κέντρο Ναυπλίου στα 
πλαίσια της κοινωνικής του παρέμ-
βασης  θα διαθέσει :
1.αλεύρι σταρένιο (χωριάτικο) από 
το μύλο του άγιου Αδριανού (0,65€/
κιλό) 6.50€ τα 10 κιλά. 
2. ρύζι μπονέτ, 4.30€ τα 3 κιλά  
3. ρύζι γλασέ 4.30€ τα 3 κιλά                              
4. φακές ψιλές  6.00€  τα 3 κιλά                                                                                                                    
5. φάβα Φενεού   2.50€ τo 1 κιλάo 
6. φασόλια μέτρια   8.50€  τα 3 κιλά                                                                                     
7. φασόλια γίγαντες  12.50€ τα 3 κιλά         
8. ρεβίθια  7.50€ τα 3 κιλά
Οι ενδιαφερόμενοι συμπολίτες μπο-
ρούν να επικοινωνούν με τα τηλέ-
φωνα 2752028141 και 2752021269,  
για την αγορά των προϊόντων. Η δι-
αδικασία της αγοράς θα γίνει 1 και 2 
Νοεμβρίου,  ημέρες  Κυριακή από 8 
π.μ. – 6 μ.μ.  και δευτέρα από 8π.μ.- 
3μ.μ. στο χώρο του Εργατικού Κέ-
ντρου.

  ΟΦ. 

Το αυθαίρετο στο 
Λυγουριό
Εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή του 
δήμου Επιδαύρου δαπάνη για τη νομιμοποί-
ηση του αυθαίρετου κτιρίου στην πλατεία 
Αθανάσιου Διάκου, με πίστωση ύψους εν-
νιακόσια ενενήντα δύο ευρώ (992,00 ευρώ). 
Το ποσό θα διατεθεί από τον προϋπολογι-
σμό οικονομικού έτους 2020. Με απόφαση 
του δημάρχου η νομιμοποίηση ανατέθηκε 
σε τοπική εταιρεία.. Υ.Ζ.
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Vita Civilis
Μερικές συγκρίσεις…
Του Σπύρου Δαπέργολα

Εγκαινιάστηκε το αρδευτικό έργο στα Φίχτια

Τί συμβαίνει με τις υπερωρίες 
των υπαλλήλων στην Ερμιονίδα;

Ο ΜΑΖΙΩΤΗΣ χωρίς να έχει χύσει αίμα έφαγε 
ισόβια. Ο Κασιδιάρης 13 χρόνια.
Οι της ΣΠΦ, χωρίς νεκρό έβγαλαν άπειρα χρόνια 
μέσα αντίστοιχα.
Ο Θεοφίλου που αθωώθηκε έκατσε μέσα 5,5 
χρόνια. Ο Σίμος Σεισίδης ακόμα χειρότερα. Ο Μι-
χαλολιάκος δεν θα φτάσει τα 5.
Η καθαρίστρια με το πλαστό πτυχίο έφαγε 10 
χρόνια. Η Ζαρούλια 6.

Η ΗΡΙΑΝΝΑ έβγαλε έναν χρόνο φυλακή. Ο Μί-
χος ούτε μέρα.
Για την απόπειρα ανθρωποκτονίας στους Αιγύ-
πτιους ψαράδες οι ΧΑίτες έφαγαν 3 χρόνια. Για τα 
σπασμένα τζάμια στα διόδια του Κιάτου τα μέλη 
του Ρουβίκωνα έφαγαν 3,5
…κι αν τελικά δεν δώσουν αναστολή ποινής 
στους Χαίτες μέχρι το εφετείο.
Να μην ξεχάσουμε την εμπιστοσύνη στην αστική 
δικαιοσύνη…
+ Για την απόπειρα ληστείας στο βελβεντό οι 
τρεις 20χρονοι αναρχικοί έφαγαν απο 16 χρόνια.

ΤΙ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ με τον φύρερ απο τα lidl... 
Εγώ στη θέση του θα έλεγα ότι με πάνε φυλακή 
όπως τον Κολοκοτρώνη, ότι για την φυλή μας θα 
χύσουμε πρώτα το δικό μας αίμα, ότι καμιά θυ-
σία δεν είναι μεγάλη για 5000 χρόνια ιστορία, ότι 
ο αγώνας για την μεγάλη Ελλάδα θα συνεχιστεί 
μέσα απο τις φυλακές, ότι η οργάνωση θα συνε-
χίσει να μάχεται μόνη εναντίον όλων κλπ, κλπ.

Για να τα πεις βέβαια αυτά πρέπει και να τα νοι-
ώθεις. Άμα είσαι ένας παρακρατικός σώγαμπρος 
μαθημένος να έχεις πλάτες από μπάτσους και 
να πίνεις τσάμπα στα κωλόμπαρα γιατί είναι στο 
κόμμα ο φουσκωτός, άμα έχεις μάθει να βάζεις 
15χρονα να μαχαιρώνουν Πακιστανούς ενώ εσύ 
εισπράττεις 2 βουλευτικούς μισθούς (και με την 
κοράκλα συν τον γκόμενο να ελπίζεις τους 4) θα 
καταντάς να λες "όχι δεν αυτοκτόνησα" και δεν 
φέρθηκε σωστά η έδρα που μας έταξε ότι δεν δι-
καζόμαστε για τις ιδέες μας.

Ο ΔΕ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ακόμα χειρότερα κλαψουρί-
ζει για το ποινικό σύστημα και φιλοσοφεί περί 
δικαιοσύνης
https://www.ellhnes.net/.../%E1%BC%94%CF%8
3%CF%84%CE%B9...

Μπορείς να είσαι ναζι και να διατηρείς έστω κά-
ποια ψήγματα αξιοπρέπειας; Φοβάμαι πως όχι, οι 
τελευταίοι τέτοιοι κατάπιαν δηλητήριο στην Νυ-
ρεμβέργη ή πέθαναν στην άμυνα του Βερολίνου 
απο τους σοβιετικούς. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΘΥΜΑΜΑΙ τον Ρωμανό, 20 
χρονών παιδί, λυώμα από το ξύλο, να έχει μπρο-
στά του 5-10 χρόνια φυλακή και να φωνάζει 
Ζήτω η αναρχία ρε κουφάλες...

Εγκαινιάστηκε, το αρδευτικό έργο στο Φί-
χτι, παρουσία του υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και του περιφε-
ρειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα.
Ο περιφερειάρχης επισήμανε ότι το 120.000 
ευρώ έργο - που χρηματοδότησε η Περιφέ-
ρεια - θα λύσει το πρόβλημα άρδευσης 3.000 
στρεμμάτων. Τόνισε ιδιαίτερα, ότι η συμβασι-
οποίηση του εν λόγω έργου έγινε μόλις πριν 
τρεις μήνες και η υλοποίησή του ήταν άμε-
ση, ενώ ευχαρίστησε και τους αγρότες για 
την εξαιρετική, όπως είπε, συνεργασία τους.
Παράλληλα, ο Π. Νίκας, ανακοίνωσε τα 
έργα που προγραμματίζει η Περιφέρεια 
για την Αργολίδα και οδεύουν προς άμεση 
υλοποίηση, τα οποία είναι:
α) η εγκατάσταση πυροσβεστικού συστή-
ματος στον αρχαιολογικό χώρο των αρχαί-
ων Μυκηνών -την ερχόμενη εβδομάδα ο 
περιφερειάρχης υπογράφει την σχετική 
προγραμματική σύμβαση με την υπουργό 
Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
β) η κατασκευή του κόμβου στην εξαιρετικά 
επικίνδυνη διασταύρωση του δρόμου Φίχτι 
– Μυκήνες με τον δρόμο των αρχαιοτήτων.
γ) η επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου σε 
Άργος και Ναύπλιο στο τέλος της άνοιξης 
του 2021.
δ) η μαρίνα στο Ναύπλιο.

Επιπλέον γνωστοποίησε ότι η Περιφέρεια, 
ανταποκρινόμενη στην σχετική πρόσκλη-
ση του ΕΣΠΑ που θα δημοσιοποιηθεί την 
ερχόμενη εβδομάδα, θα εντάξει προς χρη-

ματοδότηση τα έργα, αφ’ ενός του συνδε-
τήριου με τον αυτοκινητόδρομο Α7 δρόμου 
με Ναύπλιο και Άργος και αφ’ ετέρου του 
δρόμου Αρκαδικό – Αγία Ελεούσα.

Στο θέμα της πληρωμής της υπερωριακής 
απασχόλησης υπάλληλων και στη λειτουρ-
γία των συμβουλών των κοινοτήτων του 
δήμου Ερμιονίδας αναφέρεται ο Επικε-
φαλής της αντιπολίτευσης και Δημοτικός 
Σύμβουλος Ερμιονίδας Τάσος Λάμπρου.
Όπως τονίζει «εδώ και κάποιους μήνες έχει 
προκύψει ένα σοβαρό πρόβλημα γιατί «κά-
ποιοι» αρνούνται να πληρώσουν την υπε-
ρωριακή απασχόληση δημοτικών υπαλ-
λήλων που είχαν την ευθύνη της τήρησης 
πρακτικών και έκδοσης αποφάσεων των 
συμβουλίων των κοινοτήτων του δήμου 
μας και άλλων νομικών προσώπων. Είναι 
άδικο και καταχρηστικό κάποιοι υπάλλη-
λοι να έχουν νόμιμα πληρωθεί και κάποιοι 
άλλοι υπάλληλοι να διεκδικούν ακόμα τις 
νόμιμες απολαβές τους, δυο μέτρα, δυο 
σταθμά αυτό αποτελεί παραβίαση της ερ-
γατικής νομοθεσίας για δίκαιη μεταχείριση 
μισθωτών. 
Το θέμα για πρώτη φορά το δημοσιοποίη-
σε ο παραιτηθείς πρόεδρος της ΤΚ Κοιλά-
δας Σταύρος Μπασακιώτης στην επιστολή 
της παραιτήσεως του, στο μεσοδιάστημα 
απευθύνθηκα αρχικά στην Αντιδήμαρχο κ. 
Ε. Σιάνα-Γκαμίλη και στην συνέχεια στον 
Δήμαρχο κ. Γ. Γεωργόπουλο, αλλά από τότε 
πέρασε περίπου ένας μήνας και το πρόβλη-
μα συνεχίζεται.
Τέρμα τα ψέματα, η υπερωριακή απασχό-
ληση όλων των υπαλλήλων απαιτείται 

να πληρωθεί, να γίνουν οι απαραίτητες 
ενέργειες για να γίνει «θεραπεία» αυτής 
της άδικης ενέργειας να διαχωριστούν οι 
υπάλληλοι, σε κάποιους που έχουν πληρω-
θεί και σε κάποιους άλλους που πεισματικά 
κάποιοι αρνούνται την πληρωμή τους. 
Όμως έπεσε στην αντίληψή μου και ένα 
υπηρεσιακό έγγραφο της Αντιδημάρχου κ. 
Ε. Σιάνα - Γκαμίλη προς τους προέδρους 
των κοινοτήτων που επιμένει στην άπο-
ψη της «η υπερωριακή απασχόληση των 
υπαλλήλων, και οι βεβαιώσεις των προέ-
δρων τω κοινοτήτων προς την οικονομική 
υπηρεσία η οποία θα προσκομίζεται σε αυ-
τήν να ανταποκρίνεται στην πραγματικό-
τητα.» 
Τι σημαίνει αυτό;
Ότι οι προηγούμενες βεβαιώσεις των προ-
έδρων για την υπερωριακή απασχόλησης 
δεν είναι πραγματικές, άρα είναι ψεύτικες;
Δεν εμπιστεύεται η αντιδήμαρχος τους 
προέδρους των κοινοτήτων; Προσπαθεί  να 
δηλώσει κάτι άλλο ή να δικαιολογήσει την 
στάση της : η οποία αρνείται μέχρι σήμερα 
την πληρωμή της νόμιμης υπερωριακής 
απασχόληση όλων των υπαλλήλων.   
Αυτή η επιστολή της αντιδημάρχου κατα-
στρατηγεί βασικές αρχές της αυτοδιοίκη-
σης, ακυρώνει την λειτουργία των συμ-
βουλίων των κοινοτήτων, παραβιάζει τον 
κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και τους 
θεσμικούς νόμους με τους οποίους λει-

τουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση.
Τα συμβούλια των κοινοτήτων, λειτουρ-
γούν υποχρεωτικά μια φορά τον μήνα με 
υποχρεωτική τήρηση πρακτικών αλλά και 
με έκδοση  αποφάσεων, κοινοποίησης  αυ-
τών στα θεσμικά όργανα του δήμου και τις 
αρμόδιες υπηρεσίες. 
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται απογευ-
ματινές ώρες και διαρκεί από 1 έως 5 ώρες 
ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διά-
ταξης.
Η τήρηση του κώδικα εξασφαλίζει την νο-
μιμότητα, την αντικειμενικότητα, την πραγ-
ματικότητα για αυτούς που γνωρίζουν, για 
αυτούς που επιθυμούν να λειτουργούν αρ-
μονικά και νόμιμα σε θεσμικά όργανα του 
Δήμου. 
Οι κοινότητες και τα άλλα συλλογικά όργα-
να του δήμου δεν μπορούν να λειτουργούν 
με «ελεγχόμενο» χρονοδιακόπτη για να 
εξασφαλιστεί «η περιβόητη πραγματικότη-
τα»
Ζητώ από τον Δήμαρχο κ. Γ. Γεωργόπουλο 
την άμεση παρέμβαση του, να πληρωθούν 
όλοι οι υπάλληλοι για την εργασία τους και 
να αποσυρθούν επιστολές που προσβάλ-
λουν τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και ακυρώνουν τον κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων. Με αυτό τον τρόπο θα λει-
τουργήσουν οι κοινότητες  και αυτό είναι 
το ζητούμενο».

Άλλοι υπάλληλοι έχουν νόμιμα πληρωθεί και άλλοι διεκδικούν ακόμα τις απολαβές τους
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Καφετέρια δημοσιοποιεί 
ότι εργαζόμενος 
ανιχνεύτηκε με 
κορωνοϊό 

Με δεκάδες θετικά σχόλια αντιμετωπί-
ζεται η απόφαση των υπευθύνων κα-
φετέριας στο Λυγουριό να δημοσιοποι-
ήσει ότι εργαζόμενος βρέθηκε θετικός 
στον κορωνοϊό και να κλείσει μέχρι να 
βγουν τα αποτελέσματα από τις ιχνηλα-
τήσεις. Τονίζει ο κος Γιώργος Μελλησι-
νός, υπεύθυνος του καφέ Αμαντέους: 
«Με σεβασμό προς τον κόσμο μας και 
τηρώντας όλα τα μέτρα υγείας λόγω ότι 
ένας εργαζόμενος βρέθηκε θετικός στον 
covid-19 και ήταν ήδη μια εβδομάδα 
εκτός εργασίας το amadeus θα μένει 
κλειστό μέχρι νεοτέρας... έχουν γίνει 
όλες οι απαραίτητες ενέργειες ιχνηλα-
σιας και περιμένουμε τα αποτελέσματα... 
σας ευχαριστώ πολύ».

η εβδομάδα που πέρασε

Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί  
Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» διοργάνωσε το την 
14η «Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα» σε 34 μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα, 
ανάμεσα τους το Ναύπλιο και το Άργος. Στο Ναύπλιο η δράση πραγματοποιή-
θηκε στην Πλατεία Συντάγματος και στο Άργος στην Πλατεία Αγίου Πέτρου με 
την συνδρομή των παραρτημάτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ναυπλίου 
και Άργους και της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Αργολίδας. Ο κεντρικός της 
άξονας ήταν ότι «αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί» ενώ το μήνυμά στην Ελ-
λάδα είναι η προτροπή, στις παρέες, να ορίσουν ένα άτομο που δεν θα κατανα-
λώσει ποτό εκείνη τη βραδιά και θα αναλάβει τον ρόλο του «οδηγού της παρέας»!

Αποφυλακίστηκε «φορτωμένος» 
με ναρκωτικά
Με σχεδόν ένα κιλό κάνναβης και 400 γραμμάρια 
ηρωίνης επιχείρησε να εισέλθει στις φυλακές Κο-
ρυδαλλού, ένας πρώην κρατούμενος των φυλακών 
Ναυπλίου. Πάνω του βρέθηκαν επιμελώς κρυμμέ-
νες και στερεωμένες στη ζώνη του παντελονιού 
του τρεις συσκευασίες εμπεριέχουσες 412 γραμμά-
ρια ηρωίνης, 574 γραμμάρια και 531 γραμμάρια 
χασίς αντίστοιχα.

Γέμισε φλαμίνγκο πάλι το Ναύπλιο 

Υπέροχες εικόνες χάρισαν για μία ακόμα φορά στους ντόπιους και επισκέπτες του Ναυπλίου 
τα φλαμίνγκο που έκαναν στάση στο αποδημητικό τους ταξίδι. Τα φοινικόπτερα «πόζαραν» 
στον φωτογραφικό φακό του Θάνου Κομνηνού, με φόντο το Μπούρτζι, το Παλαμήδι και την 
Ακροναυπλία. Τα πανέμορφα πτηνά με το χρώμα της φλόγας στα φτερά τους και την ιδιόμορφη 
στάση τους στο ένα πόδι, συχνάζουν κατά καιρούς στον υγροβιότοπο Ναυπλίου - Νέας Κίου, 
δημιουργώντας με την παρουσία τους εικόνες εξωτικού προορισμού στην αργολική θάλασσα.

Πήγε να μαζέψει μανιτάρια και 
χάθηκε
Αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση ενός 85χρονου σε 
ορεινές περιοχές σε Αργολίδα, Αρκαδία και Κοριν-
θία. Πυροσβεστική και αστυνομία «χτένισαν» την 
περιοχή, με τον ηλικιωμένο να βρίσκεται τελικά 
πάνω από το χιονοδρομικό κέντρο του Μαινάλου, 
καλά στην υγεία του. Ο 85χρονος έφυγε από το 
σπίτι του για να μαζέψει μανιτάρια στο Μαίναλο 
και έκτοτε αγνούνταν. Ο ίδιος αποπροσανατολίστη-
κε και δεν μπορούσε να βρει το αυτοκίνητό του και 
έτσι διανυκτέρευσε το βράδυ στην ύπαιθρο. Το πρωί 
συνέχισε να περπατάει προσπαθώντας να εντοπίσει 
το αυτοκίνητο του, χωρίς επιτυχία.

Περίεργη φωτιά σε 
τσιγγάνικο οικίσκο
Καμμένος ολοσχερώς βρέθηκε από 
την ιδιοκτήτριά του ο οικίσκος σε 
οικόπεδο στη Νέα Κίο. Το οικόπεδο, 
όπως λέει η τσιγγάνα ιδιοκτήτρια 
αγοράστηκε πριν από λίγο καιρό και 
τοποθέτησε εκεί πέντε ημέρες πριν 
καεί έναν λυόμενο οικίσκο. Οι Ρομά 
της περιοχής θεωρούν ότι πρόκειται 
για εμπρησμό. Ο πρόεδρος του συλ-
λόγου «Έλληνες Τσιγγάνοι Άργους 
– Νέας Κίου» Β. Ζαφειρόπουλος 
τονίζει: «Εμείς σαν σύλλογος θα κά-
νουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. 
Ήδη έχουμε ενημερώσει την ομο-
σπονδία και θα κάνουμε μηνύσεις».

Πληρώνει η 
Περιφέρεια για 
κορωνοϊό και υγεία
Το αμέσως επόμενο χρονικό δι-
άστημα αναμένεται η νέα κατα-
νομή, μέσω ΕΣΠΑ, η οποία θα 
αφορά υποδομές σε νοσοκομεία. 
Στην Αργολίδα χρηματοδοτείται 
το Γενικό Νοσοκομείο Αργολί-
δας με το ποσό των 893.976,00 
ευρώ για Προμήθεια Ιατροτε-
χνολογικού – Ξενοδοχειακού 
Εξοπλισμού. Από  το ταμείο της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου χρη-
ματοδοτείται το Γενικό Νοσοκο-
μείο Άργους με 38.440,00 ευρώ 
για Ακτινολογικό μηχάνημα.

Το Άργος χαρίζει περιπολικά  
Ένα αυτοκίνητο χάρισε ο δήμος Άργους Μυκηνών 
στην αστυνομία. Ο Δημήτρης Καμπόσος παρέδωσε 
τα κλειδιά στους αστυνομικούς και ο πρόεδρος της 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων πρόσφερε με 
τη σειρά του μία τιμητική πλακέτα στον Δήμαρχο 
ευχαριστώντας τον που ανταποκρίθηκε θετικά και 
έμπρακτα στο αίτημα που είχε υποβληθεί. Τον πε-
ρασμένο  Μάρτιο είχε παραδοθεί άλλο ένα όχημα 
στο Τμήμα Ασφαλείας Άργους.

Κρανίδι: Στα χέρια της 
αστυνομίας πλαστογράφος  
Συνελήφθη στο Κρανίδι, από αστυνομικούς του 
Αστυνομικού Τμήματος Ερμιονίδας ένας 63χρονος 
ημεδαπός. Όπως προέκυψε, σε βάρος του εκκρε-
μούσε απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Ναυ-
πλίου, για πλαστογραφία.

Ο Ναυπλιώτης γητευτής των ταράνδων 
στο Ροβανιέμι 

Αποφάσισε το 2016 να εγκαταλείψει την Ελλάδα και να 
μετακομίσει μόνιμα μαζί με την σύζυγο και τα δίδυμα 
παιδιά τους στο παγωμένο Ροβανιέμι της Φινλανδίας. Ο 
Γιώργος Φραντζόγλου με καταγωγή από το Ναύπλιο ζει 
στον Αρκτικό κύκλο, χίλια χιλιόμετρα βόρεια του Ελσίνκι, 
στο βορειότερο σημείο της Ευρώπης. Ξεκίνησε να εργά-
ζεται ως «γητευτής των ταράνδων», να κάνει διαδρομές 
στο Βόρειο Σέλας, αλλά και εκδρομές με σνόουμομπιλ 
έχοντας πάντα για γείτονά του τον... Άγιο Βασίλη.

Πέθανε ο φοροτεχνικός Κ. Κουκούλης

Θλίψη επικρατεί στην τοπική κοινωνία του Άρ-
γους στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του 
Κώστα Βασιλείου Κουκούλη. Ο 35χρονος φοροτε-
χνικός και επιχειρηματίας έχασε τη μάχη για τη 
ζωή που έδινε τους τελευταίους μήνες, αντιμετω-
πίζοντας πρόβλημα με την καρδιά του. Ήταν ιδιαί-
τερα αγαπητός στην πόλη και την ευρύτερη περι-
οχή, ενώ όλοι θα τον θυμούνται για την ευγένεια 
και το χαμόγελό του.
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του Βασίλη  
Καπετάνιου Η απέναντι όχθη 

Σα να βρέθη-
κε στην ρωγμή 
του χρόνου και 
χάθηκε μαζί 
του και ο χώ-
ρος. Ουρανός 
και θάλασσα 
ενώθηκαν σε 
ένα αδιαίρετο 
όλο και ανάμε-
σα τους αυτός 
μέσα σε ένα 
παφλάζον που-
θενά.

-Πού πάτε ρε μανάρια; 
Ο Σπόρος ντυμένος τα Κυριακάτικα ρούχα οδηγούσε το Ζού-
νταπ μοτοσακό του στην παραλιακή οδό της Νέας Κίου, σε 
λίγα λεπτά θα άρχιζε η καινούργια εβδομάδα.
Αρχές Σεπτέμβρη άρχισε να δροσίζει. 
Στο βάθος στα αριστερά του δρόμου είδε τον τόπο της νυχτε-
ρινής του διασκέδασης. Το μπουζουξίδικο «Πέρασμα» ήταν 
πάνω σε ένα ανάχωμα στην μεριά της θάλασσας. Τα φώτα 
του προσανατόλιζαν τους εραστές της μουσικής νύχτας.
Χαιρέτησε τον υπάλληλο υποδοχής στην είσοδο και μπήκε 
μέσα. 
Έφηβος, τυπικά και ουσιαστικά ανήλικος για τα χρονολογικά 
μέτρα της εποχής αλλά είχε πάρει άτυπη άδεια εισόδου ως 
σεβάσμιος θαμώνας. 
Ρίχτηκε από μικρός στην βιοπάλη, στράφηκε στις σιδηροτέ-
χνες. Έγινε πρωτομάστορας του τόρνου στο μηχανουργείο 
του Τίγρη.
Ο Τίγρης ήταν ιδιοκτήτης ενός μεγάλου εργα-
στηρίου κατασκευών στον βάλτο του Άργους. 
Μάγκας, άρχοντας, κιμπάρης, μερακλής ο Τί-
γρης, αλλά τα χέρια του είχαν μια ιδιοπαθή αλ-
λεργία με το χρήμα. Τα σκορπούσε για να μην 
αρρωστήσει.
Στο «Πέρασμα» είχε μόνιμο τραπέζι.
Αυτός έβγαλε και το παρατσούκλι Σπόρος στον 
νεαρό μάστορα.
Μόλις μπήκε μέσα ο νεαρός λες και είχαν μα-
γνητίσει τα μάτια τους αφεντικό και υπάλληλος 
διασταύρωσαν τα βλέμματα τους. Ο Τίγρης με 
μια ματιά του έδειξε το διπλανό τραπέζι που 
ήταν άδειο. 
Ο Σπόρος πήγε και κάθισε, σε λίγο ήρθαν και 
δυο καρντάσια του. 
Ο χρόνος κυλούσε, η νύχτα πήγαινε να αυγίσει 
εν μέσω μπουζούκιων ήχων. Ήταν η ώρα που 
έπεφταν στην πίστα τα βαριά ζεϊμπέκικα.
Δόθηκε παραγγελιά. 
-Τι πάθος ατελείωτο που είναι το δικό μου, 
όλοι να θέλουν την ζωή και εγώ τον θάνατό μου. 
Αγαπημένο τραγούδι μάστορα και αφεντικού. Σπόρος και Τί-
γρης αντάλλαξαν βλέμματα. Ήταν ανεπίτρεπτο να σηκωθούν 
στην πίστα, ήδη χορευόταν η παραγγελιά. 
Εκείνο το βράδυ ο ανήλικος Σπόρος ανακάλυψε το ζεϊμπέκικο 
του ενός τετραγωνικού μέτρου, πολύ κάτω και από τα όρια 
κελιού της φυλακής. Σηκώθηκε και χόρεψε ένα άγριο επιτό-
πιο ζεϊμπέκικο πάνω από την πηγάδα του θανάτου. Ο Τίγρης 
του χτυπούσε παλαμάκια. Τα καρντάσια είχαν αποχωρήσει, 
δούλευαν το πρωί.
-Αφεντικό τι μέρα έχουμε αύριο; (Τον ρώτησε όταν έκατσε 
στην καρέκλα του ο Σπόρος.) 
-Δευτέρα. 
-Μπορούμε να την κάνουμε αργία; 
-Εντάξει για πάρτη σου είναι Κυριακή αύριο!!! Μήπως έχεις 
πιεί πολύ; Να σε πάω σπίτι;
-Όχι αφεντικό, μια χαρά είμαι, ένα τελευταίο ποτήρι και θα 
πάω να ρίξω μια βουτιά. 
Ήταν ακόμα σκοτεινός ο ουρανός όταν ο Σπόρος έκανε «ξερό» 
ύπτια ξαπλωμένος πάνω στην αργολική θάλασσα. Κοίταξε 
τον ουρανό, εκείνη την στιγμή είδε πόσα πολλά αστέρια είχε 
ο ουράνιος θόλος.
Με την βοήθεια της άνωσης έμενε βουβός και ατάραχος 
πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας.   
Σα να βρέθηκε στην ρωγμή του χρόνου και χάθηκε μαζί του 
και ο χώρος. Ουρανός και θάλασσα ενώθηκαν σε ένα αδι-
αίρετο όλο και ανάμεσα τους αυτός μέσα σε ένα παφλάζον 
πουθενά. 
Εκείνη την στιγμή του μπήκε για πρώτη φορά η υπαρξιακή 
υποψία ότι η ζωή είναι αλλού. Κάποιες στιγμές της ζωής μας, 

σε απόλυτη μοναξιά είναι τα τροχιοδεικτικά πυρά για να μας 
δείξουν τον δρόμο, αλλά στο φως της ημέρας και στο φωτεινό 
σκοτάδι της νύχτας τα λησμονάμε. 
Ανέβηκε στο Ζούνταπ και πήρε τον δρόμο της επιστροφής. 
Δεν πήγε στο σπίτι του, ανέβηκε στο Αργείτικο κάστρο. Κάθισε 
στην άκρη του γκρεμού, στα πόδια του η Παναγία η Πορτο-
καλούσα. 
Η πόλη άρχισε να ξυπνά, οι άνθρωποι  υποτακτικά  μυρμή-
γκια πήγαιναν βιαστικοί στις δουλειές τους. Ασυναίσθητα του 
βγήκε μια θλιμμένη κραυγή. 
-Που πάτε ρε μανάρια; (!!!) 
Μετά από πολλά χρόνια, σε τοίχο πλατείας της οργής γράφτη-
κε ένα σύνθημα που συμπλήρωνε την εφηβική κραυγή του: 
«Κανένα πρόβατο δεν σώθηκε βελάζοντας».
Τα χρόνια πέρασαν, ο Σπόρος πήγε φαντάρος και γύρισε. Ο 
στρατός ήταν το μόνο ξέγνοιαστο και ξεκούραστο διάστημα 

της ζωής του. Ρίχτηκε ξανά στην βιοπάλη. 
Μέσα του βάραινε το «νόημα». Κάποιες μοναχικές αλκοολικές 
νύχτες αναρωτιόταν γιατί ζει. Ήταν και αυτός άλλο ένα πρό-
βατο στο μαντρί; 
Οι φίλοι του ένας – ένας έμπαιναν στο μικροαστικό καβούκι 
της ασφάλειας. Έβαλαν την ζωή τους σε καθώς πρέπει ασφα-
λείς κλειστούς  δρόμους. Τι ειρωνεία να διαμαρτύρονται για 
τον αργό ρυθμό του βίου και την σκοτεινή πορεία που αυτοί 
επέλεξαν. Προτιμούσαν το καβούκι ασπίδα και ας διαμαρτύ-
ρονταν για την περιορισμένη ορατότητα. 
Όχι, δεν έγινε ποτέ αργόσυρτη χελώνα, μοναχικός καβαλάρης 
πολεμούσε την υποταγή, πολεμούσε και αρνιόταν ένα σκο-
τεινό φυλακισμένο βίο. Φίλιωσε με την ζωή, βρήκε το νόημα 
όταν πολλά χρόνια μετά πρωτοαντίκρισε τον γιό του.
-Το μεγαλύτερο δώρο στην ζωή του ανθρώπου είναι το μεγά-
λωμα ενός παιδιού, 
έλεγε.  Ζούσε για κάποιον άλλον και αναστήθηκε η ζωή του, 
έδωσε νόημα στο χρόνο του, τον παρόντα και τον παρελθό-
ντα, τον χαμένο και τον κερδισμένο.
Ήταν  πάλι Σεπτέμβρης, ο γιός του σε λίγες μέρες θα πήγαι-
νε στο νηπιαγωγείο. Γύρισε στο σπίτι κουρασμένος από την 
μάχη με τα σίδερα στην οικοδομή. 
-Μπαμπά θα με πας στο κάστρο; (Τον ρώτησε ο μικρός καθώς 
τον υποδεχόταν ντυμένος ιππότης στην αυλή) 
-Τι να κάνεις εκεί πάνω;
-Να πολεμήσω!!!
Πήγαν. 
Ο μικρός μονομαχούσε και νικούσε φανταστικούς εχθρούς. Ο 
μάστορας όρθιος αφουγκραζόταν το αεράκι. Ο μικρός πολε-
μιστής σε κάποια στιγμή για να φυλαχθεί από τους εχθρούς 

του, μπήκε στο μικρό άσπρο αυτοκίνητο τους. Κανείς δεν ξέ-
ρει πώς και με ποιο τρόπο λύθηκε το χειρόφρενο. Το μόνο 
που θυμάται ο μάστορας είναι το αυτοκίνητο και ζωή του να 
κατρακυλά για το καμπαναριό της Κατακεκρυμμένης. Δεν 
θυμάται πως άνοιξε την πόρτα του οδηγού το μόνο που ξέρει 
είναι ότι φρέναρε το αμάξι με τα πόδια.
Για λίγα μέτρα, για λίγα δευτερόλεπτα σώθηκε η ζωή του.
Δεν μάλωσε το παιδί. Εκείνο δεν κατάλαβε τίποτα. 
Γύρισαν σπίτι. 
Οι ώρες περνούσαν, νύχτωσε αλλά η ταραχή και ο πανικός 
που ένοιωσε δεν μπορούσαν να του φύγουν.
Όταν κοιμήθηκε το παιδί και έφυγε μόνος του για την θάλασ-
σα. Βρήκε μια απόμερη παραλία στην Νέα Κίο και βούτηξε. 
Ακίνητος, ανάσκελα, χάθηκε στην υγρασία και στο σκοτάδι. 
Δεν ξέρει πόσα λεπτά έμεινε σε αυτή την θέση. 

Μικρά κυματάκια σε παφλασμό εννιά όγδοων 
έφεραν στο νου του το αγαπημένο ζεϊμπέκικο 
του Βαμβακάρη. 
-Όσο είναι η νύχτα σκοτεινή έτσι `ναι κι η καρ-
διά μου
και σαν τη σιγανή βροχή τρέχουν τα δάκρυά 
μου.
Μπορεί και να έκλαιγε, δεν το ένοιωθε. Ο νους 
κάνει παράξενα γεφυρώματα στις μνήμες. Θυ-
μήθηκε τον επιτόπιο χορό ελάχιστων εκατοστών 
όταν ήταν έφηβος, το υπαρξιακό του σκίρτημα 
και την θλιμμένη κραυγή του από το κάστρο. 
Γύρισε την ματιά του στο Αργείτικο βουνό. Φω-
τισμένο το κάστρο πια, φωτισμένο και το ρολό-
γι της Παναγιάς του βράχου με το σταυρό από 
πάνω του. Δυο μηχανές που έβαζαν κόντρα τον 
έφεραν στην πραγματικότητα, στα γκάζια τους 
χάθηκε η άνωση. 
Την Κυριακή το πρωί σηκώθηκε νωρίς.
-Μάστορα πού πας; (Τον ρώτησε η αργόσχολη 
γειτόνισσα.) 

-Στην εκκλησία. 
-Που; 
-Στην Πορτοκαλούσα. 
-Καλά, εμένα που σε ξέρω από παιδί κοροϊδεύεις; Τώρα θα 
γύρισες από τα μπουζούκια.
Ξεπάρκαρε το αυτοκίνητο και πήρε τον δρόμο για την Πανα-
γία του βράχου. Από τον  εσωτερικό καθρέφτη είδε την γειτό-
νισσα να σταυροκοπιέται έκπληκτη. 
Όταν τελείωσε η λειτουργία βγήκε στην αυλή μπαλκόνι. Πήγε 
σε ένα απόμερο σημείο. Κοιτούσε την πόλη, την γειτονιά του 
αλλά στον μέσα θόλο του μυαλού του έβλεπε πέντε δεκαετίες 
ζωής και κάτι χρόνια. 
Ένοιωθε ότι κάπου εδώ κοντά ήταν και ο πατέρας του, αλλά 
δεν μπορούσε να τον δει. Τον έψαξε πίσω από τον γκρίζο βρά-
χο. Πήγε τα μάτια του ψηλά μέχρι τις πέτρες του κάστρου. 
Θυμήθηκε πάλι την εφηβική του κραυγή. 
Γύρισε κατά την πόλη ξανά. Τελείωσαν οι εκκλησίες, οι δρό-
μοι είχαν ζωή ξανά. Βουρκωμένος πιάστηκε στα κάγκελα και 
με σιωπηλή φωνή μονολόγησε: 
-Πού πάτε ρε μανάρια. 
Στο πίσω ηχείο του νου του ο Σαββόπουλος με μια κιθάρα στο 
χέρι σιγοτραγουδούσε την δική του ελπιδοφόρα ήττα, διαπί-
στωση ζωής.
-Δεν με λένε Σταύρο και κυρ Σταύρο και αφέντη τσουτσουλο-
μύτη, μόνο Σταύρο με λένε, μόνο Σταύρο. 
*  Η ιστορία στηρίχτηκε σε τρία χρονικά στιγμιότυπα 
από την ζωή του μάστορα, μου τα διηγήθηκε με ση-
μαντική χρονική απόσταση μεταξύ τους, κάτω από 
τον ίσκιο της φιλόξενης  λεμονιάς του. Στην φαντασία 
ενώθηκαν και έφτιαξαν το τρίγωνο για να στηριχθεί η 
σημερινή ιστορία. Εκείνος ξέρει….
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Αριστερά και 
αριστεροί στη 
Νέα Εποχή

Άρχισα να γράφω γυάλινα ποι-
ήματα.
Απ’ αυτά τα περήφανα που γεμί-
ζουν θραύσματα τον αέρα
και πρέπει να προσέξεις πολύ για 
να μην τα πατήσεις.
Ανν Λου, Ιώδιο

Οφείλουμε να υποδεχθούμε το 2016 με (σχεική) 
αισιοδοξία. Σε όλα. Ακόμα και για την ασυνάρτητη, 
ασύντακτη, αστόχαστη, α-Κυβερνώσα ημι-Αριστε-
ρά.
Ως οραματιστής γεωαρχιτέκτονας του 21ου αιώνα 
η Αριστερά πρέπει να αποβάλλει προδιαγραμμένες 
ουτοπίες και εύκολες βεβαιότητες και να μη χρη-
σιμοποιεί την παγκοσμιοποίηση ή την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ως άλλοθι για τις δικές της αδυναμίες. Κανέ-
να πολιτικό μόρφωμα που κοιτάει και υπόσχεται το 
μέλλον δεν πρέπει να υποτάσσεται στις όποιες «νο-
μοτέλειες» του παρόντος.
Το ερώτημα σήμερα δεν είναι αν πρέπει να «μαρα-
ζώσει» το Κράτος για να δυναμώσει η κοινωνία, ούτε 
βέβαια αν πρέπει να «κοκκινίσει» το Κράτος για να 
γίνει δικαιότερη (και αγαθότερη;) η κοινωνία.
Η κοινωνία βρίσκεται σε οριακή κατάσταση ρήγμα-
τος και το τελευταίο που την ενδιαφέρει είναι ποιός 
εκπροσωπεί το Κράτος-Αφέντη. Δεν είναι ανεκτό 
ένα μεγάλο μέρος των ελλήνων να είναι αποκλει-
σμένοι εξ αρχής από το όραμα για μια καλύτερη ζωή 
και να τους τάζουμε ένα «άδειο ιδεολογικά πουκάμι-
σο» (κάπου θα υπάρχει ο Παράδεισος, που κάποτε 
θα τον βρουν, κάποιοι σύντροφοι).
Ο «πολιτισμός της φτώχειας», δηλαδή η μη-ρήξη 
των κοινωνικών σχέσεων και των θεσμικών λειτουρ-
γιών από τους χαμένους του παιχνιδιού δεν υφίστα-
ται πλέον. Ο «λαός των φτωχών» έχει αρχίσει εδώ και 
καιρό να παίζει εκτός ορίων αφού τα δικά τους δι-
καιώματα και ιδίως η αξιοπρέπειά τους έχουν κατα-
πατηθεί στο όνομα διαφόρων ψευδο-διακηρύξεων.
Το πολιτικό σύστημα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να 
βρει τη δύναμη ν’ αλλάξει εποχή. Ιδίως η Αριστερά 
που κρατάει τα ηνία της χώρας.
Οι ηγέτες της Αριστεράς αγαπούν για ν’ αγαπιούνται. 
Εμπιστεύονται για να τους εμπιστεύονται. Δεν κρύ-
βονται από την αλήθεια. Δε ζητάνε από τους άλλους 
θυσίες που οι ίδιοι δεν κάνουν. Οι ηγέτες εμπνέουν 
-με ελευθερία και όραμα- τη νέα γενιά και δεν «κλέ-
πτουν» νίκες.
Το μέλλον της πολιτικής ζωής του τόπου θα στηρι-
χθεί στα «άτακτα παιδιά» των αντιστάσεων και όχι 
στα «υπάκουα παιδιά» της Κυβερνώσας τάξης που 
το μόνο που διδάχθηκαν και δίδαξαν μέσα σ’ ένα 
χρόνο είναι ν’ ακολουθούν το άστρο της αναρρίχη-
σης και της επιτυχίας με οποιδήποτε τίμημα. Αυτά 
τα αστέρια όμως γρήγορα σβήνουν και χάνονται 
στο γαλαξία της Ιστορίας.
Ενώ τα άλλα άστρα, της ελπίδας που κινητοποιεί, του 
αγώνα που ματώνει, της διαφωνίας που δεν ντρέπε-
ται να πει τ’ όνομά της, θα λάμπουν όσο υπάρχουν 
άνθρωποι.
Καλή χρονιά...και καλά μυαλά σε όλους (μας).

31-12-2015

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

Με αφορμή
«…και

Ε
υχάριστο και αναμενό-
μενο, μετά τις προσπά-
θειες που έχουν γίνει να 
αποκτήσει ταυτότητα το 

Ρόδι Ερμιονίδας, έχοντας πλέον τις 
δυνατότητες να βγει από τα στενά 
σύνορα της περιοχής και να ταξι-
δέψει η φήμη του.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 
την αίτηση καταχώρισης του ελ-
ληνικού «Ροδιού Ερμιόνης» στο 
μητρώο των προστατευόμενων 
ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ).
Την στήριξη των Περιφερειακών 
Μέσων Ενημέρωσης που δια-
δραματίζουν σημαντικότατο ρόλο 
στην ενημέρωση ζητά με επίκαιρη 
ερώτησή του ο Γραμματέας της 
Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής και 
Βουλευτή Ηρακλείου Βασίλης Κε-
γκέρογλου.
Στην επίκαιρη ερώτηση προς τoν 
Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουρ-
γώ, ο βουλευτής αναφέρει:
«Η περίοδος της πανδημίας ανέ-
δειξε τον κρίσιμο ρόλο των Περι-
φερειακών και Τοπικών Μέσων 
Ενημέρωσης αλλά ταυτόχρονα 
και τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν και την ανάγκη να στηρι-
χθούν τουλάχιστον αναλογικά με 
τα κεντρικά μέσα. 
Το Κίνημα Αλλαγής έχει καταθέ-
σει συγκεκριμένη πρόταση για 
την κατανομή της χρηματοδότη-
σης της κρατικής ενημέρωσης, 
με εφαρμογή του ν.2328 /95 που 

προβλέπει ότι το 30% τουλάχιστον 
της χρηματοδότησης αποδίδεται 
στα τοπικά και περιφερειακά μέσα 
και με διαφανή κριτήρια. 
Ταυτόχρονα η Ένωση Ιδιοκτητών 
Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ) και ο 
Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερει-
ακών Εφημερίδων θέτουν ζητή-
ματα για: 
1. Επικαιροποίηση του απαρχαι-
ωμένου Μητρώου περιφερειακών 
επιχειρήσεων Τύπου, που να περι-
λαμβάνει και την ψηφιακή μορφή 
των εφημερίδων καθώς και το 
σύνολο των ενημερωτικών ιστο-
σελίδων.
2. Διατήρηση της υποχρεωτικότη-
τας των κρατικών δημοσιεύσεων 
διακηρύξεων και προκηρύξεων 
(ν.3548/07) και σε κάθε περίπτωση 
παράταση της αναστολής εφαρμο-
γής της.
3. Εφαρμογή των προγραμμάτων 
επιδότησης θέσεων εργασίας και 
για τα περιφερειακά μέσα ή κα-
τάργηση της επιπλέον εισφοράς 
2%  υπέρ ΕΔΟΕΑΠ που είναι για 
το σκοπό αυτό.
4. Επιπλέον πρόγραμμα ενημέρω-
σης για την πανδημία μέσω των 
περιφερειακών μέσων
Και Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ
Έχετε εξετάσει τα παραπάνω θέ-
ματα που έχουν τεθεί υπόψη και 
ποια προτίθεστε να ικανοποιήσετε 
από αυτά;».

Κρίσιμος ο ρόλος 
των Περιφερειακών 
και Τοπικών Μέσων 

Ενημέρωσης
Με επίκαιρη ερώτηση από το ΚΙΝΑΛ 

με τα αιτήματα της ΕΙΕΤ

του Φοίβου Προύντζου 

«…εν γαρ έργον ιστορίας και τέλος το χρήσιμον όπερ εκ του 
αληθούς μόνου συνάγεται» (ένα το έργο της ιστορίας και ένας 
ο σκοπός της: Το ωφέλιμο που βγαίνει μόνο από την αλήθεια)
Λουκιανός. Πώς δει την ιστορίαν ξυγγράφειν

Ο
μεμψίμοιρος τίτλος του κειμένου που ακολουθεί 
απηχεί ίσως και τη γενικότερη κατήφεια των ημε-
ρών που διανύουμε.
Ένας υπερμικροσκοπικός ιός έχοντας ταρακουνήσει 

συθέμελα θεωρούμενα αδιασάλευτα υγειονομικά συστήματα, 
τροποποίησε συνήθειες καθημερινότητας και άλλαξε προτεραι-
ότητες καταδεικνύοντας ότι ο δήθεν βρυχηθμός της ανθρώπινης 
παντοκρατορίας δεν ήταν παρά επιθανάτιος ρόγχος της.
Η πολύμηνη και δίχως ορατό τέλος επισφάλεια για το «αύριο» 
ανακαλεί στη μνήμη την παροδικότητά του «χτες» όμοια με τραί-
νο που η ατμομηχανή του σέρνοντας τα βαγόνια για αλλού αφή-
νει τον καπνό της να πισωγυρίζει.
Σε λίγους μήνες -αν έχουμε επιζήσει- γιορτάζοντας τη συμπλή-
ρωση δύο αιώνων εθνογένεσης θα έχουμε την ευκαιρία να επα-
ναφέρουμε στην οθόνη του μνημονικού μας και σκηνές από 
γεγονότα που κάθε φορά για την μια ή την άλλη σκοπιμότητα 
αντιπαρερχόμαστε.
Πολλά απ΄ αυτά που επιβράδυναν την απελευθέρωση και η σκιά 
τους συνόδεψε ανασχετικά τις μετέπειτα εξελίξεις, είχαν αφετη-
ρία την αμοιβαία αντιπαλότητα των πρωταγωνιστών τους.
Στα σχολικά μας εγχειρίδια αναφέρονται επιλεκτικά πολλά για 
τις μεγαλοσύνες τους, αλλά σχεδόν τίποτα για τις μικρότητες, 
τους τσακωμούς και την αδυναμία συνεννόησης μεταξύ τους.
Το νόημα των επετειακών όμως εκδηλώσεων πέρα απ΄ την ανε-
μελοχαρούμενη συμμετοχή σε πανηγυρισμούς αποσκοπεί και σε 
περισυλλογή με προοπτική το μέλλον που προϋποθέτει συνολι-
κή –θετική και αρνητική- αποτίμηση των συμβάντων. 
Μια γενιά δίχως γνώση και επίγνωση των σφαλμάτων της προ-
ηγούμενης τα επαναλαμβάνει και ένας λαός που «καταναλώνει» 
παρελθόν –ακόμη και όταν αυτό είναι ευκλεές- χωρίς να «παρά-
γει» μέλλον, ιστορικά είναι καταδικασμένος σε εξαφάνιση.
Συνηθίζουμε να λέμε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν φάρσα∙ 
αν επιχειρήσουμε όμως μια αναδρομή στα γεγονότα εκείνης της 
εποχής οι συνειρμοί θα μας φέρουν στα σημερινά με την πικρή 
διαπίστωση πως πρόκειται για τραγωδία∙ τραγωδία διαχρονική 
που κάθε φορά στο σκηνικό μόνο τα πρόσωπα αλλάζουν.
Όπως τότε έτσι και τώρα όταν οι περιστάσεις υπαγορεύουν συ-
μπόρευση, οι ταγοί μας δεν συντονίζουν το βηματισμό τους. Οι 
μισοί βλέπουν μαύρο εκεί που οι άλλοι μισοί διακρίνουν άσπρο 
και συνομολογούν ετερόκλητες συμμαχίες από πρόσωπα θεσμι-
κά «πεθαμένα» για να διατηρήσουν στη ζωή θεσμούς που ψυ-
χορραγούν.
Οι «νικητές» τεντώνοντας το σκοινί αδιάφοροι για το πόσο αντέ-
χει βαφτίζουν όσιο το ανόσιο και οι «νικημένοι» αδημονούν από 
διωκόμενοι να γίνουν διώκτες με το γύρισμα του τροχού.
Οι λιγοστές περιπτώσεις ανακωχής που οι διαφορές μπαίνουν 
στην άκρη για την αντιμετώπιση κοινού κινδύνου είναι αναλα-
μπές που σβήνουν γρήγορα. Μόλις αυτός παρέλθει ξαναγυρί-
ζουν σ΄ αυτές και συνεχίζουν τις εχθροπραξίες.
Θα νόμιζε κανείς ότι η διχοστασία που οδήγησε τον Δ. Σολωμό σε 
μια από τις 158 στροφές του ύμνου εις την ελευθερία να γράψει 
ότι αν «μισούνται ανάμεσά τους δεν τους πρέπει ελευθερία» είναι 
καταγωγική και όχι επείσακτη. Και πράγματι διατρέχοντας την 
ιστορική μας διαδρομή θα διαπιστώσει ότι η ψυχοπαθογένεια 
αυτή έρχεται από πολύ μακριά. Δεν είναι ίσως τυχαίο ότι η μυ-
θολογία μας αναφέρεται στην ανθρωποφαγία του Κρόνου στον 
κόσμο των θεών και τα Θυέστεια δείπνα στους αξιωματούχους 
των ανακτόρων.
Όλοι για το καλό της πατρίδας πάσχιζαν είπε ο Κολοκοτρώνης 
σε ομιλία του στην Πνύκα, αλλά ο καθένας με το δικό του τρόπο 
και αλήθεια είναι ότι τρία μόλις χρόνια από την εξέγερση του 
’21 η μέχρι τότε μισοαπελευθερωμένη χώρα είχε ήδη δύο αλ-
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ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Aναστάσιος Κουτρουφίνης

Μεταπτυχιακό 
στα Μεταβολικά νοσήματα 

των οστών – Οστεοπόρωση

Μετεκπαίδευση 
στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ορθοπαιδικός Χειρουργός

την επικείμενη επέτειο εθνεγερσίας:
διηγώντας τα να κλαις..»
ληλομαχόμενες κυβερνήσεις για τον ίδιο σκοπό. 
Το πρόσωπο δε που τον Γενάρη του 1822 είχε 
διαβάσει επίσημα τη διακήρυξη ανεξαρτησίας δεν 
προερχόταν απ΄ τους μπαρουτοκαπνισμένους που 
είχαν ματώσει γι΄ αυτήν. Ερχόταν απ΄ έξω με πλοίο 
χωρίς να είχε μυρίσει ποτέ μπαρούτι σε κάνη ντου-
φεκιού. Τριαντάχρονος, απόλεμος ο ίδιος τη μονα-
δική φορά που τέθηκε επικεφαλής οδήγησε τους 
Έλληνες και φιλέλληνες σε συντριβή στο χουνέρι 
του Πέτα.
Το δέντρο της ελευθερίας πράγματι απλώνει ρίζες 
σε χώματα ποτισμένα με αίμα, αλλά δυστυχώς δε 
γεύονται τους καρπούς του όσοι το πότισαν με το 
δικό τους. Το αντιζύγιασμα πολιτικάντη και μαχητή 
είναι σαραφιάτικο και στο εθνικό πάνθεο δίπλα στα 
ονόματα όσων «πληρώθηκαν» δεν αναγράφονται 
και τα ονόματα όσων «πλήρωσαν» για την ανέγερ-
σή του.
Στα εννιά περίπου χρόνια Αγώνα για την ανεξαρτη-
σία που τα μισά σχεδόν σπαταλήθηκαν σε «αγώνες» 
με τα όπλα Ελλήνων στραμμένα κατά συνελλήνων 
πολλοί από τους εθνικούς μας ήρωες δεν «έπεσαν» 
σε πεδίο μάχης από βόλι εχθρικό. Εξοντώθηκαν 
ανελέητα από ομόφυλους, ομόγλωσσους και ομό-
θρησκους. 
Σπουδαίοι αγωνιστές χλευαζόμενοι από συμπολε-
μιστές σύρθηκαν τσαλαπατημένοι σε φυλακές ενώ 
άλλοι που είχαν δώσει και την ψυχή τους για την 
πατρίδα, ξεψύχησαν παίρνοντας απ΄ αυτήν για 
αντίδωρο το φαρμάκι της καταφρόνιας.
Τα χέρια των Μαυρομιχαλαίων εκτέλεσαν τον πρώ-
το Κυβερνήτη του νεοσύστατου κράτους που είχε 
κληθεί να το οργανώσει, αλλά το όνειδος έχει διά-
σταση εθνική.
Όταν ο Αυγουστίνος κυνηγημένος από τον Κωλέτ-
τη έφευγε με ρωσική φρεγάτα απ΄ το Ναύπλιο για 
την Κέρκυρα παίρνοντας μαζί του και το ταριχευμέ-
νο λείψανο του αδελφού του, στη γενέτειρά του δεν 
βρήκε χώματα πρόθυμα να το δεχτούν με τις τιμές 
που του άξιζαν.
Οι Αρχές προφασιζόμενες πληροφορίες για επεισό-
δια απαγόρευσαν την ταφή στο φως της ημέρας. 
Έτσι, «ο Ιωάννης Καποδίστριας ο Κυβερνήτης και 
θεμελιωτής του Ελληνικού Κράτους ετάφη τας 
πρώτας μεταμεσονυκτίους ώρας του φερέτρου δι-
ακομισθέντος δια μέσου της κοιμωμένης και αγνο-
ούσης το γεγονός πόλεως με μόνην συνοδείαν τους 
αδελφούς του και νεκρικά φώτα την ιεράν ώραν 
της ταφής τους λαμπυρισμούς των αστέρων».
Αλλά η απαξίωση του αδικοχαμένου Κυβερνήτη 
έμελλε να έχει και συνέχεια. Μετά από μια ολό-
κληρη εκατονταετία δισταγμών και αμφισβητήσε-
ων, μόλις το 1931 ο ανδριάντας του τοποθετήθηκε 
στα Προπύλαια δίπλα στου Πατριάρχη Γρηγορίου 
(1871) και Αδ. Κοραή (1875).
Αλλά και στην ντροπιαστική απόφαση που έκρινε 
ένοχους για εθνική προδοσία τους Κολοκοτρώνη 
και Πλαπούτα Έλληνες δικαστές έβαλαν την υπο-
γραφή τους με τον Κωλέτη να απαιτεί άμεση εκτέ-
λεσή τους.
Καλοπληρωμένοι παρακεντέδες του Γκούρα γκρέ-
μισαν απ΄ την Ακρόπολη τον «επικηρυγμένο» Αν-
δρούτσο. Υποτακτικοί ευεργετημένοι απ΄ τον Κολο-
κοτρώνη σκότωσαν ύπουλα το γιό του Πάνο. Με 
αξίωση Υδραίων μεγαλοκαραβοκύρηδων, προτρο-
πή του Βάμβα και ανοχή του Υψηλάντη δολοφο-
νήθηκε απ΄ τους Ξυδαίους στον Ξεριά του Άργους 
ο Αντώνης Οικονόμου. Από Κουμανιώτες πρόκρι-
τους ο Παναγιώτης Καρατζάς στην Μονή Ομπλού 

και από τον εταίρο του Δημητρόπουλου στα μου-
λωχτά ο Φιλικός Γαλάτης στην Ερμιόνη.
Αντεθνικό ανοσιούργημα παραμένει η αποσιω-
πημένη πυρπόληση του Εθνικού στόλου από τον 
Μιαούλη στον Πόρο και γιος του Χρ. Κούτση ήταν ο 
Γιάννης που σημαδεύοντας στο ανοιχτό παράθυρό 
της την Μπουμπουλίνα την άφησε στον τόπο.
Ρουμελιώτικο λεφούσι μισθοφόρων καλεσμένο απ΄ 
τον Κωλέτη γονάτισε τους Μοραΐτες για να αποτε-
λειώσει τον Μωριά ο Ιμπραήμ βρίσκοντας τον πο-
λεμικά ξεχαρβαλωμένο με τους ηγέτες του φυλακι-
σμένους σε εκκλησιαστικό χώρο διαμορφωμένο σε 
κελί με κάγκελα στην Ύδρα.
Αποτροπιαστική παραμένει η μεταχείριση του Νι-
κηταρά που τυφλώθηκε φυλακισμένος σε μπου-
ντρούμι της Αίγινας και πέρασε τα στερνά του ανή-
μπορος στον Πειραιά ζητιανεύοντας μπροστά στην 
Ευαγγελίστρια με σκεπασμένο πρόσωπο για να μην 
αναγνωρίζεται απ΄ τους περαστικούς.
Συμπολεμιστής του Κολοκοτρώνη υπήρξε ο Κανέ-
λος Δεληγιάννης που σε ηλικία εβδομήντα τεσσά-
ρων ετών έγραψε στα απομνημονεύματά του τον 
λίβελο «Ποιος Κολοκοτρώνης; Από παιδείαν; Από 
γνώσεις ή από αγωγήν που δεν είχεν; Γίνεται ποτέ 
άνθρωπος αναλφάβητος, κούφος, θρασύδειλος να 
οινοποτεί μάλιστα εις εκάστη στιγμήν άνδρας των 
αιώνων ή του Αγώνος; Και η Κοσκινού τον άνδρα 
της με τους πραγματευτάδες;»
Μαύρη, κατάμαυρη σελίδα στην ιστορία της εκ-
κλησιαστικής ηγεσίας αποτελεί ο αφορισμός των 
πρωτεργατών της εξέγερσης και Κατράμι η Συνο-
δική εγκύκλιος με την απειλή ότι αντιμάχονται το 
θέλημα του Θεού που τους είχε στείλει για κράτος 
τους το Οθωμανικό με βασιλέα του τον Σουλτάνο.

***************
Ιχνηλατώντας σε αποσιωπημένες πλευρές της 
ιστορίας μας για την επανάσταση του ’21 θέλησα 
να συνοψίσω μερικά μόνο  ζοφερά συμβάντα.
Πρόθεσή  μου δεν ήταν να δηλητηριάσω την γενι-
κότερη χαρά της επετειακής μας ευφορίας αλλά μια 
εκ βαθέων αυτογνωσία.
Σε μέρες προετοιμασίας για την επέτειο δύο αιώ-
νων από την εθνογένησή μας που συμπίπτει με την 
προσπάθεια επανεκκίνησης της χώρας μας εξ’ αιτί-
ας της πανδημίας η αυτογνωσία είναι πιστεύω για 
τον καθένα μας ένα είδος οδοδείκτη.
Ο κόσμος που ξέραμε έχει τελειώσει κι’ αυτός που 
πρόκειται να τον διαδεχτεί μας είναι άγνωστος.
Ο Βιργίλιος οδηγώντας τον Δάντη στην  Κόλαση με 
την προτροπή «κοίτα και προσπέρνα» τον υπενθύ-
μιζε έμμεσα να κάνει σύντομα γιατί έχει να δει και 
χειρότερα.
Στην δική μας διαδρομή που φαντάζει κόλαση θα 
αποφευχθούν ίσως τα «χειρότερα» αν  σαν λαός 
μαθαίνοντας να θεωρούμε εθνικό ότι είναι αληθινό 
καταφέρουμε να «προσπεράσουμε» μισαλλοδοξίες 
του παρελθόντος.
Στην δεκαετία του 80 έγιναν βέβαια σημαντικά βή-
ματα προς την κατεύθυνση αυτή.
Ο αποκαλούμενος συμμοριτοπόλεμος αναγνω-
ρίστηκε απ’ το επίσημο κράτος ως εμφύλιος. Ο Γ. 
Ράλλης ανακοίνωσε την κατάργηση των δηλώσεων 
νομιμοφροσύνης, ο κ. Κων. Καραμανλής νομιμο-
ποίησε το Κ.Κ.Ε. και ο Ανδ. Παπανδρέου εργάστηκε 
σκληρά για την συμφιλίωση των δύο πλευρών.
Ωστόσο μεταξύ των δύο πλευρών ουδέποτε υπήρξε 
αποκατάσταση των διαταραγμένων σχέσεών τους 
με την έννοια έστω της αλληλοσυγχώρεσης.
Η κάθε πλευρά με βάση το δικό της αφήγημα για 

τον εμφύλιο συνέχισε να γράφει την ιστορία της. 
ιδιαίτερα η πλευρά των «νικητών» με τον αέρα 
της εκάστοτε εξουσίας ευνοϊκό για τα πανιά της με 
διχαστικό λόγο και υπολανθάνουσα εμφυλιοπο-
λεμική ατμόσφαιρα δεν έπαψε να ρίχνει αλάτι σε 
πληγές  των «νικημένων» που δεν ήταν ίσως πια 
χαίνουσες αλλά μάτωναν εύκολα.
Έτσι αντί να συναρμολογη-
θούν γέφυρες ορθώθηκαν 
τείχη με τους «Εθναμύντορες» 
μέσα και τους «Εθνομηδενι-
στές» έξω. Η διάσταση μετα-
ξύ λόγων και πράξεων όπου 
άλλα λέγονταν και άλλα γίνο-
νταν υπήρξε αιτία η εμπιστο-
σύνη στα πρόσωπα και η αξιο-
πιστία σε θεσμούς να χαθεί. Το 
ψυχικό και συναισθηματικό 
ρήγμα που ενεργοποιεί το θυ-
μικό έχει ταυτίσει την μνήμη 
με το μνήμα.
Θα πρέπει όμως κάποτε ανα-
λογιζόμενοι το αίμα που έχει 
χυθεί και από τις δύο πλευρές 
η επόμενη μέρα να ξημερώσει 
μέσα σε πνεύμα κοινωνικής 
συνοχής, ενότητας και αλ-
ληλεγγύης. Η συνέχεια της 
εθνικής μας ύπαρξης απαιτεί 
συνύπαρξη με βάση τις μεταξύ 
μας σχέσεις.
Διαφορετικά με την αναπα-
ραγωγή ιδεοληπτικών στε-
ρεότυπων από τηλεοπτικούς 
παραθυρόβιους που ευαγγε-
λίζονται το «εμείς» έχοντας 
για προσωπικό τους ευαγγέ-
λιο το «εγώ» τα αδιέξοδα θα 
βαθαίνουν και οι ελπίδες για 
μια Ελλάδα εξ’ υπαρχής θα 
σβήνουν.
 Πολύ περισσότερο αν αρκε-
στούμε σε πανηγυρικούς που 
είναι για τα πανηγύρια  από 
μονοπωλητές πατριωτισμού 
που παραπέμπουν σε μαύρες 
εποχές θα έχουμε συνεργή-
σει στην επικαιροποίηση του 

Βάρναλη που έχει πει». Τα πάντα πράξε και τα πάντα 
πούλα / αν έχεις την Εθνικόφρονα την Βούλα/ τα 
πάντα πράξε και τα πάντα φτύσε/ μονάχα μαύρε μου 
κόκκινος μην είσαι…»

* Στην απορία φίλων για σχόλια σχετικά με το 
βιβλίο μου «Λησμονημένοι αγωνιστές» που πα-
ραμένουν από μένα αναπάντητα έχω να πω: ΓΗ 
δημοσιοποίηση διαλογισμών με τύπωμα βιβλίου 
προϋποθέτει για τον συγγραφέα του την αποδοχή 
κάθε είδους καλόπιστου αντίλογου απ’ τον αναγνώ-
στη. Όταν άλλωστε η «άμαξα προχωράει οι σκύλοι 
ας… γαυγίζουν»…
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Project ΞΑΝΑ –παίζω, σκέφτομαι, ανακαλύπτω, δημιουργώ – 
ΑΡΧΙΖΩ (α’ κύκλος για ενήλικες) στην Νέα Κίο

Διάκριση δημοτικού σχολείου Αγίου Ανδριανού στον 
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Από τον Αρχιμήδη στον  Da Vinci

Σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Σύλλογο Νέας Κίου η 
πλατφόρμα προγραμμάτων προσωπικής και επαγγελματι-
κής ενδυνάμωσης  bet² // boost esteem through theater 
παρουσιάζει το νέο της project για ενήλικες!
Με πυξίδα την βιωματική εμπειρία, τις θεατρικές τεχνικές, 
τις στρατηγικές μη τυπικής εκπαίδευσης και φυσικά το 
παιχνίδι γεφυρώνεται το κενό μεταξύ του πού βρίσκομαι 
και του πού θέλω να βρεθώ! Το project ΞΑΝΑ σε προτρέπει: 
«Παίξε μαζί μας κ μάθε πώς μπορείς με μικρές καθημερινές 
αλλαγές να φέρεις μεγάλες βελτιώσεις στην επικοινωνία, 
στην παραγωγικότητα και στην αποτελεσματικότητα σου». 
Έναρξη εργαστηρίου 29/10/20. Διάρκεια 90' (21.00-22.30) 

οι θέσεις είναι περιορισμένες. Υπεύθυνη εργαστηρίου Μάρα 
Καλαντζή  Η Μάρα ζει στο Ναύπλιο, Ελλάδα. Σπούδασε Εκ-
παιδευτική Επιστήμη και Εκπαίδευση στην Πρώιμη Παιδι-
κή ηλικία (Πανεπιστήμιο Πατρών), αλλά στη συνέχεια γνώ-
ρισε το Θέατρο και η ζωή της άλλαξε.
Ξεκίνησε ως εσωστρεφές μέλος της ομάδας σε μικρές θε-
ατρικές ομάδες και μεγάλωσε για να γίνει εκπαιδευτικός 
δράματος (Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Θεάτρου, Πανε-
πιστήμιο Πελοποννήσου). Από το 2011, συνεργάζεται με 
σχολεία και κοινωνικοπολιτισμικούς οργανισμούς στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό στο σχεδιασμό και την ηγεσία θεα-
τρικών εργαστηρίων για όλες τις ηλικίες.

Τη δεύτερη θέση στον Πανελλήνιο Δια-
γωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO  
στην κατηγορία open, με θέμα ‘’από τον 
Αρχιμήδη στον  Da Vinci ‘’, έλαβε το δη-
μοτικό σχολείο Αγ. Αδριανού Ναυπλίου, 
εκπροσωπώντας επάξια την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου.
Συμμετείχαν τέσσερις μαθητές της ΣΤ΄ τά-
ξης και τρεις μαθητές της Ε΄ τάξης.
Ο Σύλλογος  γονέων και κηδεμόνων του 
δημοτικού σχολείου συγχαίρει τα παιδιά 
αυτά που παρά τις αντίξοες συνθήκες συ-
νεχίζουν να οραματίζονται, να εργάζονται 
σκληρά και να μας κάνουν υπερήφανους.
Ο διαγωνισμός με θέμα: «Από τον Αρχιμή-
δη στον Da Vinci» καλούσε τους μαθητές 
να εξερευνήσουν τις σημαντικές εφευ-
ρέσεις που επηρέασαν την ανθρωπότητα 
από την εποχή του Αρχιμήδη έως και την 
εποχή του Leonardo Da Vinci! Η κατη-
γορία τους προκαλεί να τις «πειράξουν» 
αλλάζοντας είτε την μορφή ενέργειας 
που χρησιμοποιούν για να λειτουργήσουν 
είτε τον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται 
(από μηχανικούς αυτοματισμούς σε προ-
γραμματιζόμενους) και να τις φέρουν στο 
παρόν για να δώσουν λύσεις σε τρέχοντα 
προβλήματα.
Σκοπός για το Δημοτικό είναι οι μαθητές 
να αναπτύξουν την ικανότητά τους για 
ενεργή συμμετοχή σε ομάδες αναλαμ-
βάνοντας συγκεκριμένους ρόλους, να 
εξοικειωθούν με τη διαδικασία επίλυσης 
προβλήματος και να εξερευνήσουν εμπρά-
κτως τις έννοιες της μηχανικής και του 

αλγοριθμικού τρόπου σκέψης που σχετί-
ζονται με τη δημιουργία και τον προγραμ-
ματισμό ρομποτικών κατασκευών, χρησι-
μοποιώντας το δωρεάν λογισμικό Scratch 
του ΜΙΤ. Με αυτόν τον τρόπο ο διαγωνι-
σμός εξοικειώνει τους μαθητές με το θεμε-
λιώδες κεφάλαιο των «απλών μηχανών», 
εμπλουτίζοντας έτσι τους διδακτικούς στό-
χους του Προγράμματος Σπουδών.
Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτι-
κής Ρομποτικής για μαθητές Δημοτικού, 

Γυμνασίου και Λυκείου διοργανώνεται 
από τον WRO Hellas. Ο διαγωνισμός απο-
τελεί για την εκπαιδευτική κοινότητα όλης 
της χώρας ένα έντονο ταξίδι διάρκειας 5 
μηνών, από την ανακοίνωση των θεμάτων 
τον Οκτώβριο έως τη διεξαγωγή του τελι-
κού το Μάρτιο.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο Πα-
νελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής αποτελεί έναν μοναδικό τρό-
πο για να κατανοήσουν οι μαθητές τις 

φυσικές επιστήμες, τον προγραμματισμό 
και τους αυτοματισμούς, να μάθουν να 
σκέφτονται ως μηχανικοί, να αναπτύξουν 
την ικανότητά τους στην επίλυση προβλη-
μάτων και να διευρύνουν τη δημιουργικό-
τητά τους. Εξερευνώντας αυτές τις δεξιό-
τητες με τρόπο πρακτικό και συμμετοχικό, 
τα παιδιά αναπτύσσουν εφόδια που τους 
είναι απαραίτητα σήμερα αλλά και για το 
μέλλον, όποια επιλογή σταδιοδρομίας κι 
αν ακολουθήσουν.
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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.

Ήταν ωραίο και αυτό το καλοκαίρι…

Η επιχείρηση ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ  Α.Ε. , που δραστηριοποιείται 
στο χώρο των φρέσκων φρούτων, στα πλαίσια της ανάπτυξης 
των δραστηριοτήτων της επιθυμεί να προσλάβει Χειριστή 
ή Βοηθό Χειριστή Περονοφόρου οχήματος - ΚΛΑΡΚ, 
για καθημερινή πλήρη και πολύμηνη  απασχόληση για την 
στελέχωση των χώρων παραγωγής. 
Σταθερό πακέτο αποδοχών.   
Ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Στοιχεία επικοινωνίας 27520 45000 email:  mail@
mitrosilis.gr

Ο Όμιλος ΣΕΛΟΝΤΑ επιθυμεί να εντάξει στο Ανθρώπινο 
Δυναμικό της:

ΒΟΗΘΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ

Για την στελέχωση της μονάδας συσκευασίας ψαριών 
στην περιοχή του Όρμου Βουρλιάς Αργολίδος.

Απαραίτητα προσόντα:
Απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ΤΕΙ θα θεωρηθεί ως 
επιπρόσθετο προσόν.
Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
Καλή γνώση χειρισμού MS Office και Αγγλικών

Η εταιρία προσφέρει μόνιμη θέση απασχόλησης , αντα-
γωνιστικό πακέτο αποδοχών και μεταφορικό μέσο για την 
καθημερινή μετακίνηση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν 
επικοινωνούν στο τηλ. 210 3724900 και εσωτερική 
γραμμή 661 ή 662  και να στείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα στο e-mail:  Mouratis.g@gr.selonda.com

Μαθητές ερευνούν την Επανάσταση 1821
Ερευνητικό Πρόγραμμα Λυκείων με το Harvard

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του 
Πανεπιστημίου Harvard, προσκαλεί μαθητές και 
μαθήτριες των Γενικών Λυκείων Αργολίδας να 

συμμετέχουν σε ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα: 
«Το Ναύπλιο και η Αργολίδα κατά την Επανάστα-
ση του 1821: τόπος και κόσμος».

Το ΚΕΣ προετοιμάζει για 
την επέτειο των 200 ετών 
από την Επανάσταση 
του 1821 σειρά δραστη-
ριοτήτων σε Ελλάδα και 
Αμερική. Στο πλαίσιο της 
ετήσιας σειράς εκδηλώ-
σεων «Events Series» το 

Κέντρο αναλαμβάνει τη σύσταση μαθητικής ερευ-
νητικής ομάδας από τα Γενικά Λύκεια του Νομού 
Αργολίδας, με την υποστήριξη της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας και του 
Συνδέσμου Φιλολόγων Αργολίδας, και υπό την 
αιγίδα του Δήμου Ναυπλιέων και της Εφορείας 
Τιμής «Ναύπλιο 2021».
Το ερευνητικό πρόγραμμα έχει σκοπό να δώσει την 
ευκαιρία σε δέκα μαθητές/τριες από την Αργολίδα 
να αναδείξουν πτυχές της ιστορίας του Ναυπλίου 
και της Αργολίδας κατά την περίοδο της ελληνι-

κής επανά-
στασης αφε-
νός, και να 

καλλιεργήσουν τις ερευνητικές τους δεξιότητες 
πάνω σε θέματα που άπτονται της τοπικής ιστο-
ρίας αφετέρου.
Η ερευνητική ομάδα των μαθητών/τριών υπό την 
καθοδήγηση του Επιστημονικού Συνεργάτη Νε-
ότερης Ελληνικής Ιστορίας του ΚΕΣ, Δρος Εμμα-
νουήλ Χαλκιαδάκη, θα διεξάγει την εν λόγω έρευ-
να από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2021, σε 
χρόνο εκτός λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 
Η μαθητική ομάδα έρευνας θα παρουσιάσει τα 
αποτελέσματα σε εκδήλωση που θα πραγματοποι-
ηθεί τον Ιούνιο του 2021, στο Ναύπλιο.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Κυριακή, 22 Νο-
εμβρίου, 2020.

Ταινία του Μανουσάκη 
για την Πελοπόννησο

Έγινε κατ’ αρχάς αποδεκτή πρόταση του σκηνοθέτη Μανούσου 
Μανουσάκη από την γνωμοδοτική επιτροπή της Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου για τις εκδηλώσεις των 200 χρόνων από την Επα-
νάσταση του 1821, η οποία - υπό την εντεταλμένη περιφερειακή 
σύμβουλο Μαργαρίτα Σπυριδάκου- συνεδρίασε το μεσημέρι σήμε-
ρα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου στην Τρίπολη.
Η πρόταση, όπως ενημέρωσε τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα 
ο γνωστός σκηνοθέτης, αφορά την δημιουργία μιας θεματικής ται-
νίας με θέμα την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.
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Του Θοδωρή Καραουλάνη

Η
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Πόλεων και 
των Περιφερειών (#EURegionsWeek) εί-
ναι το ετήσιο πανηγυρικό ραντεβού στις 
Βρυξέλλες μεταξύ των ευρωπαϊκών θε-
σμών και των εκλεγμένων στα όργανα 

αυτοδιοίκησης, αλλά και στις εθνικές αρχές, όπου 
συζητούνται τα θέματα κυρίως της Πολιτικής Συ-
νοχής της ΕΕ και φυσικά τα ζητήματα αυτοδιοίκη-
σης. Φέτος μάλιστα, στο περιθώριο των πολλών 
συζητήσεων και συναντήσεων, που έγιναν κυρίως 
διαδικτυακά, φάνηκε να προκαλείται περισσότερο 
ενδιαφέρον από άλλες φορές: κυρίως διότι βρίσκο-
νται μπροστά μας οι αποφάσεις σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο για τα χρήματα του νέου ΕΣΠΑ και 
του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως τα ξέρουμε οι πε-
ρισσότεροι στην Ελλάδα.
Και αυτό που στις Βρυξέλλες φάνηκε πολύ έντονα 
φέτος ήταν ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες όλης της 
Ευρώπης, της αυτοδιοίκησης συνολικά, δεν είναι 
διατεθειμένοι να αφήσουν στις γραφειοκρατίες 
και στις εθνικές αρχές το μοναδικό ιστορικά ύψος 
πόρων που θα αφιερωθεί τα επόμενα χρόνια για 
επενδύσεις, ενισχύσεις και επιχορηγήσεις σε όλη 
την Ευρώπη. Ειδικά για την Ελλάδα, ως γνωστόν, 
οι πόροι μπορεί να ξεπεράσουν τα 70δις ευρώ για 
τα επόμενα 7-9 χρόνια, αν αξιοποιήσουμε πλήρως 
τα διαθέσιμα κονδύλια.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα είχε έναν 
πρωταγωνιστή στην Εβδομάδα των Περιφερειών, 
καθώς ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολος Τζιτζικώστας είναι Πρόεδρος της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Εκείνος μί-
λησε (σε ορισμένες μόνο από τις επίσημες εκδηλώ-
σεις) επισήμως εκ μέρους της αυτοδιοίκησης με την 
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα 
Φον ντερ Λάιεν στην εναρκτήρια εκδήλωση, υπο-
δέχθηκε διαδικτυακά την Καγκελάριο της Γερμανί-
ας, ως Προεδρεύουσα χώρα, Άνγκελα Μέρκελ, συ-
νομίλησε με τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν Φρανς 
Τίμμερμανς για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφω-
νία, και συζήτησε αναλυτικά με την Επίτροπο Συνο-
χής και Μεταρρυθμίσων Ελίζα Φερέϊρα για όλες τις 
επενδύσεις που τρέχουν, αλλά και των επόμενων 
χρόνων, από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ.
Ο Έλληνας περιφερειάρχης, εκ μέρους των συνα-
δέλφων του σε όλη την Ευρώπη, ανέλυσε πραγ-
ματικά και με διαφορετικές αφορμές κάθε φορά, 
τον ρόλο που παίζει η αυτοδιοίκηση στην εφαρμο-
γή όλων των πολιτικών της ΕΕ. Και εν τέλει στα 
έργα και τις δράσεις που βλέπουν οι πολίτες δίπλα 
τους κάθε μέρα. Αυτό τονίστηκε ιδιαίτερα για την 
περίοδο της τωρινής πανδημίας, όπου οι δήμοι και 
οι περιφέρειες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της 
στήριξης των πολιτών αλλά και στην αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων, καθημερινά, και σε πολλά επίπε-
δα. Το ζήτημα αναδείχθηκε ιδιαίτερα στη συζήτηση 
με την Ελίζα Φερέϊρα, καθώς η Κομισιόν επέλεξε 
να ανακοινώσει τα αποτελέσματα των χρηματο-
δοτήσεων από την Πολιτική Συνοχής μέσα στην 
Εβδομάδα των Περιφερειών.
Ο κοινός τόπος όμως των τοποθετήσεων και το 

κλίμα που εισπράττει ένας ουδέτερος παρατηρη-
τής φέτος είναι πολύ σαφής: η αυτοδιοίκηση στην 
Ευρώπη θέλει να έχει λόγο και ρόλο στις επιλογές 
που την αφορούν, στις αποφάσεις για την κατανο-
μή των κονδυλίων, στα έργα που πρέπει να αποφα-
σίζονται και να γίνονται κοντά στους πολίτες. Αυτό 
μπορεί να είναι πλέον κανόνας για τα έργα της 
πολιτικής Συνοχής (τις περισσότερες φορές), όσα 
δηλαδή χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ στην Ελ-
λάδα αλλά τώρα υπάρχουν νέες προκλήσεις μπρο-
στά. Και οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν δείξει ήδη 
ότι επιθυμούν τον έλεγχο των χρηματοδοτήσεων…

Τι συμβαίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης;
Λίγες μόνον ημέρες πριν την πρώτη προθεσμία για 
την υποβολή των εθνικών σχεδίων στις Βρυξέλλες, 
η Επιτροπή των Περιφερειών ζήτησε ευθέως να 
έχει ρόλο και λόγο τόσο επί των αποφάσεων όσο 
και επί της υλοποίησης των έργων και επενδύσεων 
που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης. Το ζήτησε σχεδόν ευθέως ο Απόστολος Τζιτζι-
κώστας. Και – ως εκ θαύματος – η Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν δεν ήταν αρνητική σε γενικό επίπεδο. 
Όπως συνηθίζεται στις Βρυξέλλες, με στρογγυλό 
τρόπο αποτύπωσε ότι βλέπει τις περιφέρειες και 
την αυτοδιοίκησης συμμάχους. Δεν το απέκλεισε 
δηλαδή, αλλά δεν προχώρησε και παραπέρα. Και 
αυτό γιατί όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης ειδι-
κά οι κυβερνήσεις έχουν προς το παρόν κυρίαρχο 
ρόλο – και έχουν βάλει και δικαίωμα να κρίνουν τις 
εκταμιεύσεις προς κάθε κράτος – μέλος…
Ωστόσο ούτε η Επιτροπή των Περιφερειών σήκωσε 
τους τόνους…. Αφού στην παρουσίαση του πρώτου 
βαρομέτρου – έρευνας για το πώς βλέπουν οι πολί-
τες τη ζωή στις πόλεις και τις περιοχές τους σημεί-
ωσε τον ρόλο της αυτοδιοίκησης, τόνισε ότι η μείω-
ση των (αυτοδιοικητικών) πόρων και εσόδων λόγω 
κορωνοϊού διακινδυνεύει την παροχή δημόσιων 
υπηρεσιών και ταυτόχρονα έκρουσε τον κώδωνα 
του κινδύνου για τη δημιουργία μιας «χαμένης γε-
νιάς λόγω κορονοϊού», ειδικά για την νεολαία και 
τους ανέργους, αλλά και για τις αυξανόμενες περι-
φερειακές ανισότητες.

Στο βάθος η πράσινη οικονομία  
και ο ψηφιακός μετασχηματισμός
Η διαφαινόμενη αυτή συστράτευση στην ανάλυ-
ση μεταξύ των «γραφειοκρατών» της Κομισιόν και 
των εκλεγμένων από τους πολίτες αυτοδιοικητικών 
έκανε ίσως εντύπωση, αλλά φάνηκε μέσα στην εξέ-
λιξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών 
ότι είχε νόημα και ουσία…
Έτσι,  ο Τιμμερμανς, ο οποίος είναι ο εκτελεστικός 
αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, απευθυνόμενος 
στον Τζιτζικώστα και στους άλλους αυτοδιοκητι-
κούς, κάλεσε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές 
να αναλάβουν την ευθύνη και να διαμορφώσουν 
την Πράσινη Συμφωνία σε τομείς που εμπίπτουν 
στις αρμοδιότητές τους. Και η Επιτροπή των Πε-
ριφερειών ευμενώς απιοδέχθηκε την πρόσκληση… 
Έτσι δημιουργείται μια, νέα θα λέγαμε, συμμαχία 
που θα έχει ως στόχο να παράσχει στις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές τη στήριξη και τις γνώσεις 
που χρειάζονται για να εφαρμόσουν αποτελεσμα-
τικότερα την εθνική ανάκαμψη και τα κονδύλια της 
ΕΕ ώστε η Πράσινη Συμφωνία να καταστεί πραγ-
ματική σε κάθε κοινότητα, ιδίως όσον αφορά τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, 
την ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών και την προ-
στασία των φυσικών οικοτόπων. 
Από τη μία λοιπόν η βασική συνεργασία της ΕΕ με 
την αυτοδιοίκηση μέσα από την Πολιτική Συνοχής, 
από την άλλη η νέα συνεργασία με την Κομισιόν για 
την Πράσινη Συμφωνία, «δένει» η συνεργασία και 
μένουν οι εθνικές κυβερνήσεις να κάνουν τον επι-
τελικό σχεδιασμό… Θα ακολουθήσει σύντομα, όπως 
φάνηκε από τις συζητήσεις στις Βρυξέλλες, και αντί-
στοιχη πολιτική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό αν 
και σε αυτόν τον τομέα τα πράγματα είναι πιο δύσκο-
λα καθώς χρειάζονται επενδύσεις σε εθνικό επίπεδο 
(όπως τα δίκτυα 5G) και μεγάλες υποδομές, αλλά 
σίγουρα στις ψηφιακές δεξιότητες και στην επιχειρη-
ματικότητα θα βρεθεί κοινός τόπος.

Τι αλλάζει στην Ελλάδα;
Τι σημασία έχουν όλα αυτά για τον κάθε ελληνικό 

τόπο; Πολύ συγκεκριμένη… Όπως αποκαλύψαμε 
πριν λίγες εβδομάδες, ο σχεδιασμός της ελληνικής 
κυβέρνησης είναι να κατευθυνθεί στις περιφέρειες 
περίπου το 33% του νέου ΕΣΠΑ. Και για το Ταμείο 
Ανάκαμψης, που η κυβέρνηση ακόμη δεν έχει ανα-
κοινώσει βασικές λεπτομέρειες αλλά κάνει μόνο 
γενικές ανακοινώσεις και διαρροές, δεν υπάρχει 
περιφερειακή διάσταση. Αυτό ακριβώς παλεύουν 
οι αυτοδιοικητικοί: μέσα από τη συνεργασία με την 
Κομισιόν να υπάρξει μηχανισμός ώστε η διαχείριση 
των έργων από το ταμείο Ανάκαμψης να περάσει 
και μέσα από τις περιφέρειες, ενώ διεκδικούν ταυ-
τόχρονα μεγαλύτερο ποσοστό του νέου ΕΣΠΑ.
Όλα αυτά μεταφράζονται σε περισσότερα ή λιγότε-
ρα εκατομμύρια ευρώ, από το σύνολο των 70 δις, 
για κάθε περιφέρεια της χώρας στα επόμενα 7, τυ-
πικά, αλλά 10, ουσιαστικά, χρόνια. Και οι περιφέρει-
ες μάλλον έχουν κάθε λόγο να «φωνάζουν» ότι δεν 
πρέπει να επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος, 
με έναν αθηνοκεντρικό σχεδιασμό και διαχείριση 
που δημιούργησε πολλές δυσκολίες. Η συνοχή, με 
κοινωνικό αλλά και χωρικό περιεχόμενο, πρέπει να 
είναι η βασική συνιστώσα, με διακυβέρνηση όσο 
το δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη. Και αυτό δεν 
γίνεται από τα γραφεία των Αθηνών – ή κάθε πρω-
τεύουσας… Ευελπιστούν λοιπόν ότι με τις κατάλ-
ληλες συμμαχίες θα αλλάξει προς το καλύτερο το 
μοντέλο, που έχει επιτυχίες με την Πολιτική Συνο-
χής αλλά που με τον πακτωλό χρημάτων που προ-
βλέπονται υπάρχει κίνδυνος να μείνουν «απέξω» οι 
τοπικές κοινωνίες. Η ελληνική κυβέρνηση πάντως 
έχει διακηρύξει ότι θα υπάρξουν πολλές και μεγά-
λες αλλαγές στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων. 
Οι επόμενες εβδομάδες και λίγοι μήνες θα δείξουν 
αν θα καταφέρει η Αυτοδιοίκηση να πάρει μεγαλύ-
τερο ρόλο ή αν θα επικρατήσει ένα συγκεντρωτικό 
μοντέλο διακυβέρνησης της κοινοτικής χρηματοδό-
τησης για τα επόμενα χρόνια.

Πρόκληση για την αυτοδιοίκηση η διαχείριση 
των ευρωπαϊκών πόρων τα επόμενα χρόνια
Η Πολιτική Συνοχής και το ΕΣΠΑ επιτυχημένο παράδειγμα χρήσης από δήμους και περιφέρειες – Τι θα γίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης
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αυτά πού νοστάλγησα    
Δεν ξέρω τι μου βαστάει 
τή σκέψη μου...
δεν με αφήνει 
αυτός ο χρόνος ...
είναι απροσπέλαστος ..
κάτι έχει από παλιά 
Ολα έχουν τά χρώματα
της γης ...

Σε αυτή μεγαλώσα
αντικρίζοντας 
τά γκρίζα σύννεφα ...
έτσι είναι ο ψυχικός μου 
κόσμος ....
μέσα στο άδυτο 
νά βλέπω 
το φώς στο σκοτάδι..

Αυτό αγάπησα..

ήμουν μικρός 
καί αναζητούσα 
αυτό πού δεν με

πλήγωνε !
Γιατί όλοι φοβούνται 
όταν αγαπούν..
δεν θέλουν
να πονούν ...

Βάδιζα
μόνος μου 
έτσι και τώρα ..
Εκει βρίσκω 
τή χαρά ...
Νά είναι σκεπασμένα 
τά όνειρα ...
θέλω να σε ακουλουθώ

Ποτέ δεν θα με δεις ...
νά σού χαλάσω 
αυτόν τον όμορφο 
κόσμο που έχεις ...

Τώρα μυρίζω 
τό χώμα τής γης ...
μου δίνει ελπίδα
νά φυτέψω
ένα άγριο λουλούδι ...
θά τό ποτίζω
νά μεγαλώσει να ανθίσει 
τό άρωμα σού...
καί να έχει

Τα χρώματα 
πού αγάπησες !!!

Ιωάννης Σκούρας  

Το χαμόγελό μας

Έκρυψε η μάσκα

το χαμόγελό μας,

και από τα δύο χαμόγελα της ζωής…

έμεινε το αληθινό,

Των ματιών μας !!

- Σπύρος Δ. Κατσίγιαννης 

Οι οδυνηρές συνέπειες 
της προδοσίας      
Τι χρώμα έχει η προδοσία 
τι γεύση 
και τι άρωμα 
όσοι την προδοσία ζήσαν 
γνωρίζουν την απάντηση καλά. 
Δεν έχει χρώμα η προδοσία
ή ίσως χρώμα έχει άχαρο 
δεν έχει γεύση άγευστη είναι,
άρωμα άσχημο πολύ,
αδιάφορο,
όποιος διέπραξε την προδοσία 
απομακρύνει όποιον τον δει 
μόνος του μένει πάντα στο τέλος 
και αυτή είναι η ανταμοιβή. 
Δεν έχει χρώμα η προδοσία 
ή έχει κάποιο χρώμα διάφανο 
αποκαλύπτεται πάντα στο τέλος 
και πίκρα φέρνει και όνειδος 
σ’ αυτόν που τόλμησε να δοκιμάσει, 
θα ναι για πάντα αναξιόπιστος. 
Και της αγάπης τη θέση παίρνει το 
μίσος 
και δεν του αξίζει κανένα έλεος. 
Και σαν την άδικη κατάρα γυρνάει ο 
προδότης εδώ κι εκεί 
και μία λύτρωση γυρεύει που είναι 
αμφίβολο αν θα τη βρει! 

Νανά Μπροδήμα. Ποιητική συλλογή 
" Η πικρή γεύση της προδοσίας "

Εκδόσεις Όστρια , Ιούνιος 2016 Στην Καρυά του Άργους (τηλεοπτικό… Κολοκο-
τρωνίτσι), κάπου στην δεκαετία του ’50, ένας 
αγρότης μανάρευε μια γουρουνίτσα, να την 
παχύνει και να την σφάξει τα Χριστούγεννα, 
να τη βάλει στο κιούπι, για να έχουνε στο σπίτι 
κρέας, να τρώνε όλο τον χρόνο. Υπήρχε πολλή 
πείνα, εκείνη την εποχή, στα ορεινά.

Στον χώρο  όπου την είχε, όπως κάνουν όλα 
τα γουρούνια, το ζωντανό έσκαβε το έδαφος με 
τη μουσούδα του, όπου κάποια στιγμή έβγαλε 
στην επιφάνεια ένα κιούπι με λίρες, προφανώς 
κρυμμένο από τους αντάρτες. Τρελός από τη 
χαρά του ο αγρότης, μάζεψε τις λίρες και ευ-
γνώμων προς τη γουρουνίτσα που τις ξέθαψε, 
έδωσε την υπόσχεση:
-Καλή μου γουρουνίτσα, για το καλό που μου 
έκανες δεν θα σε σφάξω ποτέ, θα σε έχω και θα 
σε περιποιούμαι και άμα πεθάνεις θα σε κηδέ-
ψω σαν άνθρωπο!
Κάποτε, ψόφησε η γουρουνίτσα, ο άνθρωπος 
την έκλαψε σαν να έκλαιγε δικό του άνθρωπο 
και κίνησε να βρει τον παπά του χωριού, τον 
παπα Χρήστο Λάμπα, να υλοποιήσει και την 
τελευταία του υπόσχεση προς το ζωντανό.
Ο παπάς, μόλις άκουσε την επιθυμία του συγ-
χωριανού του έφριξε – να θάψει το ζωντανό 
με νεκρώσιμη ακολουθία(!) –  και τον αποπήρε:
-Δεν γίνονται τέτοια πράγματα!
Ο πονηρός Καρυώτης, όμως, ήταν προετοιμα-
σμένος και βγάζοντας μια χούφτα λίρες από 
την τσέπη του, ρώτησε τον παπά:
-Φτάνουν αυτά, παπά μου, για τα έξοδα;
Ο παπα Λάμπας, συγκινήθηκε στη θέα του 
χρυσίου και αφού τοποθέτησαν τη νεκρή γου-
ρουνίτσα σε μια τάβλα τέλεσε την εξόδιο ακο-

λουθία…
-Άμωμοι εν οδώ, αλληλούια…
Όλοι ήσαν ευχαριστημένοι, έλα όμως που κά-
ποιοι ζηλόφθονοι το «σφύριξαν» στον Δεσπό-
τη, στο Ναύπλιο…
Τον καλεί, λοιπόν, ο Δεσπότης με την πρόθε-
ση να τον αποσχηματίσει για το βαρύτατο αυτό 
ατόπημα, να κηδέψει γουρούνι σαν να ήτανε 
άνθρωπος…
Κατεβαίνει ο παπα Λάμπας στ’ Ανάπλι, πάει στο 
Μητροπολιτικό μέγαρο, ασπάζεται την δεξιά 
του Δεσπότη και ακούει τα εξ αμάξης:
-Πάτερ, υπέπεσες σε μεγάλο αμάρτημα και εί-
μαι υποχρεωμένος να λάβω μέτρα!
Βάζει, τότε,  το χέρι στην τσέπη ο παπα Λάμπας 
και βγάζει τις μισές λίρες, ακουμπώντας τες στο 
τραπέζι.
-Σεβασμιώτατε, με την ευκαιρία, σας φέρνω και 
αυτά, που μου τα έδωσε για σας ο ιδιοκτήτης 
της τεθνεώσης…
Και ο Δεσπότης, εμφανώς μαλακωμένος:
-Τι λες, με σκέφτηκε και μένα η… συγχωρεμέ-
νη;
Και η ιστορία έληξε εκεί…

Γ.Ν.Μ.
……………………

Έχει δημοσιευτεί στο βιβλίο μου «Παλιές Ιστο-
ρίες (που βγάζουν γέλιο)», που κυκλοφορεί από 

τις εκδόσεις «Ερωδιός». Το βιβλίο βραβεύτηκε 
ως «Βιβλίο Χρονιάς» (2019) από τον Ελληνικό 

Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων Ελλάδας.

Η κηδεία της… γουρουνίτσας  
και ο Δεσπότης

Διεθνής Μαραθώνιος Ποίησης.: Σήμερα είναι η 7η μέρα μου που συμμετέχω. Προσκλήθηκα από τήν υπέροχη 
Ποιήτρια Maria Goutzamanis
σε αυτόν τον διεθνή μαραθώνιο ποίησης, όπου πρέπει να δημοσιεύω 1 ποίημα κάθε μέρα με τη φωτογραφία μου 
και να καλώ έναν ή περισσότερους ποιητές να συμμετάσχουν στην αλυσίδα της ποίησης #PeetMeNotLeave, όπου 
τα ποιήματα θα μεταφραστούν στα Αγγλικά και θα μπουν στο ρωσικό αλμανάκ.
Πρέπει να δημοσιεύω 1 ποίημα κάθε μέρα με τη φωτογραφία μου και θα καλώ με τη σειρά μου έναν ή περισ-
σότερους Ποιητές για να συμμετάσχουν σε αυτήν την αλυσίδα της ποίησης #PeetMeNotLeave, όπου τα ποιήματα 
θα μεταφραστούν στα Αγγλικά και μετά θα μπουν στο Ρωσικό Ημερολόγιο. (almanac).
Εγώ με την σειρά μου σήμερα 7η ημέρα του μαραθωνίου προσκαλώ
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   Σπριντ Κανελλόπουλου – Σκούταρη 
για τη νίκη στο Μαίναλο

Σ
τα τελευταία μέτρα κρίθηκε η πρω-
τιά στον 2ο Μαινάλειο δρόμο, τον 
αγώνα των 14χλμ επί της δύσκολης 
κυκλικής διαδρομής στο οροπέδιο 
των Αραχαμιτών (υψόμετρο +700). 

Δυό συνομήλικοι (γεν: 1982), ο Γιάννης Κα-
νελλόπουλος των «Ικαρος» runners και ο 
Νίκος Σκούταρης του ΣΔ Βόλου κινήθηκαν 
σε όλο το μήκος βήμα το βήμα παρά τις επι-
θέσεις του καθενός και τελικά επιδόθηκαν σε 
ένα σπριντ που σπάνια συμβαίνει σε αγώνες 
της δρομικής κοινότητας… υπερίσχυσε ο Κα-
νελλόπουλος με μόλις δύο δεύτερα ως πλε-
ονέκτημα (55:58 έναντι 56:00). Ο Γιάννης 
Λουκάς του ΑΠΣ «Απόλλων» συμπλήρωσε 
την τριάδα σε 59:27. Αποστάσεις…ασφαλείας 
τηρήθηκαν στις γυναίκες. Νίκησε η 48χρονη 
Μαρία Χαραλαμποπούλου του ΣΔΥ Τρίπολης 
με 1ω04:51. Ακολούθησαν 2η η Εύη Ρόδη 
του ΑΠΣ «Αθηναίοι Δρομείς» με 1ω22:03 και 
3η η Νίκη Παναγούλια του συλλόγου «Αρ-
κάδες δρομείς» με 1ω23:38. Οι νικητές στις 
ηλικιακές κατηγορίες - Μ18: Χαρίλαος Ζαρ-
κινός 1ω03:56, Μ40: Νίκος Δρούτσας ΑΠΣ 
«Απόλλων» 1ω00:06, Μ+60: Χαράλαμπος 
Στεφανόπουλος ΑΠΣ «Απόλλων» 1ω04:51, 
F18: Αγγελική Χατζούδη «Ξωτικά» 1ω26:12 
και F+40: Αντωνία Κολοβού «Σπαρτιάτες» 
runners 1ω24:42. Αγωνίστηκε ο Φινλανδός 
Bjorn Forsen, καθηγητής αρχαιολογίας, δ/
ντής της ανασκαφής του ιερού της Λυκοά-
τιδας Αρτέμιδας. Τερμάτισαν συνολικά 110 
δρομείς, 89 άνδρες+21 γυναίκες. Προέρχο-
νται από την Αθήνα και την Πελοπόννησο. 

Την πολυπληθέστερη αποστολή παρουσίασε 
ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Αργολίδας με 
15 δρομείς και επικεφαλής τον πρόεδρο Δη-
μήτρη Βύρλα. Ακολούθησε ο ΑΠΣ «Αθηναίοι 
δρομείς» με 12 συμμετοχές. 

Εμφανίστηκαν με τουλάχιστον ένα δρομέα 

νέοι σύλλογοι, όπως «Οι τρελές από το Ασπρο-
νήσι», οι «Δρομείς Γαιδουροκυλίστρας», κ.α. 
Υπό διερεύνηση ετέθη η προέλευσή τους!!!  

Το σημείο εκκίνησης/τερματισμού ορίστη-
κε μπροστά στο προσκύνημα της Μεταμόρ-
φωσης Σωτήρος, ένα υπέροχο χώρο όπου 
συνδυάζεται η λατρεία με την αναψυχή νό-
τια και ολίγον έξω από τους Αραχαμίτες. Οι 
δρομείς κινήθηκαν στο οροπέδιο/κοιλάδα 
του Ελισώνα επί της επαρχιακής οδού προς 
Ασέα, Αθήναιο, Κεραστάρι και Αραχαμίτες 
σε καταπράσινο τοπίο εντός δάσους από μη-
λιές, καστανιές, βελανιδιές, καρυδιές, κοκ. 
Την επιμέλεια της οργάνωσης ανέλαβαν οι 
σύλλογοι των Αραχαμιτιωτών  «Η  Μετα-
μόρφωση  του  Σωτήρος», των Φιλοπροόδων 
Ασέας, των Ασεατών Αθήνας,  ο  Σύνδεσμος  
Αραχαμιτιωτών Αθήνας με την αρωγή των 
Απανταχού Αθηναιατών και του Suomen 

Institutti, δηλαδή της Αρχαιολογικής σχο-
λής της Φινλανδίας στην Αθήνα. Παραδειγ-
μάτισαν και έδειξαν τον τρόπο… Συνδύασαν 
την πληρότητα σε παροχές με την πρέπουσα 
λιτότητα, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τους 
Αρκαδίτες. Το γενικό πρόσταγμα είχε ο Νίκος 
Κοτσίρος με τη βοήθεια της Μαρίας Φράγκου, 
κ.α. Την τήρηση του υγειονομικού πρωτο-
κόλλου εκκίνησης/τερματισμού φρόντισε ο 
Ηλίας Ζαχαρόγιαννης, καθηγητής ΣΕΦΑΑ 
και πρωταθλητής του παρελθόντος. Επίσης 
προσέφερε την ηλεκτρονική χρονομέτρηση 
(fitwaytiming). Παραβρέθηκαν άρχοντες του 
τόπου, όπως ο Κώστας Τζιούμης δήμαρχος 
Τρίπολης, ο Γιώργος Λαγός αντιδήμαρχος, 
ο Ευάγγελος Γιαννακούρας περιφερειακός 
σύμβουλος, κ.α. 
Ο κος  Τζιούμης δήλωσε: «Από το χωριό Αρα-
χαμίτες, εκπέμπουμε, για άλλη μία φορά, τη 
στήριξή μας σε όλα τα χωριά του Δήμου Τρί-
πολης. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε 

δράση που δίνει ζωή στις τοπικές μας κοι-
νότητες. Αξίζουν συγχαρητήρια στους συλ-
λόγους της περιοχής για τη διοργάνωση του 
αγώνα, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά». Ο 
δήμος προσέφερε απλά την αιγίδα του. Χορη-
γός επικοινωνίας ανέλαβε το δημοτικό ραδι-
όφωνο, το drt915. Στις φωτό εμφαίνονται – 1. 
ο τερματισμός Κανελλόπουλου – Σκούταρη, 
2. Γιώργος Πανοβράκος, Γιώτα Πιπίνη, Νίκος 
Πανόπουλος και Προκόπης Μενάγιας κατά 
την εκκίνησή τους, 3. οι Μεσσήνιοι Τάκης 
Κρόμπας, Γιώργος Μιχαλάκης έχοντας ανά-
μεσα την Κυριακή Ξαξίρη (σημ: η «γλυκειά 
συμμορία» απέκτησε θηλυκό μέλος, τη γνω-
στή Αρκαδίτισσα) και 4. ο καθηγητής Bjorn 
Forsen ετοιμάζεται για σύντομες; δηλώσεις 
στην ΕΡΑσπορ και στην εκπομπή «Αθλητι-
κός τουρισμός» μέσω του mobile του Ηρακλή 
Αθανασόπουλου. 
Όλα τα αποτελέσματα εδώ:  https://ftt.gr/2os-
mainalios-dromos-14km-18-10-2020/
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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

Ο τύπος της δίαιτας και οι διαιτητικές συνή-
θειες διαφέρουν όχι μόνο από χώρα σε χώρα, 
αλλά και μεταξύ των ατόμων κάθε χώρας. 
Δεν υπάρχει ένας τύπος δίαιτας τον οποίο θα 
πρέπει να ακολουθούν όλα τα άτομα ώστε να 
διασφαλίζεται η καλή διατροφή τους, αλλά 
ούτε και ένα είδος τροφής που να θεωρείται 
ουσιώδες για την υγεία ή τη ζωή. Δεν υπάρ-
χει, δηλαδή ιδεώδης δίαιτα για όλα τα άτομα, 
εφόσον μια ατομική δίαιτα εξαρτάται από τις 
διαιτητικές απαιτήσεις του ατόμου και αυτές 
διαφέρουν από άτομο σε άτομο. 

Διατροφική επάρκεια της δίαιτας
Δεν ποικίλλουν μόνο οι τύποι της δίαιτας και 
οι τιμές των διατροφικών στοιχείων στις διά-
φορες τροφές, αλλά επίσης και οι απαιτήσεις 
στα θρεπτικά συστατικά. Κυρίως, λόγω των 
παραγόντων αυτών είναι αδύνατο να επινο-
ηθεί ένα γενικό διατροφικό σχήμα το οποίο 
θα μπορούσε να είναι ιδεώδες για όλο τον 
πληθυσμό.

Διατροφή στην βρεφική ηλικία
Το φυσιολογικό βρέφος θηλάζει ή σιτίζεται 
τεχνητά (με γάλα αγελάδας). Αν και τελευταία 
έχουν γίνει πολλές πρόοδοι στην κατεργασία 
του γάλατος της αγελάδας για τη διατροφή 
του νεογέννητου, ο θηλασμός ακόμη θεωρεί-
ται ως η ιδανική διατροφή για το βρέφος. 

Διατροφή στην παιδική ηλικία
1-4 ΕΤΩΝ: Στις ανεπτυγμένες χώρες μια 
σπουδαία πηγή θρεπτικών στοιχείων για την 
ηλικία αυτή, είναι το γάλα. Κατά μέσον όρο το 
παιδί προσλαμβάνει 400ml /ημέρα, ποσότη-
τα που καλύπτει περισσότερο από το 1/3 των 
αναγκών του σε θερμίδες, πρωτεΐνες, ασβέ-
στιο και βιταμίνες. 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: Στις περισσότερες κοινω-
νίες, η δίαιτα της ηλικίας αυτής μοιάζει πολύ 
σε ποσότητα και σε ποιότητα με εκείνη των 
ενηλίκων. Προσοχή όμως, πάντοτε θα πρέπει 
να δίνεται τόσο στη θερμιδική όσο και στην 
πρωτεϊνική πρόσληψη. Σε περίπτωση που 

υπάρχουν σχολικά συσσίτια με ένα κύριο γεύ-
μα, αυτό θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστο 
το ένα τρίτο των διατροφικών αναγκών του 
παιδιού.

Διατροφή στην εφηβική ηλικία
Οι διατροφικές απαιτήσεις κατά την εφηβεία 
είναι ιδιαίτερα αυξημένες γιατί από τη μία 
υπάρχει κάποια επιτάχυνση της αύξησης κι 
από την άλλη αύξηση της φυσικής δραστηριό-
τητας των εφήβων. Η εφηβική επιτάχυνση της 
αύξησης ποικίλλει στα διάφορα άτομα και κατά 
συνέπεια και οι διατροφικές ανάγκες τους.
Κατά τη διάρκεια της αυξητικής αιχμής ο 
έφηβος έχει εξαιρετικά μεγάλη όρεξη και μό-
νον αν καλύπτεται από αντίστοιχη πρόσληψη 
θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ανάγκες 
του. Οι κοπέλες μάλιστα που προσέχουν ιδι-
αίτερα τη «σιλουέτα» τους είναι και πιθανό να 
εμφανίζουν διατροφικές ανεπάρκειες.

Διατροφή στην ενήλικη ηλικία
Αυτή είναι και η κατ’ εξοχήν αναπαραγωγι-
κή ηλικία του ατόμου. Πολλά άτομα κατά την 
ηλικία αυτή έχουν καλή υγεία, αλλά όχι καλές 
διατροφικές συνήθειες, που είναι δυνατό να 
οδηγήσουν αργότερα σε προβληματική υγεία. 
Το κάπνισμα, το άγχος, η περιορισμένη σω-
ματική άσκηση, η υπερβολική κατανάλωση 
αλκοόλης και δίαιτες πλούσιες σε κορεσμένα 
λιπαρά οξέα, χοληστερόλη, ζάχαρη, αλάτι και 
φτωχή σε άπεπτες φυτικές ίνες, προδιαθέτουν 
σε μια σειρά από σοβαρές ασθένειες όπως π.χ. 
παχυσαρκία, υπέρταση, διαβήτης κλπ. 

Διατροφή στην γεροντική ηλικία 
Ο συχνός υποσιτισμός που συναντάται σε 
ομάδες ατόμων μεγάλης ηλικίας, οφείλεται σε 
αλλαγές της οικονομικής τους κατάστασης, 
στον τρόπο της ζωής τους, που αρχίζει με τη 
σύνταξη και στην αύξηση του ποσοστού ανι-
κανότητας ή ασθένειάς τους. Όλα αυτά οδη-
γούν σε μεταβολές της διαιτητικής πρόσλη-
ψης, της απορρόφησης και του μεταβολισμού 
των θρεπτικών στοιχείων, ιδιαίτερα μετά το 
70ο έτος της ηλικίας τους.

ΣΥΝΟΨΗ
Η επαρκής διατροφική σίτιση για κάθε ηλι-
κιακή ομάδα ξεχωριστά και η προληπτική 
διατροφική μέριμνα, είναι ο μόνος τρόπος 
να επιτύχουμε καλύτερη υγεία και ποιότητα 
ζωής.

Ποιες είναι οι γενικές γραμμές σωστής διατροφής 
και πώς μετατρέπονται σε κάθε ηλικία

Πότε πρέπει ένα παιδί να πάει στον 
παιδικό σταθμό

Όπως όλοι γνωρίζουμε ο παιδικός 
σταθμός είναι μια νέα σελίδα στη ζωή 
του παιδιού αλλά και ολόκληρης της 
οικογένειας. Είναι μια πραγματικότητα 
και ανοίγει το δρόμο για νέες εμπειρί-
ες. Υπάρχουν πολλοί παιδικοί σταθμοί, 
σταθμοί που δέχονται ακόμα και μωρά 
από 2 μηνών. Οι σταθμοί αυτοί μπο-
ρεί να είναι κρατικοί, μπορεί να είναι 
ιδιωτικοί ή διαφόρων οργανισμών. Το 
θέμα όμως είναι πότε πρέπει να πά-
ρουμε την απόφαση για να στείλουμε 
ένα παιδί στον παιδικό;
Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε 
ότι ο παιδικός σταθμός δεν είναι υπο-
χρεωτικός. Έτσι οι γονείς είναι αυτοί 
που αποφασίζουν για το πότε και αν 
θα στείλουν το παιδί τους σε έναν παι-
δικό σταθμό. Τα κριτήρια της επιλογής 
αυτής είναι κυρίως πρακτικά, δηλαδή 
αν εργάζονται και οι δύο γονείς, αν δεν 
έχουν κάποιο άλλο άτομο να κρατάει 
το παιδί, η οικονομική τους δυνατό-
τητα. Άλλοι λόγοι για να κάνουν την 
επιλογή αυτή είναι η εκπαίδευση, και 
η κοινωνικοποίηση.
Όποια και να είναι τα κριτήρια επιλο-
γής δεν υπάρχει λάθος ή σωστό για το 
πότε θα το πάμε. Όμως η όποια από-
φασή μας θα πρέπει να στηρίζεται από 
σταθερότητα ώστε να αποβεί καλύτερη 
για το παιδί. Δηλαδή δεν πρέπει να 
παλινδρομήσουμε και να γυρίσουμε το 
παιδί στο σπίτι στην πρώτη δυσκολία 

που θα συναντήσει στον παιδικό σταθ-
μό.
Αν δεν υπάρχουν αναγκαστικές συν-
θήκες (εργασία), αλλά επικρατεί η 
ανάγκη μόνο για εκπαίδευση καλό 
θα είναι μετά τα 2,5 να πάει ένα παιδί 
στον παιδικό σταθμό, γιατί μέχρι τότε 
το παιδί θα είναι στο σπίτι σε ασφαλές 
περιβάλλον και θα παίρνει τα ερεθί-
σματα από τους γονείς του. Πριν τα 2,5 
δεν είναι έτοιμο σωματικά και συναι-
σθηματικά να αποχωριστεί τους γονείς 
του, ενώ μέχρι τώρα το παιχνίδι με τα 
άλλα παιδιά του είναι κάπως αδιάφο-
ρο. Μετά τα 2,5 το κάθε παιδί είναι πιο 
έτοιμο, έχει καλύτερη αντίληψη και 
ίσως θελήσει και από μόνο του να ανα-
καλύψει καινούργια πράγματα. 
Κάθε παιδί είναι διαφορετικό και οι 
γονείς γνωρίζουν καλύτερα από τον 
καθένα πότε το παιδί τους μπορεί 
να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του 
παιδικού σταθμού. Όποτε όμως έρθει 
εκείνη η ώρα να είστε σίγουροι πως 
το παιδί σας έχει να αποκομίσει πολλά 
ωφέλει από τον παιδικό σταθμό όπως 
στην κοινωνικοποίηση, στην απομά-
κρυνση από τους γονείς, στην αυτο-
νόμηση, στη γλωσσική ανάπτυξη αλλά 
και στην μαθηματική σκέψη.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940

Η
Επέτειος του ΟΧΙ μνημονεύει την 
άρνηση της Ελλάδας στις ιταλικές 
αξιώσεις που περιείχε το τελεσίγρα-
φο που επιδόθηκε από τον Ιταλό 
πρέσβη στον Έλληνα δικτάτορα Ιω-

άννη Μεταξά την 28η Οκτωβρίου του 1940. 
Συνέπεια της άρνησης αυτής ήταν η είσοδος 
της Χώρας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η 
έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου του 
1940. Η ημερομηνία αυτή καθιερώθηκε να 
εορτάζεται στην Ελλάδα και την Κύπρο κάθε 
χρόνο ως επίσημη εθνική εορτή και αργία. 
Επίσης, σε πολλές χώρες του κόσμου, ελλη-
νικές κοινότητες γιορτάζουν την Επέτειο του 
Όχι. 

Ιστορία
Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της 28 Οκτω-
βρίου του 1940 η τότε Ιταλική Κυβέρνηση 
απέστειλε στην Ελλάδα τελεσίγραφο, δια του 
Ιταλού Πρέσβη στην Αθήνα Εμανουέλε Γκρά-
τσι, ο οποίος και το επέδωσε ιδιόχειρα στον 
Ιωάννη Μεταξά, στην οικία του δεύτερου, 
στην Κηφισιά, με το οποίο και απαιτούσε την 
ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από 
την Ελληνοαλβανική μεθόριο προκειμένου 
στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά 
σημεία του Βασιλείου της Ελλάδος, (λιμένες, 
αεροδρόμια κλπ.), για ανάγκες ανεφοδιασμού 
και άλλων διευκολύνσεών του, στη μετέπειτα 
προώθησή του στην Αφρική. 
Μετά την ανάγνωση του κειμένου ο Μεταξάς 
έστρεψε το βλέμμα του στον Ιταλό Πρέσβη και 
του απάντησε στα γαλλικά (επίσημη διπλωμα-
τική γλώσσα) την ιστορική φράση: «Alors, c’est 
la guerre», (προφέρεται από τα γαλλικά, αλόρ, 
σε λα γκερ, δηλαδή, Λοιπόν, αυτό σημαίνει πό-
λεμο), εκδηλώνοντας έτσι την αρνητική θέση 
επί των ιταμών ιταλικών αιτημάτων. 
O ίδιος ο Γκράτσι στα απομνημονεύματά του, 
που εξέδωσε το 1945, περιγράφει τη σκηνή: 
«Έχω εντολή κ. πρωθυπουργέ να σας κάνω μία 
ανακοίνωση και του έδωσα το έγγραφο. Πα-
ρακολούθησα την συγκίνηση εις τα χέρια και 
εις τα μάτια του. Με σταθερή φωνή και βλέπο-
ντάς με κατάματα ο Μεταξάς μου είπε: «Αυτό 
σημαίνει πόλεμο». Του απήντησα ότι αυτό θα 
μπορούσε να αποφευχθεί. Μου απήντησε ΟΧΙ. 
Του πρόσθεσα ότι αν ο στρατηγός Παπάγος..., ο 
Μεταξάς με διέκοψε και μου είπε: ΟΧΙ! Έφυγα 
υποκλινόμενος με τον βαθύτερο σεβασμό, προ 
του γέροντος αυτού, που προτίμησε την θυσία 
αντί της υποδουλώσεως».

Ο Μεταξάς εκείνη τη στιγμή είχε εκφράσει το 
ελληνικό λαϊκό συναίσθημα, την άρνηση της 
υποταγής, και αυτή η άρνηση πέρασε στον 
τότε ελληνικό δημοσιογραφικό τύπο με την 
λέξη «ΟΧΙ». Σημειώνεται πως αυτούσια η λέξη 
«ΟΧΙ» παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά ως 
τίτλος στο κύριο άρθρο της εφημερίδας «Ελ-
ληνικό Μέλλον» του Ν. Π. Ευστρατίου στις 30 
Οκτωβρίου του 1940. 
Στις 5 και μισή τα ξημερώματα, ξεκίνησε ο Ελ-
ληνοϊταλικός Πόλεμος με την αιφνιδιαστική 
εισβολή (το τελεσίγραφο όριζε ότι η επίθεση 
θα ξεκινούσε στις 6 π.μ.) των ιταλικών στρα-
τευμάτων στην Ήπειρο, οπότε η Ελλάδα αμυ-
νόμενη εισήλθε στον πόλεμο. 

Εορτασμός
Το λεγόμενο «Έπος του Σαράντα», το οποίο 
ακολούθησε, και οι μεγάλες νίκες που ο ελλη-
νικός στρατός κατήγαγε εις βάρος των Ιταλών, 
καθιερώθηκε να γιορτάζονται κάθε χρόνο στις 
28 Οκτωβρίου, την ημέρα της επίδοσης του 
ιταλικού τελεσιγράφου και της άρνησης του 
Ιωάννη Μεταξά να συναινέσει. 
Η Ελλάδα γιορτάζει με την 28η Οκτωβρίου την 
είσοδό της στον πόλεμο, ενώ οι περισσότερες 
άλλες χώρες γιορτάζουν την ημερομηνία λή-
ξης του πολέμου. 
Κάθε χρόνο αυτή τη μέρα γίνεται στη Θεσσα-
λονίκη, η επίσημη εορτή με κάθε λαμπρότη-
τα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας 
και άλλων επισήμων, με μεγάλη στρατιωτική 
παρέλαση, η οποία συμπίπτει με τον εορτασμό 

της απελευθέρωσης της πόλης κατά τον Α΄ 
Βαλκανικό Πόλεμο και τη μνήμη του πολιού-
χου της Αγίου Δημητρίου. Στην Αθήνα και σε 
άλλες πόλεις γίνονται μαθητικές παρελάσεις, 
ενώ δημόσια και ιδιωτικά κτίρια υψώνουν την 
ελληνική σημαία. 
Κατά στην επέτειο του «ΟΧΙ», τηλεόραση και 
ραδιόφωνο προβάλλουν επετειακές εκπομπές 
μνήμης και κάνουν ιδιαίτερη μνεία στην «τρα-
γουδίστρια της νίκης» Σοφία Βέμπο, η οποία 
με τα πατριωτικά της τραγούδια εμψύχωνε 
τους στρατιώτες και μετέδιδε τον ενθουσιασμό 
της προέλασης των ελληνικών δυνάμεων στη 
Βόρεια Ήπειρο. Σχετικό επίσης επετειακό υλι-
κό παρουσιάζει και όλος ο ελληνικός έντυπος 
τύπος (εφημερίδες και περιοδικά). 
Η επέτειος του «ΟΧΙ» γιορτάστηκε για πρώτη 
φορά στα χρόνια της Κατοχής. Στο κεντρικό 
κτίριο και στον προαύλιο χώρο του Πανεπι-
στημίου Αθηνών πραγματοποιήθηκε ο πρώτος 
εορτασμός στις 28 Οκτωβρίου 1941. Γίνονταν 
ομιλίες από τους φοιτητές, ενώ μίλησε για την 
επέτειο την παραμονή και ο καθηγητής Κων-
σταντίνος Τσάτσος, ο οποίος αρνήθηκε να κά-
νει μάθημα την ημέρα της επετείου με αποτέ-
λεσμα να απολυθεί από το Πανεπιστήμιο. 
Στην δεύτερη επέτειο (28/10/1942), ο εορτα-
σμός έγινε στην Πλατεία Συντάγματος με πρω-
τοβουλία των οργανώσεων ΕΠΟΝ και ΠΕΑΝ. 
Υπήρχε ανησυχία για το πώς θα αντιδράσουν 
οι ιταλικές δυνάμεις κατοχής, οι οποίες όμως 
δεν παρενέβησαν. Εκδηλώσεις και διαδηλώ-
σεις εκείνη την ημέρα έγιναν και σε άλλες 

πόλεις. Στον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν ολι-
γοπληθείς συγκεντρώσεις, ανέβαινε κάποιος 
σε μια καρέκλα, έβγαζε ένα σύντομο λόγο, και 
κατόπιν διαλύονταν, για να αποφύγουν επέμ-
βαση των καραμπινιέρων.

Το Μπλόκο της Τράπεζας της Ελλάδας
Σύμφωνα με τον Ηλία Βενέζη γιορτάστηκε 
η επέτειος στο κτίριο της Εθνικής Τράπεζας, 
στην πλατεία Κοτζιά (ο Βενέζης ήταν τότε 
υπάλληλος της τράπεζας). 
Με απόφαση του ΕΑΜικού ΔΣ της Τράπεζας 
ορίζεται να γίνει στις 28 Οκτώβρη 1943 εκδή-
λωση για να τιμηθούν οι πεσόντες στο Αλβα-
νικό Μέτωπο τραπεζοελλαδίτες.
Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 11.30 π.μ. στο κε-
ντρικό χολ της Τρ. Ελλάδας, ενώ μετά από λίγο 
μπήκαν οι Γερμανοί και άρχισαν να πυροβο-
λούν για να την διαλύσουν αφού είχε απαγο-
ρευτεί κάθε μαζική δράση. Από τους πυροβο-
λισμούς υπήρξαν 30 τραυματίες. Οι Γερμανοί 
μπλόκαραν την τράπεζα και μάζεψαν όλους 
τους εργαζόμενους στην κεντρική σάλα της 
τράπεζας, τους έβαλαν να σχηματίσουν αν-
θρώπινο κύκλο με τα χέρια ψηλά για πολλές 
ώρες και φώναζαν ονόματα, κυρίως συνδικα-
λιστών και μελών του ΕΑΜ για ανακρίσεις. 
Από ανάκριση πέρασαν όλα τα μέλη του ΔΣ. 
Την ανάκριση είχαν αναλάβει τα SS που ήταν 
η πρώτη τους δράση στην Ελλάδα αφού πριν 
από μια βδομάδα είχαν έρθει στη χώρα μας. 
Στις 8 το βράδυ έδιωξαν όλες τις γυναίκες, 
εκτός από αυτές που συνέλαβαν. Οι ανακρίσεις 
έγιναν με πρόσχημα τρικ που ρίχτηκαν κατά 
την ώρα της εκδήλωσης με υπογραφή ΕΑΜ 
- ΕΛΑΣ.
Συνολικά έγιναν 40 συλλήψεις εργαζομένων 
που στάλθηκαν στα κρατητήρια της Μέρλιν 
και από εκεί στις φυλακές Αβέρωφ, στο Χαϊ-
δάρι και σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στη 
Γερμανία και την Αυστρία.

Ο πρώτος επίσημος εορτασμός
Για πρώτη φορά η επέτειος γιορτάστηκε επί-
σημα στις 28 Οκτωβρίου 1944 με παρέλαση 
ενώπιον του πρωθυπουργού Γεωργίου Πα-
πανδρέου. 
Η Εκκλησία της Ελλάδος αποφάσισε, το 1952, 
η γιορτή της Αγίας Σκέπης από την 1η Οκτω-
βρίου να μεταφερθεί στις 28 Οκτωβρίου, με το 
αιτιολογικό ότι η Παναγία βοήθησε τον Ελλη-
νικό Στρατό στον πόλεμο της Αλβανίας. 



«Σκανάρισμα» σε όλες τις κινήσεις των τραπεζι-
κών καταθετικών λογαριασμών, των πιστωτικών 
καρτών και των λογαριασμών εξυπηρέτησης 
δανείων, τις οποίες πραγματοποίησαν σε βάθος 
δεκαετίας οι φορολογούμενοι, θα μπορούν πλέον 
να κάνουν οι φορολογικές αρχές, οι υπηρεσίες 
του ΕΦΚΑ, οι δικαστικές αρχές και οι λοιπές υπη-
ρεσίες δίωξης οικονομικών και άλλων εγκλημά-
των.
Έτσι θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν εύ-
κολα και γρήγορα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν 
διαπράξει οικονομικά εγκλήματα και άλλα αδική-
ματα του Ποινικού Κώδικα, συνδεόμενα άμεσα ή 
έμμεσα με ξέπλυμα μαύρου ή βρόμικου χρήματος.
Η δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης σε όλα 
τα στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας για τις κινή-
σεις των τραπεζικών καταθέσεων, των δανείων 
και των πιστωτικών καρτών των πολιτών πα-
ρέχεται στις ελεγκτικές, διωκτικές και δικαστικές 
αρχές και υπηρεσίες με μια νέα νομοθετική ρύθ-
μιση που συμπεριέλαβε το υπουργείο Οικονομι-

κών στο νόμο 4734/2020, ο οποίος ψηφίστηκε 
πρόσφατα από τη Βουλή, δημοσιεύθηκε προχθές 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και περιλαμ-
βάνει σημαντικές τροποποιήσεις στις ισχύουσες 
διατάξεις του ν. 4557/2018 για την καταπολέμη-
ση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες.
Ουσιαστικά, με τη νέα αυτή διάταξη καθίσταται 
πιο εύκολος και πιο γρήγορος ο εντοπισμός φυ-
σικών προσώπων που έχουν διαπράξει οικονο-
μικά και άλλα εγκλήματα συνδεόμενα με ενέρ-
γειες ξεπλύματος μαύρου ή βρόμικου χρήματος, 
καθώς οι πάσης φύσεως συναλλαγές που έχουν 
πραγματοποιήσει τα πρόσωπα αυτά σε βάθος δε-
καετίας θα τίθενται άμεσα στη διάθεση των αρ-
μόδιων διωκτικών και εισαγγελικών αρχών και 
η τεκμηρίωση των αδικημάτων μέσω των προ-
βλεπόμενων διασταυρωτικών φορολογικών και 
άλλων ελέγχων θα είναι άμεση. Δεδομένου δε ότι 
το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου ή βρόμικου 
χρήματος συνιστά κακούργημα με δεκαετή περί-

οδο παραγραφής, οι έλεγχοι στις κινήσεις των πι-
στωτικών καρτών, των λογαριασμών καταθέσεων 
και των λογαριασμών εξυπηρέτησης δανείων θα 
διενεργούνται σε βάθος δεκαετίας.
Ορισμένα από τα βασικά αδικήματα τα οποία 
θεωρούνται ότι συνδέονται άμεσα ή έμμεσα και 
με ενέργειες νομιμοποίησης μαύρου ή βρόμικου 
χρήματος είναι:
* Η δωροληψία και η δωροδοκία υπαλλήλου.
* Η εμπορία επιρροής (η παράνομη παροχή ένα-
ντι αμοιβής εμπιστευτικών πληροφοριών και άλ-
λων υπηρεσιών από «μεσάζοντες») και η δωρο-
ληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα.
* Η δωροληψία και δωροδοκία πολιτικών προσώ-
πων και δικαστικών λειτουργών.
* Η απάτη με υπολογιστή.
* Η σωματεμπορία.
* Τα χρηματιστηριακά αδικήματα.
* κάθε άλλο αδίκημα από το οποίο προκύπτει 
περιουσιακό όφελος και τιμωρείται με ποινή φυ-
λάκισης.

Θα εντοπίζουν φυσικά πρόσωπα που έχουν διαπράξει οικονομικά εγκλήματα και αδικήματα του Ποινικού Κώδικα

Λύση έως μέσα του 2021 για τον ψηφιακό φόρο
 Η επιβολή ενός πρόσθετου φόρου επί των ψηφιακών δραστηριοτήτων, που αφορά, κυρίως, τους κολοσσούς της τεχνολογίας

«Ξεσκόνισμα» τραπεζικών λογαριασμών«Ξεσκόνισμα» τραπεζικών λογαριασμών
σε βάθος 10ετίαςσε βάθος 10ετίας

Για τα μέσα του 2021 μεταθέτει, 
πλέον, ο Οργανισμός Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 
την παγκόσμια συμφωνία για την 
επιβολή του πολυσυζητημένου φό-
ρου επί των ψηφιακών υπηρεσιών. 
Επτά χρόνια μετά από την πρώτη 
φορά, που ο λεγόμενος ψηφιακός 
φόρος έπεσε στο τραπέζι, η παγκό-
σμια κοινότητα αδυνατεί να καταλή-
ξει σε συμφωνία για την αναμόρφω-
ση των φορολογικών συντελεστών, 
ώστε να συμπεριλάβουν την ψηφια-
κή διάσταση της οικονομίας.
Και όλο αυτό, ενώ η παγκόσμια κοι-
νότητα παραδέχεται ότι η αδυναμία 
επίτευξης μιας κοινά αποδεκτής 
παγκόσμιας λύσης, μπορεί να οδη-
γήσει σε μείωση του παγκόσμιου 
ΑΕΠ κατά περισσότερο από 1% ετη-
σίως. “Ένας παγκόσμιος εμπορικός 
πόλεμος, που θα προκληθεί από τις 
μονομερείς ενέργειες επιβολής ψη-
φιακών φόρων διαφόρων χωρών 
ανά τον κόσμο, θα μπορούσε να μει-
ώσει το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά περισ-

σότερο από 1% ετησίως”, αναφέρει 
σε επίσημη χθεσινή του δήλωση ο 
ΟΟΣΑ.
Ο Οργανισμός, με επίσημη ανακοί-
νωσή του, παραδέχτηκε ότι η όποια 
προοπτική λύσης δεν θα έρθει νω-
ρίτερα από τα μέσα του 2021. “Η 
διεθνής κοινότητα έχει σημειώσει 
σημαντική πρόοδο στην επίτευξη 
μακροπρόθεσμης συναινετικής λύ-
σης στις φορολογικές προκλήσεις, 
που προκύπτουν από την ψηφιο-
ποίηση της οικονομίας. Συμφωνεί 
δε να συνεχίσει να εργάζεται για μια 

συμφωνία έως τα μέσα του 2021”, 
αναφέρει ο Οργανισμός στη δήλωσή 
του.
Η επιβολή ενός πρόσθετου φόρου 
επί των ψηφιακών δραστηριοτή-
των, που αφορά, κυρίως, τους κο-
λοσσούς της τεχνολογίας, αποτελεί 
ένα ακανθώδες θέμα για τις 137 
χώρες – μέλη του ΟΟΣΑ. “Το ποτήρι 
είναι μισογεμάτο. Tο “πακέτο” είναι 
σχεδόν έτοιμο, αλλά μας λείπει μια 
πολιτική συμφωνία”, ανέφερε χθες 
ο επικεφαλής του “Centre for Tax 
Policy and Administration” του 

ΟΟΣΑ, Pascal Saint-Amans.

“Ο COVID-19 έχει προκαλέσει κα-

θυστέρηση. Υπάρχει, ωστόσο, η βού-

ληση να ολοκληρώσουμε γρήγορα» 

διαβεβαίωσε ο ίδιος. Υπογράμμισε 

δε ότι η διαδικασία που ξεκίνησε το 

2013, μπορεί να στεφθεί με επιτυχία 

έως τα μέσα του 2021.

“Αναγνωρίζοντας ότι οι διαπραγ-

ματεύσεις έχουν επιβραδυνθεί τόσο 

από την πανδημία COVID-19, όσο 

και από τις πολιτικές διαφορές, 

έχουμε εντοπίσει τα πολιτικά και 

τεχνικά ζητήματα που παραμένουν, 

ώστε να γεφυρωθούν οι διαφορές 

απόψεων και να προχωρήσουμε στα 

επόμενα βήματα της πολυμερούς 

διαδικασίας”, συνοψίζει η επίσημη 

δήλωση του ΟΟΣΑ.
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• ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
Επιχειρήσεις των πληττόμενων κλάδων του τουρισμού 
της εστίασης, των μεταφορών, του πολιτισμού, του αθλη-
τισμού και συγκεκριμένες δραστηριότητες του λιανεμπο-
ρίου περιλαμβάνονται στους 83 κλάδους στους οποίους 
επιτρέπεται η μείωση του ενοικίου κατόπιν συμφωνίας 
του εκμισθωτή με τον μισθωτή για τον μήνα Οκτώβριο, 
με παράλληλη αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων για 
τα «χαμένα» ενοίκια. Οι κλάδοι αυτοί καταγράφονται σε 
απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βε-
συρόπουλου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και αφορά την 
εφαρμογή της προαιρετικής μείωσης των ενοικίων για 
τον τρέχοντα μήνα. Η προαιρετική μείωση του ενοικίου 
ισχύει έως και τον Δεκέμβριο, ωστόσο κάθε μήνα θα ανα-
κοινώνονται οι ΚΑΔ τους οποίους αφορά.

• -2% Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Σε αρνητικό έδαφος συνέχισε να βρίσκεται και τον Σε-
πτέμβριο εφέτος ο πληθωρισμός, καθώς σημείωσε μείωση 
2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, από μείωση 
1,9% τον Αύγουστο 2020 και έναντι μείωσης 0,1% τον 
Σεπτέμβριο 2019. Ωστόσο, ο πληθωρισμός «τσίμπησε» 
κατά 2% σε μηνιαία σύγκριση (Σεπτέμβριος 2020 προς 
Αύγουστο 2020), καθώς καταγράφηκαν ανατιμήσεις στο 
σύνολο σχεδόν των ειδών διατροφής και ειδικότερα σε: 
Νωπά λαχανικά (7,2%), νωπά φρούτα (5,3%), αρνί και κα-
τσίκι (2,5%), νωπά ψάρια (2,2%), πουλερικά (1,7%), έλαια 
και λίπη (1,4%), τυριά (0,8%) και ψωμί και δημητριακά 
(0,7%). Ανατιμήσεις σημειώθηκαν, επίσης, σε φυσικό αέ-
ριο (3,4%) και καινούργια αυτοκίνητα (0,9%).

• ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ IΙΙ
Μέχρι τις 26 Οκτωβρίου θα μπορούν οι δικαιούχοι 
του τρίτου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής να 
υποβάλλουν αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
«myΒusinessSupport». Σύμφωνα με την ΚΥΑ, κατά την 
αίτηση η επιχείρηση δηλώνει το αν απαιτείται να λάβει 
την ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει 
του κανονισμού de minimis, τα απαιτούμενα στοιχεία 
και πληροφορίες σύμφωνα με την πλήρωση των προϋ-
ποθέσεων της παρούσας, κατά περίπτωση, καθώς και το 
ποσό που απαιτείται να λάβει. Η είσοδος στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα διενεργείται με τη χρήση των σχετικών 
κωδικών TAXISnet. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται 
ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή 
απόρριψη της αίτησής της. Το ποσό της ενίσχυσης κατα-
βάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό της δικαιού-
χου επιχείρησης που δηλώνεται στην προσωποποιημένη 
πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.
Αναλυτικά η ΚΥΑ ΓΔΟΥ 233/2020 – ΦΕΚ 4471/Β/11-10-
2020 με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις

• ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Εκσυγχρονισμένες ψηφιακές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, 
δημόσιους φορείς και πολίτες, προσφέρει από σήμερα 
μέσω της ιστοσελίδας της η Επιτροπή Ανταγωνισμού. 
Συγκεκριμένα, οι ψηφιακές υπηρεσίες αφορούν σε : 
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος για τηλέ-συνάντηση / 
τηλέ-διάσκεψη με στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, 
Ηλεκτρονική υποβολή καταγγελίας με χρήση του εντύ-
που καταγγελιών, γνωστοποίηση πράξης συγκέντρωσης 
ηλεκτρονικά με χρήση του σχετικού εντύπου γνωστοποί-
ησης, ηλεκτρονική υποβολή αίτησης παρέκκλισης από 
τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για αναστολή πραγ-
ματοποίησης συγκέντρωσης, ηλεκτρονική υποβολή πρό-
τασης δεσμεύσεων, ηλεκτρονική υποβολή παρέμβασης σε 
υπόθεση ως τρίτος, ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος (από 
δημόσιους φορείς) / ερωτήματος για παροχή γνωμοδότη-
σης επί ζητημάτων ελεύθερου ανταγωνισμού, δυνατότη-
τα ηλεκτρονικής ενημέρωσης περί καταβολής του τέλους 
1/000 του άρ. 17 του ν. 3959/2011 και υποβολής αίτησης 
επιστροφής του και τέλος, ηλεκτρονική υποβολή γενικών 
ερωτημάτων.

• ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
«ΟΡΦΑΝΑ» ΑΚΙΝΗΤΑ

Περιθώριο 80 ημερών έχουν ιδιοκτήτες σε 298 περιοχές 
σε όλη τη χώρα προκειμένου να διεκδικήσουν δικαστικά 
299.174 ακίνητα που δεν δηλώθηκαν στο Κτηματολόγιο. 
Διαφορετικά, την 31η Δεκεμβρίου 2020 χάνουν οριστικά 
κάθε αδήλωτο ιδιοκτησιακό δικαίωμα, και μετά οι ιδιοκτή-
τες θα μπορούν να προσφύγουν στα δικαστήρια – αλλά 
μόνο για να διεκδικήσουν χρηματική αποζημίωση και όχι 
για να ανακτήσουν το ακίνητο.
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Οι δωρεάν μικρές αγγελίες αποστέλλονται διαδικτυακά στη 
φόρμα: anagnostis.org/form/mikres-aggelies, που θα βρείτε 
στο anagnostis.org και αναγράφονται πλήρη στοιχεία (ονο-
ματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας) για να 
μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας αν χρειαστεί. Δωρεάν 
είναι μόνο για ιδιώτες. Κάθε ιδιώτης δεν μπορεί να δημοσιεύει 
περισσότερες από μία μικρή αγγελία ταυτόχρονα.
Δημοσιεύονται και στον έντυπο Αναγνώστη Πελοποννήσου και 
στο site www.anagnostis.org

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

ΑγγελίεςΜΙΚΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Άργος (στην παιδική χαρά 
στην άπλα « Πούλου ») τριάρι 2ου ορόφου, 
αποτελούμενο από 2 υπνοδωμάτια, καθιστι-
κό, χωλ, διάδρομο, κουζίνα, λουτρό, φωτεινό, 
διαμπερές με 2 μπαλκόνια – 694 762 0215. 
ΚΩΔ. 1191

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι διαμέρισμα επιπλωμέ-
νο στο Ναύπλιο μόνο για την σχολική χρονιά. 
Τιμή 300€. Τηλ: 6931499431. ΚΩΔ. 1185

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι διαμέρισμα επιπλωμένο 
στον Ναύπλιο μόνο για την σχολική χρονιά. 
Τιμή 400€ χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ 693 149 
9431 ΚΩΔ. 1183

ΝΑΥΠΛΙΟ ενοικιάζεται επιπλωμένη γκαρσο-
νιέρα κοντά στο στρατόπεδο. Τηλ. 697 340 
1780 ΚΩΔ. 1181

ΝΑΥΠΛΙΟ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι πλήρως 
επιπλωμένο, για 9 μήνες, στην οδό Μαρα-
θώνος, με ηλιακό και θέρμανση με A/C. Τηλ. 
6948206870 ΚΩΔ. 1176

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα ευάερο και ευήλιο 
στο Άργος, στην οδό Ινάχου 196, 3ος όροφος, 
138τ.μ., 3 κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια, σαλόνι, 
τραπεζαρία, κουζίνα, αυτόνομη θέρμανση, 
ηλιακός θερμοσίφωνας, ασανσέρ, θέση στάθ-
μευσης, θυροτηλέφωνο. τηλ. επικοινωνίας: 
6979390125 κωδ. 1166

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα ισόγειο 61 τ.μ. στο 
κέντρο παλιάς πόλης Ναυπλίου (Σπηλιάδου 
11) γωνιακό, σε διατηρητέο κτήριο, WC, πατά-
ρι 5 τ.μ., κουζινάκι και υπόγειο 40 τ.μ., πλήρως 
ανακαινισμένο Αύγουστο 2020, 950€, T: 6944-
65.55.00, επικοινωνία 09.00-13.00, 17.00-20.00. 
ΚΩΔ. 1163

ΑΡΓΟΣ: ενοικιάζεται 110τ.μ επαγγελματικός 
χώρος, κέντρο, πλησίον νοσοκομείου και σχο-
λείων, ισόγειο, γωνιακό, χωρίς κοινόχρηστα, 
δυνατότητα μετατροπών ανάλογα με τη χρή-
ση, 250€. Τηλ: 694 508 4716 ΚΩΔ 1162

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ studio 40 τ. μ. ισόγειο, καινούρ-
γιο , 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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΡΓΟΣ ΤΗΜΕΝΙΟ. Πωλείται αγροτεμάχιο 
εκτός σχεδίου 2200 στρέμματα. Τηλ. 693 
210 2144 ΚΩΔ. 1177

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

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ του τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής αναζητεί λογιστικό γραφείο στο 
Ναύπλιο, για πρακτική άσκηση. 698 594 4734 
ΚΩΔ. 1195

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Δ.Ε. ζητεί εργασία… kagiouli.
eleni@gmail.com ΚΩΔ. 1194

ΕΛΛΗΝΙΔΑ 60 ΕΤΩΝ με εμπειρία και δικό της 
Ι.Χ αναλαμβάνει τη φύλαξη και φροντίδα ηλι-
κιωμένων ατόμων στη περιοχή του Ναυπλίου. 
698 300 7714 ΚΩΔ. 1193

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ για φροντίδα ηλικιω-
μένου στην Ερμιόνη Αργολίδας. Απαραίτητη 
προϋπόθεση να μιλάει ελληνικά. Τηλ. Επικοι-
νωνίας 694 944 8223. ΚΩΔ. 1192

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στο Ναύπλιο ζητά υπεύθυνο για 
το τμήμα Digital Sales. Αποστόλη βιογραφι-
κών έως 9/10/2020 ηλεκτρονικά στην διεύθυν-
ση: pharmacy.nafplio@gmail.com ΚΩΔ. 1087

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στο Ναύπλιο ζητά συνεργάτη 
για το τμήμα φαρμάκων – παραφαρμάκων 
Αποστόλη βιογραφικών έως 9/10/2020 ηλε-
κτρονικά στην διεύθυνση: pharmacy.nafplio@
gmail.com ΚΩΔ. 1188

ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο Σπύ-
ρος Νούλης και Συνεργάτες στο Άργος ζητά 
Βοηθό Λογιστή απόφοιτο ΑΕΙ-ΤΕΙ για πλήρη 
απασχόληση. Αποστολή βιογραφικών: e-mail: 
sp.noulis@gmail.com / fax: 2751069347. ΚΩΔ. 
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ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΕΜΠΙΣΤΟ, και 
με υπομονή να αναλάβει, το μαγείρεμα, τα 
παιδιά, την καθαριότητα, επικοινωνήστε στο 
τηλέφωνο 6979701239. Είμαι Ελληνίδα, μη κα-
πνίστρια και αφορά όλη την Αργολίδα. Εσωτε-
ρική εργασία η όχι. ΚΩΔ. 1186

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φροντίδα ηλικιωμένου αυ-
τοεξυπηρετούμενου ζευγαριού στο Ναύπλιο. 
3 ώρες πρωί και 2 ώρες το απόγευμα. Τηλ. 698 
872 6766. ΚΩΔ. 1184

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με μεταπτυχιακό στην Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση παραδίδει ιδιαίτερα 
μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου 
(ΓΕΛ & ΕΠΑΛ). Προετοιμασία μαθητών θεω-
ρητικής κατεύθυνσης. Παροχή διδακτικού 
υλικού. Τηλ. Επικοινωνίας: 694 501 7850 ΚΩΔ. 
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ΔΑΣΚΑΛΑ παραδίδει μαθήματα δημοτικού 
στο Άργος . Με πολύ χαμηλή τιμή. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 690 993 2111 ΚΩΔ. 1179

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται από εμπορι-
κή εταιρία στο Άργος. Απαραίτητα προσόντα: 
απόλυτη ευχέρεια στη χρήση υπολογιστών, 
αγγλικά, εργασιακή εμπειρία. Επιπλέον προ-
σόντα θα συνεκτιμηθούν. Αποστολή CV στο 
accdept.cvs@gmail.com ΚΩΔ. 1175

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ με Μεταπτυχιακό και παιδαγω-
γική επάρκεια παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου σε όλα 
τα μαθήματα. Πολυετή εμπειρία, προσιτές τι-
μές. Παρέχεται πλούσιο διδακτικό υλικό. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 697 781 5111 ΚΩΔ. 1174

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ την οργάνωση του σπιτιού 
σας, με διακριτικότητα και εντιμότητα, φύλα-
ξη παιδιών, μαγείρεμα, καθαριότητα. Ελληνίδα 
μη καπνίστρια, ζωόφιλη. Με εμπειρία και ενδι-
αφέρομαι για όλη την Αργολίδα. Τηλέφωνο 
697 970 1239. ΚΩΔ. 1173

ΚΥΡΙΟΣ 43 ΧΡΟΝΩΝ από Ναύπλιο με Δίπλωμα 
Α',Β',Γ',Δ' Πεϊ συν κάτοχος Κάρτας ψηφιακού τα-
χογράφου, ζητά εργασία σαν οδηγός (Εθνικές 
Μεταφορές) σε επαγγελματικά αυτοκίνητα, ή 
σε τουριστικά Βανάκια έως 30 θέσεων, αγγλική 
γλώσσα μέτρια. Τηλ: 6983-360.000 ΚΩΔ. 1172

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ φιλόλογος του Καποδιστριακού 
πανεπιστημίου Αθηνών παραδίδει ιδιαίτερα 
στο μάθημα της έκθεσης (πέντε συναπτά έτη 
επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις). Τηλέ-
φωνα επικοινωνίας: 6940 966 137, 6955 238 
709 ΚΩΔ. 1169

ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ αναζήτα φιλόδο-
ξα και διδάξιμα άτομα με υψηλούς στό-
χους που επιθυμούν να δημιουργήσουν 
την δική τους Online επιχείρηση στον το-
μέα του affiliate - Internet Marketing. Τηλ : 
6983031205 Mail: baxevanis_pavlos@hotmail.
com Site : www.ogimarketingsystem.com/
workathomepavlos ΚΩΔ. 1159

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. 
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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

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΤΡΑΚΤΕΡ, JOHN DEERE 5055 e, 1.224 ώρες 
λειτουργίας, ιδιωτικής χρήσης, μικτό βάρος 
2.500 κιλά, 2.900 cc, 59 hp, μοντ. Α/'15, πε-
τρέλαιο, 4x4, άριστη κατάσταση, τιμή 7.200€ 
Επικοινωνία 211 234 4586. ΚΩΔ. 1196

ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ύψους 1500 ευρώ σε 
όποιον βρει και επιστρέψει ένα λάπτοπ 
Turbo-x σκούρο γκρι και ένα λάπτοπ Asus 
ασημί καθώς και δύο ατζέντες-ημερολόγια 
του 2020, χρώματος σκούρου μπλε. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας: 697 759 4554 ΚΩΔ. 1190

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εντελώς αμεταχείριστη μηχανή 
διαλογής τομάτας NOVATEC, σε μισή τιμή 
από την τιμή αγοράς της. Μόνο 15000. Πλη-
ροφορίες 694 461 1732 Νίκος. ΚΩΔ. 1180

ΑΝΑΖΗΤΩ ΔΑΣΚΑΛΟ / ΔΑΣΚΑΛΑ για εξ' 
αποστάσεως μάθημα σε παιδάκι δημοτικού 
για να καλύπτει την σχολική ύλη. Αποστολή 
βιογραφικών. Παρέχονται πληροφορίες και 
στο 6936153954. ΚΩΔ. 1171

ΠΩΛΕΙΤΑΙ SUZUKI SWIFT, ΄93, 1300cc, 79hp, 
89.282χλμ. Τιμή 700 ευρώ. Τηλ. 6971173209 
ΚΩΔ. 1165 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικός εξοπλισμός κα-
ταστήματος γυναικείων αξεσουάρ. Πάνελ , 
φωτισμός , γάντζοι κάθε είδους και μήκους 
για στήσιμο μπιζού, γραφεία και πολλά άλλα. 
Σχεδόν καινούρια σε πολύ καλή τιμή. Τηλ. 
6974880083. ΚΩΔ. 1164

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παραδοσιακός αργαλειός. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 697 809 9019 ΚΩΔ. 1161

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τραπέζι εξωτερικού χώρου μαύ-
ρο, με σκελετό αλουμινίου και κρύσταλλο 
5χιλ. Διαστάσεις 1.60 x 1m. Με ή χωρίς καρέ-
κλες. Άριστη ποιότητα και κατάσταση 350€ 
Τηλ. 697 330 1068 ΚΩΔ. 1160

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. 
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10 + 1 τρόποι για να κάνετε σκονάκι  
Από τότε που πρωτοϋπήρξαν τα διαγωνίσματα, άρ-
χισαν να υπάρχουν και τα σκονάκια. Οι μικρές αμαρ-
τίες κάθε μαθητή. Και νομίζω, ότι οποιοσδήποτε θα 
αρνιόταν αυτή την αμαρτία του, θα ψευδόταν. Και 
κάπως έτσι, εδώ φτιάχνοντας τον τελευταίο τσελεμε-
ντέ ενός μαθητή, πρωτοπορούμε 
προωθώντας τα σκονάκια! Σ αυτό 
τον αγώνα δεν νικάει ο εξυπνό-
τερος, αλλά ο πιο "κωλόφαρδος". 
1 . Το πρώτο και καλύτερο εξάρ-

τημα του μαθητή, το θρανίο, ο 
παράδεισος για τα σκονάκια. 
Λίγα τετραγωνικά εκατοστά 
ελεύθερα, για το μάθημα της 
ιστορίας ή τον αόριστο β΄ των 
αρχαίων. 

2 . Μπορεί να πέφτει "δούλεμα" 
στις κοπέλες που επιδεικνύ-
ουν συνεχώς τις κομψές τους 
κασετίνες, αλλά χωράνε άνε-
τα μερικά σκονάκια. Σε μι-
κροσκοπικά χαρτάκια, πάνω 
σε γόμες, μέσα στο διαφανές 
πλαστικό ενός στύλου.

3 . Συνεχώς οι μαθητές παρα-
πονιούνται για τους τέσσερις 
τοίχους που τους κλείνουν ερμητικά μέσα σε μια 
αίθουσα, που μοιάζει με δωμάτιο νοσοκομείου. 
Οι τοίχοι βεβαίως είναι πεντακάθαροι, αλλά εμείς 
φροντίζουμε να τους κάνουμε ακόμα χειρότερους 
. Πάνω στους τοίχους, κάτω στα πατώματα ή και 
- γιατί όχι ; - στο ταβάνι. Ατέλειωτος χώρος για να 
γράψουμε σκονάκια. Μπορείτε να το 

εφαρμόσετε και στην καρέκλα σας, αν βέβαια τα "οπί-
σθια" σας δεν καλύπτουν όλο τον χώρο .

4 . Το να προσπαθούμε να ακούσουμε τι μας λέει στα 
κρυφά ο μπροστινός ή ο "πισινός ", συνήθως έχει 
άσχημα αποτελέσματα (βλέπε μηδενισμό κόλλας 
). Θυμάμαι μια κοπέλα με μακριά μαλλιά που κα-
θόταν μπροστά μου, η οποία ποτέ δεν "βοηθούσε" 
σε καταστάσεις άμεσης ανάγκης. Μια τσίχλα και 
το μικροσκοπικό χαρτάκι με το σκονάκι επάνω, 

ταίριαζε υπέροχα στην καινούργια μπλούζα της. 
Τα μαλλιά της το έκρυβαν απόλυτα .

5 . Τώρα που έχουμε χειμώνα για τα καλά, κρύα, 
ιώσεις, κρυώματα, αλλεργίες . "Πάρε zewasoft", 
όπως λέει η διαφήμιση για τα χαρτομάντιλα. Κι 

αυτή είναι η λέξη κλειδί ! Ένα 
χαρτομάντιλο με χημεία, πα-
ρακαλώ.

6 . Τι ώρα είναι; Η ώρα περνάει 
. Δέκα λεπτά σας έχουν μεί-
νει . Παρανοϊκή ψύχωση έχει 
καταλήξει ο χρόνος. Και συνέ-
χεια πεταχτές ματιές στο ρολόι 
. Καιρός να μας σώσει ο "χρό-
νος" . Τα παλιά ρολόγια που 
κουρδίζονται και έχουν την 
ημερομηνία επάνω γραμμέ-
νη . Εμείς απλά αλλάζουμε το 
χαρτάκι, που δείχνει την ημε-
ρομηνία, με το χαρτάκι που 
δείχνει τις ρίζες στην χημεία. 

7 . Το είχε η μοίρα μας να πέ-
σουμε με το μηχανάκι και να 
σπάσουμε το πόδι μας. Ο γύ-
ψος, ανάμεσα στις υπογραφές 

και τις αφιερώσεις και φυσικά 
το σπασμένο πόδι, χωράει και λίγο από το αρχαίο 
κείμενο του Σοφοκλή. 

8 . Ντρίιιιιν Ντρίιιν το κινητό - "Ναι; Έλα μαμά" - 
"Επίκεντρη λέγεται κάθε γωνία που η κορυφή 
της" - "Σ ακούω, μαμά! Τι είπες ότι έπαθε ο μπα-
μπάς ;" - "είναι στο κέντρο του κύκλου" - "Ναι , κι 
εγώ σ αγαπώ μαμά".

9 . Θυμάσαι εκείνα τα ωραία αθλητικά παπούτσια με 
την αερόσολα τις προάλλες; Ναι, εκείνα. Είδες τις 
σόλες; Δίπλα που έγραφε Fila, είδες τίποτε άλλο; 
Δεν πρόσεξες, ε ; Ποιώ, εποίουν, ποιήσω, εποίησα 
(τα υπόλοιπα τα ξέχασα βλέπεις έχω βγάλει τα πα-
πούτσια μου) 

10 . Ουφ, πάλι σκονάκι  Μας έχει μείνει η Αντιγόνη, 
ε; Εύρηκα! Έχεις δει ρύζι που να γράφει τις 7 τρα-
γωδίες του Σοφοκλή επάνω;

Σθεναρή και αδιάλλακτη η  στάση της 
χώρα μας απέναντι στην Τουρκία

Περί παππούδων...
Ήταν ένας Άγγλος, ένας Αμερικανός και ένας Έλλη-

νας

Λέει ο Άγγλος: 

- "Εγώ είχα έναν παππού που ήταν τόσο ψηλός, που 

έφτανε ως τον 30 όροφο". 

- "Τι λες ρε βλάκα," λέει ο Αμερικανός, "εγώ είχα έναν 

παππού που όταν ύψωνε το χέρι του έπιανε τα σύν-

νεφα". 

- "Δε μου λες ρε συ," λέει ο Έλληνας "εκεί που έψαχνε 

μέσα στα σύννεφα έπιανε τίποτα μαλακό;" 

- "Ναι, ναι" λέει ο Αμερικανός.

- "Ε! τ` τέτοια του παππού μου ήταν." του απαντάει 

ο Έλληνας

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα


