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Υπογράφτηκε η Προγραμματική σύμβαση της 
Περιφέρειας και του ΥΠΠΟ για την εγκατάσταση 
συστήματος πυρόσβεσης στον αρχαιολογικό 
χώρο Μυκηνών. Εντωμεταξύ, δεν έχει γίνει ακό-
μα γνωστό το πόρισμα της Πυροσβεστικής για 
τα αίτια της πυρκαγιάς και το μυστήριο με την 
παράνομη (;) ρευματοδότηση και τα γυμνά κα-
μένα καλώδια δεν έχει λυθεί.         Σελ 4

Κάποτε ήκμαζε με κοντά 1000 κατοίκους, 
τώρα πλέον ελάχιστους συναντάς στο όμορ-
φο χωριό της ορεινής Αργολίδας. Κάποιοι 
όμως όπως η Σταυρούλα Τσιρίκου το επέλε-
ξαν ως παράδεισο των ονείρων τους και είναι 
πρόθυμοι να το κοινωνήσουν και σε μας.

Σελ 20

Μυκήνες: Η φωτιά 
«ξύπνησε» το 

Υπουργείο 

Περπατώντας στο 
Κεφαλόβρυσο

  Σελ.  11Σελ.  11

ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Μάσκες παντού και απαγόρευση κυκλοφορίας τις νύχτεςΜάσκες παντού και απαγόρευση κυκλοφορίας τις νύχτες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΒΟΥΛΗΣΗ!ΒΟΥΛΗΣΗ!
Κορωνοϊός: Τα μέτρα που ισχύουν στην ΑργολίδαΚορωνοϊός: Τα μέτρα που ισχύουν στην Αργολίδα

 �� ΞΕΧΑΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Οργισμένη η αργειακή κοινωνία βλέπει να Οργισμένη η αργειακή κοινωνία βλέπει να 
υποβαθμίζονται οι αρχαιολογικοί της χώροι με υποβαθμίζονται οι αρχαιολογικοί της χώροι με 

πρώτη και καλύτερη την κορωνίδα της την Λάρισα. πρώτη και καλύτερη την κορωνίδα της την Λάρισα. 
Τα χρήματα του ΕΣΠΑ  «κοιλοπονούσαν βουνό και Τα χρήματα του ΕΣΠΑ  «κοιλοπονούσαν βουνό και 

γέννησαν ποντίκι» τα προβλήματα του αρχαιολογικού γέννησαν ποντίκι» τα προβλήματα του αρχαιολογικού 
χώρου παραμένουν. Τα χαλάσματα χάσκουν χώρου παραμένουν. Τα χαλάσματα χάσκουν 

επικίνδυνα και τα χορτάρια πνίγουν τον χώρο..  Σελ. 5επικίνδυνα και τα χορτάρια πνίγουν τον χώρο..  Σελ. 5

 ΚΑΙ ΈΤΈΚΈ ΜΥΝ ΚΑΙ ΈΤΈΚΈ ΜΥΝ
ΑΠΟΓΟΉΤΈΥΣΉ ΣΤΟΥΣ ΑΡΓΈΙΟΥΣ ΑΠΟ 
ΤΉΝ ΈΓΚΑΤΑΛΈΙΨΉ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥΣ

ΏΔΙΝΈΝ ΟΡΟΣΏΔΙΝΈΝ ΟΡΟΣ

Σελ. 3Σελ. 3
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Τιμή: 2,00 ευρώ
Συνδρομές (με ΦΠΑ): Ετήσια ιδιωτών 
45,00 ευρώ, Ετήσια Οργανισμών, ΟΤΑ, 

ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ 300,00 ευρώ.

Ετήσια Τραπεζών, φορέων 
επιχειρήσεων: 150,00 ευρώ

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

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

άδεια του εκδότη (Ν.2121/1993).

Ευχαριστούμε πολύ τους αρθρογράφους 
που προσφέρουν αφιλοκερδώς 

τις εργασίες τους

Tαυτότητα

Ίσως να εννοούσε φρέσκα ξεπαγωμένα ο… ποιητήςΊσως να εννοούσε φρέσκα ξεπαγωμένα ο… ποιητής
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Ζητείται πολιτική βούληση! 
Τα χτυπήματα κατά του Περιφερειακού Τύπου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, όμως εμείς θα συνεχίσουμε 

να παλεύουμε μέχρι τα αυτονόητα γίνουν δεδομένα 

Μ
ετά τα όσα έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια υπη-
ρετώντας τον Περιφερειακό Τύπο, όπως είναι φυσι-
κό, δεν μας εκπλήσσει πλέον τίποτα. 
Κατ’ αρχήν, αξίζει να αναφέρουμε μια διαπίστωση 
μας: είναι βέβαιο ότι οι κυβερνώντες της τελευταί-

ας δεκαετίας διαψεύδουν όλους όσοι υποστηρίζουν ότι «το 
κράτος δεν έχει συνέχεια», όταν αλλάζει μια κυβέρνηση και 
έρχεται μια νέα. Εμείς το αντίθετο διαπιστώνουμε και ως «μπα-
ρουτοκαπνισμένοι», μάλλον δεν σφάλουμε. Ουδείς την τελευ-
ταία δεκαετία ασχολήθηκε σοβαρά με τον Περιφερειακό Τύπο 
κι αυτό μπορούμε φυσικά να το αποδείξουμε παραθέτοντας… 
εκατοντάδες υπομνήματα, τα οποία όμως αποτελούν… γράμμα 
στο Θεό, αφού ποτέ δεν λαμβάνουμε απαντήσεις. Τους πρώην 
και τους νυν κυβερνώντες μπορεί να τους χωρίζουν πολλά, 
ωστόσο η παροιμιώδης σύμπλευση τους στα θέματα που αφο-
ρούν τον Περιφερειακό Τύπο, αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς.  
Αφειδώλευτοι οι κυβερνώντες της τελευταίας δεκαετίας στα 
«κομπλιμέντα» προς τον Περιφερειακό Τύπο, όμως όταν κα-
λούνται να σκύψουν πάνω από τα προβλήματα του, απλά… 
σφυρίζουν αδιάφορα. Ακόμη κι αν τα προβλήματα αυτά προ-
ήλθαν από την ασυνέπεια των κυβερνήσεων απέναντι σε θε-
σμοθετημένα δικαιώματα του Τύπου για τα οποία τόσες μάχες 
έχουμε δώσει. Ακόμη κι αν η υλοποίηση των υποχρεώσεων 
του Κράτους δεν επιφέρει κανένα δημοσιονομικό κόστος ή 
επιφέρει λιγοστό σε σχέση μ’ αυτά που εισπράττει από τις 350 
και πλέον επιχειρήσεις έντυπου Τύπου της Περιφέρειας. 
Δεν θα αναφερθούμε σε όλα τα θέματα που ταλανίζουν τον κλά-
δο μας, καθώς απαιτούνται χιλιάδες λέξεις, αλλά σ’ αυτά που 
χρήζουν άμεσης λύσης και απειλούν άμεσα με λουκέτο τις επι-
χειρήσεις. Η επίλυση τους δεν απαιτεί χρήματα, όπως κάποιοι 
ίσως υποθέσουν. Το μόνο που απαιτείται είναι πολιτική 
βούληση, αφού βέβαια κατανοήσουν οι συναρμόδιοι Υπουργοί 
το μέγεθος των προβλημάτων και σκύψουν πάνω από αυτά.  
Εδώ και πολλούς μήνες μας απασχολούν τρία κύρια θέματα, 
όμως παρά τις μέχρι σήμερα διαβεβαιώσεις, όχι μόνο δεν έχει 
δρομολογηθεί επίλυση τους, αλλά έχουν μπει «στο τελευταίο 
συρτάρι χαμηλά» των Υπουργείων, αν όχι σε κάποιο κάλαθο 
απορριμμάτων!
Ας τα δούμε πιο συγκεκριμένα: 

1) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ
Ως κλάδος έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι θεωρούμε μείζονος 
σημασίας και καθοριστική για τον κλάδο μας τη διατήρηση του 
υποχρεωτικού χαρακτήρα δημοσίευσης των κρατικών 
καταχωρήσεων και μετά το 2021, ως τεκμήριο διαφάνειας και 
ενημέρωσης της αγοράς και της κοινωνίας. Παράλληλα, επιση-
μαίνουμε ότι το δημοσιονομικό κόστος δημοσίευσης των διακη-
ρύξεων στις εφημερίδες είναι λιγοστό, καθώς το αναλαμβάνουν 
σχεδόν στο σύνολο του οι εργολάβοι που εκτελούν τα έργα.
Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση κατάργησης της δημοσίευ-
σης των Διακηρύξεων στον έντυπο Περιφερειακό Τύπο, θα 
οδηγηθεί σε λουκέτο η πλειοψηφία των 232 και πλέον εβδο-
μαδιαίων και ημερήσιων εφημερίδων που σήμερα δικαιούνται 
αυτές τις δημοσιεύσεις.
Ως εκ τούτου, από τον Σεπτέμβριο του 2019 ζητήσαμε από τον 
Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη την 
διατήρηση των δημοσιεύσεων και μετά την 1-1-2021, καθώς 
είναι βέβαιο ότι η κατάργηση τους θα επιφέρει την κατάρ-
ρευση του Περιφερειακού Τύπου, με ότι αυτό συνεπάγεται 
τόσο για τις δεκάδες επιχειρήσεις που θα οδηγηθούν σε κλείσι-
μο όσο και για τις τοπικές κοινωνίες.
Ξεροσταλιάζοντας εδώ και ένα χρόνο έξω από το Υπουργείο, 
τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΙΕΤ διερωτούνταν αν αξίζει σε έναν 
ιστορικό και διαχρονικά υπερήφανο κλάδο, να διεκδικεί τα 
αυτονόητα. 
Οι διαβεβαιώσεις του κ. Γεωργιάδη είναι ότι θα δοθεί «κάποια 
παράταση», υποστηρίζοντας ότι η κατάργηση των δημοσιεύσε-
ων είναι μνημονιακή υποχρέωση (…). 
Σήμερα, ένα και πλέον χρόνο από τότε που ξεκινήσαμε τον 

κύκλο επαφών και την… μονόπλευρη αλληλογραφία με τον κ. 
Γεωργιάδη, μάθαμε ότι θα δοθεί μόλις ένα έτος παράταση στη 
δημοσίευση των διακηρύξεων στον Περιφερειακό Τύπο και 
μάλιστα η παράταση αυτή παρουσιάζεται και ως δώρο προς 
εμάς, στα πλαίσια της στήριξης μας λόγω κορωνοϊού!!! 
Συμπέρασμα: Αν δεν βρισκόμασταν σε εποχή πανδημίας, δεν 
θα δίνονταν παράταση, αν και οι υπουργικές υποσχέσεις χρο-
νολογούνται από τον Σεπτέμβριο του 2019, δηλαδή από την 
εποχή που ο κορωνοϊός δεν είχε εμφανιστεί ούτε στην Κίνα!!! 
Το αίτημα μας ήταν ξεκάθαρο και τεκμηριωμένο: να διατηρη-
θεί η υποχρεωτικότητα των δημοσιεύσεων χωρίς αστερίσκους 
και ημερομηνίες λήξης για να τελειώσει οριστικά ένα χρόνιο 
πρόβλημα του κλάδου μας. 
Κι αυτό γιατί, όπως αποδείξαμε αποστέλλοντας τη σχετική 
γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου Φώτη Πανταζή, 
η κατάργηση των διακηρύξεων ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙ-
ΑΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, ενώ παράλληλα ο ίδιος ο Υπουργός κ. 
Γεωργιάδης, απαντώντας σε σχετική επιστολή του βουλευτή 
Θεσπρωτίας κ. Γιόγιακα (27-8-2020), επισημαίνει (αποδέχεται) 
ότι η διαφάνεια των δημοσίων συμβάσεων σε τοπικό και περι-
φερειακό επίπεδο, εξυπηρετείται καλύτερα από τη δημοσίευση 
των σχετικών περιλήψεων διακηρύξεων στον τοπικό και περι-
φερειακό τύπο (επιστολή σας προς).
Συνοψίζουμε: ο κ. Γεωργιάδης αποδέχεται ότι η διαφάνεια στις 
δημόσιες συμβάσεις εξυπηρετείται μόνο μέσω των δημοσιεύ-
σεων των διακηρύξεων στις εφημερίδες και παράλληλα δεν 
μπορεί να μην αποδεχθεί την γνωμοδότηση του νομικού μας 
συμβούλου περί μη μνημονιακής υποχρέωσης. 
Ερωτάται λοιπόν ο κ. Υπουργός: πως θα σχεδιάσουμε το μέλ-
λον των εφημερίδων μας μέσα σε ένα ζοφερό οικονομικό πε-
ριβάλλον, όταν γνωρίζουμε ότι στο τέλος του 2021 θα καταρ-
γηθεί η δημοσίευση των διακηρύξεων; Με άλλα λόγια, 232 
εφημερίδες - επιχειρήσεις δεν μπορούν να κάνουν σχεδιασμό 
πέραν του ενός έτους, καθώς η πλειοψηφία τους επιβιώνει 
πλέον από αυτές τις δημοσιεύσεις.
Ακόμη να επισημάνουμε προς κάθε ενδιαφερόμενο (αν υπάρ-
χει!) ότι έχουμε στη διάθεση του επιστολή δέκα (10) βουλευτών 
της Νέας Δημοκρατίας που επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ απέστει-
λαν επιστολή στον τότε υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού (3-3-2016), με την οποία ζητούσαν την παράταση 
της δημοσίευσης των κρατικών προκηρύξεων διαγωνισμών, 
διακηρύξεων και διοικητικών πράξεων και αποφάσεων, το-
νίζοντας ότι «η επαπειλούμενη συρρίκνωση και κατάργηση 
των κρατικών δημοσιεύσεων στραγγαλίζει, οικονομικά, τον 
περιφερειακό τύπο και πλήττει τη διαφάνεια και παράλληλα 
θα οδηγήσει σε κλείσιμο πολλές εφημερίδες και στην απώλεια 
θέσεων εργασίας». Ελπίζουμε οι βουλευτές αυτοί να μην έχουν 

αλλάξει γνώμη. Άλλωστε, μόλις τέσσερα χρόνια έχουν περάσει 
από τότε… 
Για να προλάβουμε τον οποιοδήποτε μας θεωρήσει καρα-
τικοδίαιτους να προσθέσουμε ότι το δημοσιονομικό κόστος 
δημοσίευσης των διακηρύξεων στις εφημερίδες είναι λιγοστό, 
καθώς το αναλαμβάνουν σχεδόν στο σύνολο του οι εργολάβοι 
που εκτελούν τα έργα. 
Και κάτι ακόμη: Δεν μπορείς να μιλάς για διαφάνεια και πα-
ράλληλα να καταργείς τους συνοπτικούς διαγωνισμούς και με 
τον νέο νόμο (σε αντικατάσταση του ν. 4412/2016) να ανεβά-
ζεις τα όρια των απευθείας αναθέσεων,  για προμήθεια αγαθών, 
υπηρεσιών και μελετών, στις 30.000 ευρώ από 20.000 ευρώ 
που είναι σήμερα και για δημόσια έργα στις 60.000 ευρώ. 
Αν δεν προβλεφθεί η δημοσίευση αναλυτικής πρόσκλησης 
και για τις απευθείας αναθέσεις -έστω σε μία εβδομαδιαία και 
ημερήσια εφημερίδα (αυστηρά εκ περιτροπής)-, τότε θα μειω-
θούν τουλάχιστον κατά 50% οι διακηρύξεις που δημοσιεύουν 
σήμερα οι εφημερίδες μας.
Με άλλα λόγια, με την εξέλιξη αυτή, θα έχει αφαιρεθεί το 80% 
των προνομίων του N.3548/2007 (Νόμος Ρουσόπουλου), 
όμως θα έχει παραμείνει το 100% των υποχρεώσεων των εκ-
δοτών.

2) ΧΑΡΑΤΣΙ 2% ΥΠΕΡ ΕΔΟΕΑΠ
Τον Νοέμβριο του 2017, όλα τα κόμματα (πλην του ΚΚΕ, για 
να είμαστε δίκαιοι), ψήφισαν την επιβολή του περιβόητου 2% 
υπέρ ΕΔΟΕΑΠ και συμπεριέλαβαν σ’ αυτό και τον Περιφερει-
ακό Τύπο, βάζοντας μας σε μια ακόμη περιπέτεια. Έτσι, για να 
μην πλήξουμε! Από την πρώτη μέρα απευθυνθήκαμε σε όλα 
τα κόμματα, προσπαθώντας να τους εξηγήσουμε πόσο άδικο 
είναι αυτό το χαράτσι για τον εβδομαδιαίο Περιφερειακό Τύπο. 
Και, ως εκ θαύματος, όλοι μας επισήμαναν το «πόσο δίκιο 
έχουμε!». 
Να σημειώσουμε εδώ: 
1.Ο Περιφερειακός Τύπος δεν είχε ποτέ ουδεμία σχέση με τον 
ΕΔΟΕΑΠ, ωστόσο ο Οργανισμός μάλλον θα ‘πρεπε, μετά την 
απώλεια των εκατομμυρίων του Αγγελιοσήμου, να ενισχυθεί 
από το υστέρημα των εκδοτών της Περιφέρειας. 
Να σημειώσουμε ότι τα μέλη μας αυτή την εποχή δέχονται 
ασφυκτική πίεση από τον ΕΔΟΕΑΠ, παρ’ ότι εκκρεμεί η από-
φαση του Συμβουλίου Επικρατείας για την προσφυγή που κα-
ταθέσαμε τόσο εμείς όσο και το σύνολο των Ενώσεων ιδιοκτη-
τών αλλά και πολλές μεμονωμένες επιχειρήσεις ΜΜΕ. 
Ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουμε για μια ακόμη φορά ότι οι 
εργαζόμενοι στον επαρχιακό τύπο, που υποχρεωτικά πρέπει 
να ασφαλιστούν στον ΕΔΟΕΑΠ. και οι επιχειρήσεις που πρέπει 
να καταβάλουν το 2% του τζίρου τους, δεν έχουν την πα-

ραμικρή απολαβή για όσα καλούνται να καταβάλουν.
Επιπροσθέτως, η διοίκηση ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. αρνείται να καταβά-
λει οποιαδήποτε παροχή σε ασφαλισμένους με μερική απα-
σχόληση, μιας και υποστηρίζει ότι αυτό δεν το επιτρέπει το 
καταστατικό τους. Αυτό όμως δεν τους εμποδίζει να ζητούν 
τα ασφάλιστρα.
Επίσης, αρνούνται να ασφαλίσουν εκδότες που οι επι-
χειρήσεις τους απασχολούν λιγότερους από πέντε ερ-
γαζόμενους πλήρης ασφάλισης.
Για όλα τα παραπάνω, γίνεται ξεκάθαρο γιατί στη λέξη χαράτσι 
δεν βάλαμε εισαγωγικά! 
Δεν θα αναφερθούμε περαιτέρω στο θέμα αυτό, καθώς περιμέ-
νουμε την απόφαση του ΣτΕ. 

3) ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Όσον αφορά τα… περιβόητα Μέτρα Στήριξης του ΕΝΤΥΠΟΥ 
Τύπου, που ουσιαστικά θα έρχονταν να αντισταθμίσουν το 
χαράτσι του ΕΔΟΕΑΠ, έχουμε επίσης αποστείλει πολλές επι-
στολές στα συναρμόδια υπουργεία, τονίζοντας την ανάγκη 
να τεθεί ένα δίκαιο πλαίσιο για την οικονομική ενίσχυση των 
περιφερειακών εφημερίδων, γνωρίζοντας ότι αυτή είναι και η 
δική σας επιθυμία. 
Γι αυτό και καταθέσαμε προτάσεις που κινούνται προς αυτή 
την κατεύθυνση. Όπως είχαμε τονίσει, η καταβολή των χρη-
μάτων στήριξης μόνο για τις θέσεις πλήρους απασχόλησης 
είναι και άδικη και αντιτίθεται στα δεδομένα της ελληνικής 
οικονομίας. 
Ζητήσαμε λοιπόν κάτι απλό: να γίνει η κατανομή των χρη-
μάτων με βάση τον υπολογισμό των Ετήσιων Μονάδων 
Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), κριτήριο που χρησιμοποιείται κατά κόρον 
στα επενδυτικά προγράμματα και στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις 
-ενισχύσεις. ή των εργαζομένων με κάθε μορφή απασχόλησης 
την στιγμή που γίνεται η δήλωση.

Συνοψίζοντας τα θέματα 2 και 3: 
Στον ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ περιφερειακό Τύπου επιβλήθηκε το χα-
ράτσι του ΕΔΟΕΑΠ, χωρίς κανένα ανταποδοτικό όφελος. Ούτε 
χρήματα θα λάβουν οι εφημερίδες από τα Μέτρα Στήριξης (αν 
ποτέ δοθούν!), ούτε οι ιδιοκτήτες -παρ’ ότι θα πληρώνουν- θα εί-
ναι ασφαλισμένοι αν έχουν λιγότερους από πέντε εργαζόμενους.
Τέλος, όσον αφορά, το 26% που όπως είπε πρόσφατα στη Βου-
λή ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έλαβε ο Περιφερει-
ακός Τύπος από το διαφημιστικό πρόγραμμα «Μένουμε Σπίτι», 
καλούμε τον κ. Πέτσα να ξανακάνει τον «λογαριασμό», καθώς 
ο δικός μας άλλα μαρτυρά. 
Στο αρχικό πρόγραμμα των 9 εκατ. ευρώ, δόθηκαν για πρώτη 
φορά χρήματα σε όλα τα μέλη της Ένωσης μας κι αυτό το εξή-
ραμε δημόσια. Ωστόσο, τόσο από τη δεύτερη φάση (11 εκατ. 
ευρώ), όσο και από την τρίτη (2 εκατ. ευρώ), το σύνολο των 
Περιφερειακών ΜΜΕ έμεινε εκτός, αφού αυτά δόθηκαν στους 
διαχρονικά συνήθεις ευνοούμενους, δηλαδή σε λίγα ΜΜΕ της 
Αθήνας. Αυτό λέγεται... επιστροφή στην κανονικότητα. 
Όλα τα παραπάνω απευθύνονται κυρίως στους βουλευτές της 
Περιφέρειας που γνωρίζουν την πολύχρονη ιστορία, τον ση-
μαντικό ρόλο και το κύρος των περιφερειακών εφημερίδων. 
Στο προσκλητήριο αυτό καταγράφουμε απόντες και παρόντες. 
Καταγράφουμε υποστηρικτές και εχθρούς του κλάδου 
μας. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΙΕΤ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ
Ο Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
Ο Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΤΣΑΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ
Ο ΤΑΜΙΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
Η ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΜΑΡΩ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΤΟ ΜΕΛΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΡΛΟΠΟΥΛΟΣ
*ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 84 ΕΒΔΟΜΑ-
ΔΙΑΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ 73 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ. 
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Μυκήνες: Πυρόσβεση από την Περιφέρεια
Η καταστροφική φωτιά «ξύπνησε» το Υπουργείο Πολιτισμού

Η
προγραμματική σύμβαση μεταξύ 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
και του υπουργείου Πολιτισμού 
για την εγκατάσταση του συ-
στήματος πυρόσβεσης στον αρ-

χαιολογικό χώρο των Αρχαίων Μυκηνών 
υπογράφηκε στο υπουργείο Πολιτισμού 
στην Αθήνα, μεταξύ του περιφερειάρχη 
Παναγιώτη Νίκα και της υπουργού Λίνας 
Μενδώνη.
Το έργο θα υλοποιήσει η Περιφέρεια Πε-
λοποννήσου με πίστωση 650.000 ευρώ 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ 
παράλληλα προστίθενται επιπλέον 30.000 
ευρώ για την δαπάνη της προμήθειας του 
νερού από τον Δήμο Άργους – Μυκηνών.

Η παγκόσμια κατακραυγή για τη φωτιά 
στον αρχαιολογικό χώρο και η άμεση αντί-
δραση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
αφού το Υπουργείο Πολιτισμού δεν είχε 
φροντίσει να θωρακίσει από άποψη πυρα-
σφάλειας με όλα τα απαραίτητα μέσα την 
περιοχή, καθιστώντας το μνημείο άτρωτο 
σε πυρκαγιές, έφεραν το αποτέλεσμα αυτό, 
ώστε το επόμενο καλοκαίρι οι Μυκήνες να 
διαθέτουν Πυρόσβεση.
 Θυμίζουμε ότι η μελέτη που επικαιροποιή-
θηκε άμεσα μετά τη φωτιά από την Περιφέ-
ρεια, υπήρχε στα συρτάρια των υπηρεσιών 
εδώ και 13 χρόνια - όπως είχε αποκαλύψει 

ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Μά-
λιστα, η μελέτη που εκπονήθηκε τότε, είχε 
εγκριθεί από το ΚΑΣ με την 13/18.04.2006 
Πράξη, ενώ το έργο είχε ενταχθεί και για 
χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Όμως, εσω-
τερικές κόντρες στελεχών του υπουργείου 
Πολιτισμού, δεν άφησαν να προχωρήσει 
το αναγκαίο αυτό έργο που θα απέτρεπε το 
πέρασμα της πύρινης λαίλαπας μέσα από 
τα αρχαία. Ένας κρυφός πόλεμος μεταξύ 

των υπηρεσιών του υπουργείου Πολιτι-
σμού που υπονόμευαν τα έργα που έπρεπε 
να εκτελεσθούν από την Επιτροπή Μυκη-
νών ως το τέλος του έτους 2008 ήταν σε 
εξέλιξη, αναφέρουν δημοσιεύματα της επο-
χής εκείνης.

Τα αίτια
Εντωμεταξύ, παρότι έχουν περάσει τουλά-

χιστον δύο μήνες από τη φωτιά στον αρχαι-
ολογικό χώρο, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό 
το πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
για τα αίτια της πυρκαγιάς και το μυστή-
ριο με την παράνομη (;) ρευματοδότηση και 
τα γυμνά καμένα καλώδια δεν έχει λυθεί. 
Όπως είχε αποκαλυφθεί, ένα βραχυκύκλω-
μα από επιφανειακό καλώδιο που φαίνεται 
να ξεκινούσε από γεώτρηση που βρίσκεται 
στην ανατολική πλευρά του Χάβου στους 
πρόποδες του λόφου της Σάρας και κατευ-
θυνόταν προς τη δυτική πλευρά, με κατεύ-
θυνση το φυλάκιο του θολωτού τάφου του 
Ατρέα, ίσως να ήταν η αιτία για την κατα-
στροφική φωτιά.
Το θέμα αυτό, παρότι μετά την αποκάλυψη 
του anagnostis.org πήρε Πανελλήνιες δια-
στάσεις, έχει επιχειρηθεί να υποβαθμιστεί, 
και δεν έχει γίνει γνωστό το πόρισμα για 
τα αίτια. Ως εκ τούτου, κανένας δεν αγγίζει 
μέχρι σήμερα την πιθανότητα ευθυνών της 
αρχαιολογικής υπηρεσίας, που παραμένει 
στο απυρόβλητο.

Ακόμα δεν έχει 
γνωστοποιηθεί το πόρισμα 

της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας για τα αίτια 

της πυρκαγιάς. Φωτο το 
ύποπτο καλώδιο που πιθανόν 
προκάλεσε την καταστροφή
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Τ
ο κάστρο της Λάρισας του Άρ-
γους κηρύχθηκε διατηρητέο 
μνημείο το 1992. Παρ όλο 
που πρόκειται για ένα από τα 
παλαιότερα και πιο ιστορικά 

κάστρα στην Ελλάδα, χτισμένο σε τοπο-
θεσία που είχε οχυρωθεί από τους προ-
ϊστορικούς χρόνους. Είχε αφεθεί στην 
τύχη του από την τελευταία του χρήση, 
κατά την διάρκεια του Β` παγκοσμίου 
πολέμου, έως και σήμερα. Σπασμω-
δικές προσπάθειες αναστήλωσης και 
συντήρησης, προσέφεραν την ανολο-
κλήρωτη ελπίδα της αποκατάστασής 
του και της επισκεψημότητάς του.
Την περίοδο της 7ετίας έγιναν ορισμέ-
νες κακότεχνες αναστηλώσεις με την 
χρήση εμφανούς μπετόν(!) οι οποίες 
έμελε να είναι και οι τελευταίες, έως τις 
παρεμβάσεις μέσω ΕΣΠΑ.
Η διαχρονική σημασία του κάστρου
Το κάστρο οικοδομήθηκε κατά τους 
προϊστορικούς χρόνους και βρίσκεται 
σε ύψος 287 μέτρων, στα δυτικά της 
πόλης. Η βάση του σε ορισμένα σημεία 
έχει ογκόλιθους, που μας θυμίζουν τα 
κυκλώπεια τείχη. Τον 5ο και 6ο αι. π.Χ. 
οι Αργείοι επισκεύασαν και συμπλή-
ρωσαν το τείχος, ακολουθώντας τα 
παλαιότερα ίχνη. Οι πρώτοι που εποί-
κισαν το Άργος ήταν οι Πελασγοί και οι 
ονομασίες είναι πελασγικές. Η Λάρισα, 
που πήρε το όνομά της από την κόρη 
του μυθικού Πελασγού. Πλέον σήμερα 
έχουν ταυτιστεί οι λέξεις  «Άργος» με 
τον κάμπο και «Λάρισα» με την ακρό-
πολη. 

Οι παρεμβάσεις του ΕΣΠΑ
Το πρόγραμμα συντήρησης και ανά-
δειξής του Κάστρου Λάρισας του Άρ-
γους ξεκίνησε το 2013 μέσω του προ-
γράμματος ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό 
945.000 ευρώ και υπό την επίβλεψη 
της 25ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαι-
οτήτων. 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της δημοσι-
ογραφικής ιστοσελίδας «anagnostis.
org» (30/06/2014):  Μεταξύ των εργα-
σιών που προβλέπονταν ήταν η απο-
μάκρυνση μπαζών από παλαιότερες 
ανασκαφές -μέσω ανασκαφικής μεθό-
δου- σε όλες τις εκτάσεις οι οποίες στα-
διακά «μπαζώθηκαν». 
Κύρια μέριμνα θα λαμβανόταν για 
την προστασία των επισκεπτών. Όπου 
υπήρχε κίνδυνος κατάρρευσης ή εμ-
φανίζονταν ρηγματώσεις και διακο-
πές του αρχικού περιγράμματος της 
τειχογραμμής, θα πραγματοποιηούντο 
τοπικές επεμβάσεις. Επίσης, θα καθα-
ρίζονταν οι όψεις και η στέψη των τει-
χών από χώματα, βλάστηση και σαθρά 
κονιάματα, ενώ για τη συγκράτηση του 
πυρήνα θα συμπληρώνονταν οι λιθο-
δομές στα εξωτερικά τμήματα που εί-
χαν καταρρεύσει. 

Από αυτά πράγματι έγινε σε μεγάλο 
μέρος, όμως το έργο παρέμεινε ανολο-
κλήρωτο στο βορειοανατολικό μέρος 
του εσωτερικού τοίχους, ενώ στο εξω-
τερικό τείχος δεν παρατηρήσαμε καμία 
σημαντική αλλαγή σε σχέση με πριν.

Ο περίπατος στο Κάστρο θα περιλάμ-
βανε μια βασική διαδρομή περιήγησης, 
που θα διευθετείτο με βάση τη σχετική 
ιστορική και αρχιτεκτονική τεκμηρίω-
ση, ενώ τα μονοπάτια που ήδη υπάρ-
χουν στο εσωτερικό του θα τροποποι-
ηθούν και θα συμπληρωθούν όπου 
είναι αναγκαίο. Μια ματιά μέσα στον 
αρχαιολογικό χώρο πέρα από μερικές 
πινακίδες με σημάνσεις δεν μπορεί να 
διακρίνει κανείς μονοπάτια, ούτε να 
περιηγηθεί με ασφάλεια από την μια 
μεριά του κάστρου στην άλλη. Όσο για 
τους συμπολίτες μας με κινητικά προ-
βλήματα, δεν υπάρχει η παραμικρή 

πρόβλεψη για την μετακίνησή τους, 
στερώντας τους την δυνατότητα περι-
ήγησης.
Η κεντρική είσοδος στον αρχαιολογικό 
χώρο θα μεταφέρετο στο νότιο τμήμα 
του εσωτερικού περιβόλου, στη θέση 
του προμαχώνα, ενώ η πρόσβαση -που 
ήταν  πολύ δύσκολη- θα διαμορφω-
νόταν με λιθόστρωτο μονοπάτι. Εδώ 
πράγματι έχει γίνει σημαντική δουλειά 
και έχει αναδειχτεί η κύρια είσοδος κα-
θώς και κατασκευάστηκαν σκαλοπάτια 
που οδηγούν εκεί. Επίσης διανοίχτηκε 
και μια εσωτερική πύλη που συνέδεε 
το μέσα κάστρο με τον εξωτερικό του 
περίβολο.
Επιπλέον, επρόκειτο να δημιουργη-
θούν χώροι στάσης με καθιστικά και 
ενημερωτικές πινακίδες για το μνημείο 
και την πολιτιστική τοπογραφία της 
ευρύτερης περιοχής -το Κάστρο προ-
σφέρει μοναδική πανοραμική θέα της 

Αργολίδας-, ενώ ο χώρος στάθμευσης 
οχημάτων που ήδη υπάρχει θα διαπλα-
τύνετο και θα διαστρωνόταν με χαλίκι. 
Ένα καθιστικό όλο κι όλο διακρίναμε 
μέσα στα χορτάρια, ενώ δεν ανακα-
λύψαμε πινακίδες με την πολιτιστική 
τοπογραφία της Αργολίδας, όπως ανα-
φερόταν στην μελέτη. Ίσως κι αυτές να 
είχαν καλυφτεί από τα ξερόχορτα που 
δεν φρόντισε κανείς να κοπούν παρά 
το άσχημο παράδειγμα με την φωτιά 
στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκη-
νών. Όσο αφορά τον χώρο στάθμευσης 
οι αλλαγές ήταν τόσο μικρές με την 
κατάσταση που επικρατούσε πριν απ` 
αυτές, που περνούν απαρατήρητες. 
Στο Νότιο τμήμα των εξωτερικών τει-
χών και προς ανατολάς ένα ρήγμα στα 
τείχη, ενδεχομένως από τον βομβαρδι-
σμό τους από τον Μοροζίνη που χρόνια 
χρησιμοποιείτο ως είσοδος στο κάστρο, 
αντί να συμπληρωθεί, τοποθετήθηκε 

στο ήμισυ του ανοίγματος μια μεταλ-
λική είσοδος για να προστατεύει τους 
διερχόμενους από πτώσεις λίθων των 
τειχών!

Η σημαντικότητα των έργων για την 
τοπική κοινωνία
Το κάστρο του Άργους δεν αποτελεί 
μόνο σημείο αναφοράς των ιστορικών 
και των αρχαιολόγων για την διαχρονι-
κή σημασία του, αλλά αποτελεί συνδε-
τικό κρόκο των Αργείων, των κατοίκων 
μιας πόλης που στιγμή δεν έμεινε ακα-
τοίκητη πλέον των 5000 ετών. Είναι 
η κορωνίδα μιας πόλης ολάκερης η 
οποία δεν ζει από την ιστορία της, όπως 
άλλες, αλλά ζει για την ιστορία της. Τα 
έργα τα οποία επιτελέστηκαν, έστω και 
με ελλείψεις, έδωσαν και πάλι αίγλη 
και ελπίδα σε μια πόλη που είχε πάντα 
το βλέμμα της στραμμένο στα κάστρα 
της. Εκεί που ο Διομήδης τοποθέτησε 
το ξόανο της Αθηνάς από την Τροία, 
εκεί που κατέφυγε η Τελέσιλλα και 
νίκησε των τρομερό στρατό των Σπαρ-
τιατών του Κλεομένη, εκεί που ο Δη-

μήτριος Υψηλάντης αντιστάθηκε στον 
Δράμαλη, εκεί που τα σημάδια του Β` 
παγκοσμίου πολέμου έχουν αφήσει τα 
ίχνη τους. Ποτέ ένα κάστρο δεν ήταν 
τόσο δεμένο με την ιστορία μιας πόλης 
ανά τους αιώνες. Αυτό φάνηκε όταν τα 
πρώτα έργα χρηματοδοτούμενα από 
το ΕΣΠΑ άρχισαν να ζωντανεύουν τα 
«χτένια», τις πολεμίστρες και να ξανα-
ορθώνεται μαζί τους και η πίστη του 
πληθυσμού μιας πόλης για το μέλλον 
της, ελπίζοντας το κάστρο τους να απο-
τελέσει πηγή φιλίας και γνωριμίας για 
τους επισκέπτες και τουριστική οικο-
νομική αναγέννηση για μια πόλη που 
κάποτε χάρισε το όνομά της σε όλους 
τους έλληνες και σήμερα βρίσκεται 
στην σκιά της λήθης. 

Η συντήρηση του Κάστρου Λάρισας 
του Άργους μέσω ΕΣΠΑ

Η ανόρθωση της χαμένης περηφάνιας και οι ελπίδα της οικονομικής ανάκαμψης
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του Θέμου Γκουλιώνη*

μονολογώντας

Τι συμβαίνει με το κολυμβητήριο Άργους;Τι συμβαίνει με το κολυμβητήριο Άργους;
Διατυμπανίστηκε πως θα άνοιγε πέρσι τέτοιον καιρό και φτάσαμε μετά από έναν χρόνο να ανοίγει 3-4 
φορές ακόμα, αλλά να παρα-
μένει κλειστό. Φυσικά όλοι 
κατανοούν τα προβλήματα 
στην λειτουργία του από τον 
κορωνοϊό, όμως τελευταία 
ακούγονται άλλα πράγματα 
που δεν έχουν άμεση σχέση 
με τον ιό. Λένε πως ο Δήμος 
αδυνατεί να το λειτουργήσει 
και πως τα 100ευρώ περίπου 
τον χρόνο για κάρτα εισόδου 
δεν επαρκούν και ψάχνονται 
να το παραχωρήσουν σε ιδι-
ώτη. Αν είναι ο Δήμος να κερδίζει από ενοίκια και χωρίς αυξήσεις να λειτουργεί το κολυμβητήριο, ας 
είναι. Αν όμως ο Δήμος αρκεστεί στο να λειτούργει το κολυμβητήριο χωρίς να εισπράττει μία τότε… 
έχουμε θέμα!                             OΦ.

5000 τεστ σε εργάτες
Τη μετάδοση κορωνοϊού στο ντόπιο πληθυσμό από 
τους αλλοδαπούς εργάτες που βρίσκονται ή θα έρθουν 
το επόμενο διάστημα για αγροτικές εργασίες τρέμει η 
περιφέρεια. Για το λόγο αυτό συνεδρίασε κατεπειγό-
ντως η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την προμήθεια 
5.000 τεστ ταχείας διάγνωσης αντιγόνου (Rapid Test) 
έναντι του κορονοϊού SARS COV 2 για επιδημιολογικούς 
σκοπούς και την δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσής σε 
εργάτες γης. Ο προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθει-
ας ανέρχεται σε 60.000 ευρώ.  Y.Z.

Οι «αθλητικές» ειδήσεις στην 
τηλεόραση

Κάθεσαι λοιπόν μπροστά από το «μαγικό κουτί» (που λέγαν και οι για-
γιάδες μας) και μια χαριτωμένη εκφωνήτρια ανακοινώνει: -«Και τώρα, 
οι αθλητικές ειδήσεις τής ημέρας».
Αμέσως παρουσιάζονται γκολπόστ με δίχτυα, μπασκέτες με καλάθια 
δίχως πάτο, παπούτσια με καρφιά στις σόλες τους, τεντωμένοι φιλέδες, 
μικρές στρογγυλές τρυπούλες στο έδαφος, ρόπαλα πάσης φύσεως και 
παντός σχήματος, μεγέθους και βάρους, μπάλες πολλών μεγεθών, μέ-
χρι και μικρά μπαλάκια από δέρμα ή από πλαστικό και ένα σωρό άλλα 
«σημεία και τέρατα» που έχουν άμεση σχέση με τά διάφορα παιχνίδια. 
Ο εκφωνητής τού καθενός παιχνιδιού, στην τηλεόραση ή το ραδιόφω-
νο, επαινεί συνεχώς τούς παίκτες και σχεδόν σε κάθε δεύτερη πρότα-
ση ομιλεί για «μια θαυμάσια προσποίηση», για ένα ωραίο «κλέψιμο 
τής μπάλας» ή για κάποια υπέροχη στρατηγική ή για ένα ευρηματικό 
ξεγέλασμα ή ένα έξυπνο πέσιμο με το οποίο κερδίζει ένας παίκτης 
το φάουλ κλπ. κλπ. 
Αλλά όλα αυτά όμως (και ένα σωρό άλλα, όπως ο χουλιγκανισμός, οι 
ακραίες πολεμικές κραυγές, το προσβλητικό λεξιλόγιο, οι άσεμνες χει-
ρονομίες, οι σεξουαλικές απειλές για τίς αδελφές και τίς μανάδες τών 
αντιπάλων παικτών αλλά και τών διαιτητών), δέν έχουν απολύτως μα 
απολύτως καμμία σχέση με τόν ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ.     
Κάποτε, στο μακρινό παρελθόν, είχε προσγειωθεί εδώ στη Γή μας, ένα 
διαστημόπλοιο από έναν πολύ πολύ μακρινό γαλαξία. 
Έκπληκτοι οι επιστήμονες που επέβαιναν, ενώ είχαν πληροφορηθεί ότι 
σ’ αυτόν εδώ τόν πλανήτη κατοικούν άνθρωποι και ζώα, παρακολου-
θούσαν όλα τα έμβια όντα που τούς περιστοίχιζαν χωρίς να μπορούν 
να ξεχωρίσουν τα ζώα από τούς ανθρώπους.
Η παρακολούθηση γινότανε με όλα τα προηγμένα μηχανήματα τα 
οποία δρούσαν εξ αποστάσεως (όπως γίνεται σήμερα η εξ αποστάσεως 
θερμομέτρηση για τόν κορονοϊό).
Είχαν λοιπόν κι αυτοί βεβαίως ένα υπερ-προηγμένο μηχάνημα που 
μετρούσε ξεχωριστά στο κάθε όν που στόχευε, το ποσόν τής εξυπνάδας 
ή το μέτρο τής βλακείας του (το περιβόητο «βλακόμετρο»).   
Είχανε μπερδευτεί οι εξωγήινοι, διότι έβλεπαν δίποδα απολύτως ηλίθια 
ενώ αντιθέτως τετράποδα πανέξυπνα, δίποδα και τετράποδα τα παρα-
κολουθούσαν να παίζουν ασταμάτητα και εξ ίσου φανατικά, δίποδα 
γυμνά δίχως τρίχωμα και άλλα γεμάτα τρίχες (ξέρετε τώρα τι σας λέω). 
Σκέτο μπέρδεμα, δηλαδή.
Ώσπου κάποια στιγμή είδαν ένα αγώνα ταχύτητας τών 100 μέτρων, 
τήν ίδια τη στιγμή που κάποιοι άλλοι συναγωνιζόντουσαν στο πέταγμα 
ενός μεταλλικού δίσκου ή ενός ακόντιου, και κάποιοι άλλοι πηδούσαν 
πάνω από έναν πήχη ή σε μία γούβα με άμμο ή σήκωναν ένα βαρύ 
σίδερο!  
-Αυτοί, σίγουρα δέν είναι ζώα, είπαν. Αυτοί είναι ΑΝΘΡΩΠΟΙ. Γιατί 
μόνο οι Άνθρωποι από όλο το υπόλοιπο ζωικό Βασίλειο Αθλούνται..

Ναύπλιον 25.10.20
*Ο Θέμος Γκουλιώνης είναι Οφθαλμίατρος
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Προνομιούχοι της λαϊκής
Αυτή η έρμη η πλατεία Ελευθερίας (λαϊκή Αγορά), μόνο ελεύθερη δεν μπορεί να είναι. Από την 
μια μεριά, κάποιοι που δεν σέβονται 
την ανάπλαση και τα χρήματα που 
ξοδεύτηκαν και την βρωμίζουν και 
απ την άλλοι κάποιοι κάνουν στραβά 
μάτια στους με το «έτσι θέλω και παρ-
κάρω» δικαιούχους ατομικού πάρ-
κινγκ επί της πλατείας κι όχι μόνο τις 
ώρες της λαϊκής. Κοινωνία των δύο 
ταχυτήτων. Από την μια μεριά αυτοί 
που τους ανέχονται και απ την άλλοι 
όλοι οι υπόλοιποι που προσπαθούν 
να τηρήσουν τα κοινά συμφωνηθέ-
ντα για την ορθή λειτουργία της πό-
λης. Τελικά μόνο υπεύθυνοι για την 
λαϊκή δεν υπάρχουν!

 ΑΝ.  

Ο Δήμος Ο Δήμος 
Ναυπλιέων Ναυπλιέων 

μεριμνά για τα μεριμνά για τα 
ΑμεΑΑμεΑ

Θα κατασκευαστούν ράμπες και χώροι 

υγιεινής για ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες 

του Δήμου Ναυπλιέων

Ο Δήμος Ναυπλιέων κατάφερε να 

εντάξει στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗ-

ΜΟΣ ΙΙ» το έργο «Κατασκευή ραμπών 

και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση 

και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές 

μονάδες» συνολικού προϋπολογισμού 

135.408,00€.

Οι 78.120 ευρώ προέρχονται από το 

ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και 

οι 57.288 ευρώ από ιδίους πόρους.  

Μια καλή προσπάθεια που θα πρέπει 

να επεκταθεί και στις δημόσιες υπηρε-

σίες με πρώτο το Δημαρχείο Ναυπλίου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση «σε δύ-

σκολους καιρούς ο Δήμος Ναυπλιέων 

στοχεύει στο να εκμεταλλευτεί κάθε 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την κα-

τάθεση πλήρων και ώριμων φακέλων, 

ώστε να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ που 

προορίζεται για τις καλύτερες συνθή-

κες διαβίωσης των δημοτών του, για 

τις καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά 

μας». Γιατί σε «εύκολους καιρούς» θα 

άφηνε τα ευρώ να χαθούν;

ΟΝ.

Ήταν στραβό το κλήμα… 
Σαν να μην έφτανε η οικονομική κρίση, σαν να μην 
έφτανε ο COVID-19έχουμε και καθυστέρηση στις ανα-
πλάσεις των παλιών πεζοδρόμων του Άργους. Ξέμεινε 
από λεφτά ο Δήμος και δεν έχει να αγοράσει λάμπες; 
Γιατί μένει το έργο ανολοκλήρωτο αφού έχουμε φάει 
τον γάιδαρο και φτάσαμε στην ουρά; Μήπως δεν τον 
«φάγαμε τελικά» κι έφαγε αυτός το κλίμα που ούτως 
ή άλλως παραήταν στραβό; Τι να σου κάνουν κι επι-
χειρηματίες των πεζοδρόμων; Το ένα λουκέτο μπαίνει 
μετά το άλλο κι ύστερα θα ψάχνουμε για τους οχτρούς 
της πόλης.    ΑΝ. 

Μάσκα παντούΜάσκα παντού

Δήμος Ναυπλιέων και ο 

Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. εφιστούν την προσο-

χή σε όλους για την υποχρεωτική 

πλέον χρήση μάσκας και σε όλους 

τους αθλητικούς χώρους.

Όλοι οι αθλητές , προπονητές και 

συνοδοί θα εισέρχονται και θα πα-

ραμένουν στα γήπεδα φορώντας 

μάσκα.

Εξαιρούνται  μόνο οι αθλητές κατά 

την ώρα της προπόνησής τους.

Συγχρόνως , παρακαλούνται όλοι 

να σεβαστούν τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα και να μην εισέρχο-

νται στους αθλητικούς χώρους , 

ως φίλαθλοι.

Όπως πάμε σε λίγο ακόμα και 

στην τουαλέτα με μάσκα θα πη-

γαίνουμε.

  ΟΦ. 

Η Ερμιονίδα ετοιμάζεται για τις 
εκδηλώσεις 2021
Η Επιτροπή Σχεδιασμού Επετειακών Εκδηλώσεων «Ερμιονίδα 2021» 
απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους Δημότες, τους Συλλόγους και Φο-
ρείς, στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
καθώς και στους φίλους της Ερμιονίδας, να καταθέσουν προτάσεις για 
δράσεις στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Επανά-
σταση. Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις 
τους και στη συνέχεια η Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα επεξεργαστεί 
τις προτάσεις και θα τις προωθήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρι-
ση. Y.Z.
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Vita Civilis
Μέρες αφιερωμένες στο Κομπάνι
Από την ομάδα: Women Defend Rojava

Το φθινόπωρο του 2014 το ισλαμικό 
κράτος επιτέθηκε στην βορειοδυτι-
κή πόλη Κομπάνι, η οποία αυτοδιοι-
κούταν δημοκρατικά. Εκατομμύρια 
ανθρώπων σε όλο τον κόσμο βγήκε 
στους δρόμους, για να εκφράσει 
την αλληλεγγύη του στην γυναικεία 
επανάσταση που συντελούταν εκεί 
καθώς και στο εφαρμοσμένο δημο-
κρατικό σύστημα διακυβέρνησης. 
Όλος ο κόσμος παρακολουθούσε 
την ηρωική αντίσταση του YPJ, του 
YPG και του άμαχου πληθυσμού και 
παρόλο που η κατάσταση ήταν αδι-
έξοδη, οι μαχήτριες και οι μαχητές 
κατάφεραν τελικά να απελευθερώ-
σουν την πόλη, στις 26 Ιανουαρίου.
Όπως και με την επανάσταση στη 
Ροζάβα, όπου πρωτοστάτησαν οι 
γυναίκες για να οικοδομηθεί ένα 
σύστημα αυτοδιοίκησης που να 

βασίζεται σε δημοκρατικές, οικολο-
γικές και απελευθερωτικές αρχές, 
έτσι στάθηκαν και πάλι οι γυναίκες 
στο Κομπάνι, στην πρώτη γραμμή 
αντίστασης.
Στις 5 Οκτωβρίου του 2014, η θαρ-
ραλέα και άφοβη YPJ μαχήτρια Arin 
Mirkan- διοικήτρια για την άμυνα 
του Κομπάνι, θυσιάστηκε ώστε να 
σταματήσει η απόπειρα επίθεσης 
του ISIS, στο λόφο Mishtenur. Η 
ηρωική και ανιδιοτελής αυτή πράξη 
της αποτέλεσε ένα σημείο καμπής 
στον αγώνα και έγινε σύμβολο αντί-
στασης. Η πόλη του Κομπάνι έγινε 
παγκόσμια γνωστή για την αντίστα-
σή της, διότι συνέβαλε στην ήττα 
του ISIS.
Το τουρκικό κράτος υποστήριζε το 
ισλαμικό κράτος από την ίδρυσή 
του και κατά τη διάρκεια της επίθε-

σης στο Κομπάνι, προπαγάνδιζε ότι 
η πόλη είχε ήδη πέσει. Αλλά ο λαός 
του Κομπάνι αγωνίστηκε, νίκησε και 
ξαναέχτισε την πόλη. Το Κομπάνι 
όμως συνεχίζεται να βρίσκεται σε 
κίνδυνο, γιατί αυτό που δεν κατά-
φερε να κάνει το ισλαμικό κράτος, 
επιδιώκεται σήμερα από την Τουρ-
κία, με την βοήθεια τζιχαντιστικών 
ομάδων.
Αρχές του 2018 το τουρκικό κράτος 
επιτέθηκε στο Αφρίν και κατέλαβε 
βίαια την πόλη. Στις 9 Οκτωβρί-
ου συνέχισε τις εισβολές στο Gire 
Spi και στο Sere Kaniye. Από τότε 
τα κατειλημμένα εδάφη μετατρά-
πηκαν σε πεδία οπλισμένων , τρο-
μοκρατικών ομάδων με δικά τους 
εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία τρο-
μοκρατούν τον πληθυσμό. Εγκλή-
ματα πολέμου και εγκλήματα κατά 
της ανθρωπότητας διαπράττονται 
συνεχώς καθώς επίσης πολιτιστι-
κές γενοκτονίες, βίαιη δημογρα-
φική αλλοίωση και εκδίωξη και 
λαμβάνονται μέτρα εκτουρκισμού. 
Εγκλήματα όπως δολοφονίες, βια-
σμοί, γυναικοκτονίες, ληστείες, κα-

ταστροφές γης, ξερίζωση δέντρων 
και εμπρησμοί αγροτικών εκτάσεων 
έχουν γίνει καθημερινότητα στις πε-
ριοχές.
Η Τουρκία απειλεί και με άλλες επι-
θέσεις στη Βορειοανατολική Συρία, 
και το Κομπάνι είναι στο στόχαστρο.
Στις 23 Ιουνίου του 2020 δολοφο-
νήθηκαν από τουρκικούς κηφήνες, 
τρεις ακτιβίστριες που συμμετείχαν 
στο γυναικείο κίνημα Kongra Star. 
Αυτή η επίθεση στις υπερασπίστρι-
ες των γυναικείων δικαιωμάτων εί-
ναι μία επίθεση στη κοινωνία, στο 
γυναικείο κίνημα και στο δημοκρα-
τικό σύστημα στη Ροζάβα. Με αυ-
τήν την επίθεση η Τουρκία εκδικεί-
ται την ήττα του ισλαμικού κράτους, 
στο Κομπάνι.
Στις 25 Σεπτεμβρίου του 2020 συ-
νελήφθησαν περισσότερα από 20 
μέλη του HDP και κατηγορήθηκαν 
για τρομοκρατία και προπαγάνδα, 
επειδή είχαν καλέσει το 2014, για 
παγκόσμια κινητοποίηση για το Κο-
μπάνι.
Αυτό όμως δεν θα μας σταματήσει. 
Το πνεύμα της αντίστασης των δο-

λοφονημένων μας συντροφισσών 
μας ενδυναμώνει ως γυναίκες αγω-
νίστριες. Θα συνεχίσουμε να αντι-
στεκόμαστε, έτσι όπως κάναμε και 
στο Κομπάνι. Γιατί αντίσταση σημαί-
νει Ζωή. Λέμε «Όχι στην κατοχή και 
στη γενοκτονία! Θα υπερασπιστού-
με τη Ζωή!».
Οφείλουμε και σήμερα όπως και 
τότε να εξεγερθούμε για το Κομπά-
νι. Έτσι όπως τότε που οι μαχήτρι-
ες νίκησαν το ισλαμικό κράτος και 
προστάτευσαν την ανθρωπότητα 
από αυτό, έτσι οφείλουν και τώρα οι 
γυναίκες και οι κοινωνίες να υπερα-
σπιστούν το Κομπάνι.
Με αφορμή την 1η Νοέμβρη, της 
παγκόσμιας ημέρας για το Κομπάνι, 
καλούμε για δράση και αλληλεγ-
γύη. Ακολουθούμε το κάλεσμα της 
καμπάνιας RiseUp4Rojava για την 
εβδομάδα δράσης, από 1 έως 8 
Νοεμβρίου και καλούμε όλους και 
όλες να συμμετέχουν με ποικίλες 
δράσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

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

Άργος 21/10/2020
Αριθμός Πρωτ.: 17286

Τίτλος Διαγωνισμού: «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού μονάδας ανακύκλωσης απορριμμάτων».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο-
ρές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/ΦΕΚ Ά 114/8-6-2006 & του 
Ν.4412/2016 (Ά 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με κριτήριο κατακύρωσης, την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη αναδό-
χου, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών που συμφωνούν με 
τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αρίθμ.31/2020 Μελέτης της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Άργους-Μυκηνών και τους 
όρους της διακήρυξης, με αριθμ.πρωτ.: 17276/21-10-2020.
1.    Αντικείμενο Προμήθειας: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η 
προμήθεια του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για 
την Μονάδα Μηχανικής Διαλογής, στα πλαίσια προσωρινής Διαχεί-
ρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Άργους-Μυκηνών, η 
οποία βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο κατασκευής.  
Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Άργους-Μυκηνών θα προμηθευτεί τον 
παρακάτω απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό για την εύρυθμη 
λειτουργία της Μονάδας. Όλος ο προσφερόμενος ηλεκτρομηχανο-
λογικός εξοπλισμός θα συνεργάζεται πλήρως με τον υπάρχοντα 
εξοπλισμό της Μονάδας που αφορά την Διαχείριση, Ανακύκλωση, 
Κομποστοποίηση και προσωρινή Διαχείριση Αστικών Στερεών Απο-
βλήτων του Δήμου. Διευκρινίζεται επίσης, ότι όλος ο προσφερό-
μενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός θα είναι καινούριος 
εκτός από τον τεμαχιστή/σχίστη σάκων (α/α 3) και το περιστρο-
φικό κόσκινο/διαχωριστή (α/α 4) τα οποία δύναται να είναι και 
μεταχειρισμένα.
Συγκεκριμένα, αφορά την προμήθεια, μεταφορά, πλήρη εγκατά-
σταση στο χώρο, διενέργεια δοκιμών, εκπαίδευση στην χρήση/λει-
τουργία των μηχανημάτων και παράδοση σε κατάσταση άριστης και 
απροβλημάτιστης εγκατάστασης του παρακάτω εξοπλισμού διαχεί-
ρισης Α.Σ.Α., με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κω-
δικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV):
α/α Περιγραφή CPV
1 Ελκόμενος κομποστοποιητής 42996200-6
2 Αναστροφέας σειραδίων compost, πλήρης 34144710-8
3 Τεμαχιστής/σχίστης σάκων, πλήρης 42914000-6
4 Περιστροφικό κόσκινο/ διαχωριστής, πλήρης 43411000-7
5 Μαγνητικός διαχωριστής, πλήρης 43411000-7
6 Μεταφορική ταινία χειροδιαλογής 42417310-8
7 Μεταφορική ταινία εξόδου κλάσματος <80μμ 42417310-8
8 Μεταφορική ταινία εξόδου κλάσματος >80mm 42417310-8
9 Καλάθια συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών (Α.Υ.)  ~3,50m³ 44613700-4

2.    Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται ηλε-
κτρονικά, το αργότερο 8 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών ήτοι έως 18/11/2020 και απαντώνται αντί-
στοιχα στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυα-
κής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ όπως περιγράφε-
ται στο άρθρο 2.1.3 της διακήρυξης.
3.   Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης 
είναι η προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μονάδας ανα-
κύκλωσης απορριμμάτων, προϋπολογισμού 695.950,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α. & 862.978,00  € με Φ.Π.Α. 
4.    Χρηματοδότηση της σύμβασης: Φορέας χρηματοδότησης της 
παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Άργους-Μυκηνών,  θα βαρύνει 
δε τις σχετικές πιστώσεις Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 
του Δήμου ποσού 862.978,00€ στον κωδικό:
Κ.Α. ΠΟΣΟ
20.7131.002 862.978,00€

5.  Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφο-
ρών, ή προσφορών που δεν αφορούν το σύνολο των υπό προμή-
θεια ειδών.
6.  Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
παραδώσει τα προς προμήθεια είδη συνολικά εντός διαστήματος 
δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η 
παράδοση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού θα γίνει εφάπαξ 
ή τμηματικά στις εγκαταστάσεις της μονάδας ανακύκλωσης απορριμ-
μάτων στη θέση “Γκριμάρια” του Δήμου Άργους-Μυκηνών.
7.  Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, 
σύμφωνα με το άρθρο 2.2 της διακήρυξης.
8.   Απαιτούμενες εγγυήσεις: α) Για την έγκυρη συμμετοχή στη δι-
αδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επι-
στολή συμμετοχής, ποσό που θα καλύπτει το (2%) επί της συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι δεκατρείς χιλιά-
δες εννιακόσια δεκαεννιά ευρώ (13.919,00 €)

β) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύη-
σης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 
4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπο-
γραφή της σύμβασης.
γ) Για την καλή λειτουργία ή διατήρηση της προμήθειας ο ανάδο-
χος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 
λειτουργίας διάρκειας 12 μηνών. Η αξία της εγγυητικής καλής λει-
τουργίας ορίζεται σε ποσοστό 3% της προϋπολογιζόμενης αξίας (χω-
ρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ) και συγκεκριμένα σε ποσό 20.878,50€.
9.   Υποδιαίρεση σε τμήματα: Προσφορές υποβάλλονται επί ποι-
νής αποκλεισμού για το σύνολο του εξοπλισμού, όπως αυτά αναλύ-
ονται και περιγράφονται στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της 
σύμβασης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Αριθ. Μελέτης 31/2020 της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων & Μελετών) της διακήρυξης.
10.   Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με 
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήμα-
τος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016.
Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού: 94739
-   Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 09/11/2020 ημέρα 
Δευτέρα, και ώρα έναρξης η 10:00 π.μ..
-   Η ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η 26/11/2020 ημέρα 
Πέμπτη, και ώρα λήξης η 23:59:59μ.μ..
-   Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό) φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα πραγματοποιηθεί την 01-12-
2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
11.   Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα (10) μήνες.
12.   Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
13.   Ενστάσεις: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλεί-
ψεις, διέπονται από τις διατάξεις του βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) 
του Ν.4412/2016.
14.   Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη 
με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 21/10/2020 στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλήρες κείμενο της Διακή-
ρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: http://
www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αριθμό: 94739, στην ιστοσελί-
δα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.newargos.
gr στη διαδρομή: www.newargos.gr ► νέα, όπου τα έγγραφα της 
σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και άμεση ηλεκτρονι-
κή πρόσβαση. Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) 
όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 2 του Ν.3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
https://diavgeia.gov.gr/, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο σύμ-
φωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΣΟΣ
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Μίνι διακοπές για τη 
Μαριέττα στην Αργολίδα 

Μίνι απόδραση για την Μαριέττα Χρου-
σαλά στο Ναύπλιο και τις Μυκήνες. Η 
γνωστή παρουσιάστρια αφού εξερεύνη-
σε με τα παιδιά της και τον σύζυγό της 
Λέοντα Πατίτσα τον αρχαιολογικό χώρο 
των Μυκηνών, δεν παρέλειψε να φωτο-
γραφηθεί και να ανεβάσει τη φωτογρα-
φία στον προσωπικό λογαριασμό της 
Instagram. Σημείωσε μάλιστα ότι είχε 
να επισκεφθεί το χώρο από όταν ήταν 
11 χρονών! Στη συνέχεια η οικογένεια 
μετέβη στο Ναύπλιο όπου πέρασε ήσυ-
χες οικογενειακές στιγμές και απόλαυσε 
βουτιές στην Καραθώνα! 

η εβδομάδα που πέρασε

Έχασε τη μάχη ο Κακολύρης χαρίζοντας ζωή σε 
συνανθρώπους του  
Πενθεί το Άργος και όλη η Αργολίδα στο άκουσμα του θανάτου του 56χρονου Γιώργου Κακολύρη. 
Ο Αργείος ιχθυοπώλης έχασε τη μάχη που έδινε με το θάνατο για μία εβδομάδα, μετά από σοβαρό 
τραυματισμό που υπέστη σε τροχαίο στο Άργος, όταν το μηχανάκι που οδηγούσε συγκρούστηκε 
με ΙΧ αυτοκίνητο. Μετά το τροχαίο νοσηλευόταν διασωληνωμένος σε Μονάδα Εντατικής Θερα-
πείας στο νοσοκομείο «Αττικόν» και σύμφωνα με τους γιατρούς δεν θα μπορούσε να επανέλθει 
χωρίς μηχανική υποστήριξη. Τότε η οικογένειά του, μετά από σειρά συσκέψεων με τους γιατρούς, 
πήρε τη γενναία απόφαση να γίνει δωρεά των οργάνων του, μία απόφαση με την οποία σίγουρα 
θα συμφωνούσε και ο ίδιος, καθώς ήταν εθελοντής αιμοδότης και δωρητής μυελού των οστών.

Ναύπλιο: Ράμπες και χώροι 
υγιεινής ΑμεΑ στα σχολεία
Ο Δήμος Ναυπλιέων εντάχθηκε στο πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την κατασκευή ραμπών και 
χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυ-
πηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες, συνολικού 
προϋπολογισμού 135.408€. Όπως ανακοινώθηκε, 
οι σχολικές μονάδες βρίσκονται σε προτεραιότητα 
και όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν πρόσβαση και 
να εξυπηρετούνται το ίδιο.

Ούτε «κουνούπι» στο Ναύπλιο μετά τα μεσάνυχτα 

Έρημη πόλη θυμίζει το Ναύπλιο από τις 12 τα μεσάνυχτα και μετά, που ισχύει η απαγόρευση 
κυκλοφορίας. Από την πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου οι δρόμοι ερήμωσαν όπως και 
τα πεζοδρόμια, καθώς οι περισσότεροι πολίτες είχαν φροντίσει να μην κυκλοφορούν έξω, 
πειθαρχώντας στα μέτρα. Το ίδιο συνέβη και με την υποχρεωτική χρήση μάσκας κατά την 
διάρκεια της μέρας όπου επίσης τηρήθηκε από την πλειοψηφία των Ναυπλιωτών.

5000 Rapid Test για τους 
εργάτες στην Πελοπόννησο
Καταπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επι-
τροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με θέμα 
την προμήθεια 5.000 τεστ ταχείας διάγνωσης αντι-
γόνου (Rapid Test) έναντι του κορωνοϊού SARS 
COV 2 για επιδημιολογικούς σκοπούς και την δυ-
νατότητα έγκαιρης διάγνωσής σε εργάτες γης της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο προϋπολογισμός 
της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται σε 60.000 ευρώ.

Οι Σύλλογοι εστίασης ζητούν ραντεβού με πρωθυπουργό 
Ραντεβού με τον πρωθυπουργό και ενεργό ρόλο στη διαβούλευση για την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας ζητούν οι σύλλογοι εστίασης της Πελοποννήσου, μεταξύ 
των οποίων του Άργους και του Ναυπλίου, συνυπογράφοντας σχετική επιστολή. 
Οι σύλλογοι που εκπροσωπούν μία κρίσιμη επαγγελματική ομάδα που έχει πληγεί 
καίρια από την πανδημία, διερωτώνται γιατί ενώ είναι αυτοί που αποτελούν τους 
στυλοβάτες της εφαρμογής των μέτρων δεν συμμετέχουν στη διαβούλευση για τις 
αποφάσεις που λαμβάνονται και τις λύσεις που προκρίνονται. 

Κορωνοϊός: Ελεγχόμενη κατάσταση  
Σχετικά καλή -συγκριτικά με άλλες Περιφέρειες τουλάχιστον- φαίνεται ότι είναι η 
κατάσταση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου όσον αφορά τη διάδοση του κορωνοϊ-
ού covid-19. Αυτό δήλωσε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, στη διάρκεια της 
τηλεσύσκεψης με τον υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο. Από την πλευρά 
του, ο υπουργός Εσωτερικών ζήτησε να υπάρξει αυστηροποίηση των ελέγχων από 
τις υπηρεσίες των Περιφερειών σε όλη τη χώρα με σκοπό την πλήρη εφαρμογή 
των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Δεν θα διψάσουν το καλοκαίρι από Ασίνη έως Ίρια
Ένα ακόμα βήμα για την βελτίωση της διαχείρισης του νερού στον τέως Δήμο Ασίνης πραγματο-
ποίησε η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. με την τοποθέτηση μιας νέας δεξαμενής 250 κυβικών η οποία θα ενισχύσει 
το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης με τον ικανό αποθηκευτικό χώρο που διαθέτει. Στόχος η 
απρόσκοπτη υδροδότηση της Ασίνης, του Τσέλου, του Τολού, του Δρεπάνου, του Βιβαρίου, της  
Κάντιας και των Ιρίων, περιοχών που δοκιμάζονται κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες.

«Καμπάνες» για παράνομη 
αφισοκόλληση στο Άργος  
Επιβλήθηκε το πρώτο πρόστιμο από τον Δήμο 
Άργους Μυκηνών σχετικά με παράνομη αφισο-
κόλληση νυχτερινού κέντρου διασκέδασης. Το 
πρόστιμο επιβλήθηκε από την Υπηρεσία Καθαρι-
ότητας στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλ-
λεται για τον περιορισμό αυτού του φαινομένου. 
Ο Δήμος υπενθυμίζει πως η αφισοκόλληση, στο 
δημόσιο χώρο, σε στύλους της ΔΕΗ, στους φωτει-
νούς σηματοδότες, σε δέντρα κ.α. από εκδηλώσεις, 
συναυλίες, πανηγύρια, εκθέσεις, κέντρα διασκέδα-
σης, ΝΠΔΔκ.οκ., δημιουργεί άσχημη εικόνα και 
υποβαθμίζει το περιβάλλον, προσβάλλει την αισθη-
τική των πολιτών και δημιουργεί παράλληλα και 
προϋποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων, αφού τα μη-
νύματα μέσω των αφισών αποσπούν την προσοχή 
των οδηγών ή λόγω της πιθανής αποκόλλησης 
τους και πτώσης στο οδόστρωμα.

Η μεγαλύτερη ψαριά στο Πορτοχέλι 

Διοργανώθηκε, από την Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύ-
χιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλιείας (Ε.Ο.Υ.Δ.Α.) 
και τον Α.Ο. Αλιάς Πορτοχελίου, το 49ο Ατομικό Πανελ-
λήνιο Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Δραστηριότητας και 
Αλιείας Ανδρών. Μετά την λήξη κάθε ημερήσιου αγώ-
να έγινε στο Πορτοχέλι το ζύγισμα των αλιευμάτων και 
πραγματοποιήθηκαν οι απονομές των μεταλλίων. Τα 
αλιεύματα προσφέρθηκαν ως δωρεά στην «Αλληλεγ-
γύη» του Δήμου Ερμιονίδας, ώστε να διατεθούν στους 
άπορους.

Έκαναν το καφενείο «Καζίνο»

Συνελήφθησαν στο Άργος, έντεκα ημεδαποί, 
ηλικίας από 32 έως 72 ετών, αντίστοιχα καθώς 
και ένας 60χρονος αλλοδαπός. Σε βάρος τους 
σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νο-
μοθεσίας για τα τυχερά παίγνια. Οι αστυνομικοί, 
πραγματοποίησαν έρευνα σε κατάστημα υγειο-
νομικού ενδιαφέροντος, όπου σε ειδικά διαμορ-
φωμένο τραπέζι, διαπιστώθηκε η διεξαγωγή του 
τυχερού παιχνιδιού «ζάρια».
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του Βασίλη  
Καπετάνιου Η απέναντι όχθη 

Τελικά δεν 
πρόκειται για 
σύγκρουση πο-
λιτισμών αλλά 
για σύγκρουση 
πορτοφολιών.

Σύγκρουση πολιτισμών; Μπαρμπούτσαλα!!!
Ο παππούς απολάμβανε τον κυριακάτικο καφέ του στο μπαλ-
κόνι του δεύτερου ορόφου. Μια στοίβα εφημερίδες του Σαβ-
βάτου και της Κυριακής τον περίμενε για την κυριακάτικη 
τελετουργία, ανάγνωση και κόψιμο αποκομμάτων.
-Γιατί τα μαζεύεις όλα ετούτα; Αφού έχουμε το διαδίκτυο. (Τον 
ρωτούσαν φίλοι και γνωστοί. ) 
-Μόνο τα γραμμένα σε χαρτί μένουν. Μια ηλιακή καταιγίδα 
και θα χαθεί το ιντερνέτ. (Ήταν η σταθερή και μόνιμη απά-
ντηση του.)
-Καλημέρα παππού.
-Καλημέρα Πετράν. (Αντιχαιρέτησε τον συνονόματο εγγονό 
του.) 
-Ακούω θορύβους στην κουζίνα, είναι η γιαγιά μέσα; Δεν 
πήγε εκκλησία; 
-Πήγε αλλά λόγω βροχής έφυγε. Ήταν πενήντα μέσα. (Ψήλω-
σε λίγο την φωνή του.) Την βαρέθηκε ο Θεός και 
χώθηκε στην κουζίνα της. 
-Ε,ε,ε, ακούω ακόμα. Πετράν ετοιμάζω τον καφέ 
σου.
-Τι φτιάχνεις γιαγιά; (Ρώτησε καθώς κοιτούσε τα 
κυριακάτικα εξώφυλλα.) 
-Μαρμελάδα.
-Παππού βλέπεις σύγκρουση πολιτισμών, με 
όλα αυτά που γίνονται; 
-Μπαρμπούτσαλα! (Είπε με λίγο θυμωμένη 
φωνή, σα να ζητούσε κάτι.) 
-Σε λίγο θα είναι έτοιμα. (Είπε η γιαγιά, χωρίς να 
της απευθύνει κανένας τον λόγο. Παραξενεύτη-
κε ο Πετράν αλλά δεν ρώτησε.)
-Μπαρμπούτσαλα σου λέω. (Επανέλαβε.)
-Να μην βιάζεσαι (Απάντησε ξανά η γιαγιά, έτσι 
στο άσχετο.) 
-Παππού, εννοείς ότι η σύγκρουση πολιτισμών 
είναι μπαρμπούτσαλα; 
-Ακριβώς! (Εκείνη την στιγμή ο παππούς κοι-
τούσε εικόνες από τον σεισμό στην Σάμο.) Άλλοι βλέπουν μια 
θάλασσα που χωρίζει τους λαούς και άλλοι μια θάλασσα που 
ενώνει. 
-Δηλαδή, δεν υπάρχει παππού πολιτισμική σύγκρουση Ανα-
τολής και Δύσης; Εξισώνεις τον Μακρόν με τον Ερντογάν; 
-Τον ναζισμό τον έθρεψε και τον δημιούργησε η αστική τά-
ξης της Γερμανίας, ψάχνοντας άλλοθι για τα  καταστροφικά 
ιμπεριαλιστικά σχέδια της. Τον ακραίο, φανατικό ισλαμισμό, 
τα συμφέροντα των καπιταλιστών τον δημιούργησαν. Αυτή η 
φαινομενική κρίση εξυπηρετεί και τους δύο προς το παρόν. Ο 
ένας παίρνει την λαμπάδα του μεγάλου ευρωπαίου διαφωτι-
στή, πρεσβευτής και υπερασπιστής ενός ονομαζόμενου δυτι-
κού πολιτισμού. Ο άλλος γίνεται νεοσουλτάνος σε οθωμανικό 
παραμύθι. Ποιος έφτιαξε τους τζιχαντιστές Πετράν;
-Οι μυστικές υπηρεσίες της Δύσης, όταν άκμαζε η Σοβιετική 
Ένωση, ήθελαν ένα φανατικό ανάχωμα. Οι δυτικές κοινωνίες 
κατά τα συμφέροντα τους έφτιαξαν, εξόπλισαν και στήριξαν 
την επονομαζόμενη ισλαμική τρομοκρατία. 
-Ας μην ξεχνάμε ότι ο Καντάφι και ο Σαντάμ δικά τους παιδιά 
ήταν. Όταν δεν εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα τους πέταξαν 
σαν στυμμένες λεμονόκουπες. Η τζιχάντ, ο ιερός πόλεμος 
ήταν ένα όπλο στα χέρια των δυτικών αλλά τους ξέφυγε η 
κατάσταση.
-Ναι έτσι είναι τα πράγματα , αλλά αποκεφαλίζουν ανθρώ-
πους στο όνομα του Αλλάχ. 
-Ναι, το κάνουν οι φανατικοί και αυτοί θύματα είναι! Αλλά 
ποιος τους σπρώχνει σε αυτή την πράξη; Ποιος ρίχνει λάδι 
στην φωτιά; Το σατυρικό περιοδικό στο όνομα της ελευθερίας 
της έκφρασης ξεπερνάει κατά πολύ την αρχαία ελληνική έν-

νοια της ύβρις. Είναι δημοκρατική έκφραση να σηκώνει το χι-
τζάπ μιας μουσουλμάνας ο Τούρκος πρόεδρος ντυμένος μόνο 
με τα εσώρουχα του και να αναφωνεί βλέποντας τα γυμνά 
της οπίσθια «Ω, ο προφήτης»;. Για φαντάσου μια αντίστοιχη 
προσβλητική εικόνα για μας τους Χριστιανούς. Ο Χριστός 
ανασηκώνει τον μανδύα της Μαγδαληνής και να αναφω-
νεί «Λάζαρε δεύρω έξω». Ή τον Μωυσή φορώντας μόνο ένα 
εβραϊκό κιπά στα επίμαχα σημεία και σε κατάσταση μέθης να 
λέει σε μια γυμνή Εβραία «Θα σου παίξω και τις δέκα εντο-
λές». Ή τον Βούδα οκλαδόν και μαστουρωμένο να ψελλίζει 
σε μια ημίγυμνη χορεύτρια «Έλα να σου ρίξω μια νιρβάνα».
-Παππού το έχουμε ξανασυζητήσει, μια κοινωνία η οποία 
ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς μπορεί να εκφράζει την 
πολλαπλή θρησκευτικότητα της είναι η πραγματική έκφρα-
ση της δημοκρατίας. Η υποχρεωτική απαλοιφή όλων των 

στοιχείων που προσδιορίζουν την πολιτισμική μου ταυτότητα 
κάθε άλλο παρά δημοκρατία είναι. 
-Οι κυρίαρχες τάξεις και στην Δύση και στην Ανατολή χρη-
σιμοποιούν το θρησκευτικό στοιχείο για να αποπροσανατολί-
ζουν τους λαούς και στην μία και στην άλλη πλευρά. Ο φόβος 
που βγαίνει από ακραίες συμπεριφορές ρίχνει νερό στο μύλο 
της εκμετάλλευσης. Από την εποχή του Τρωικού πολέμου οι 
αιματοχυσίες των λαών γίνονταν για γεωπολιτικά και οικο-
νομικά  συμφέροντα. Για να καλύψουν τον πραγματικό χα-
ρακτήρα των πολέμων χρειάζονταν ένα πουκάμισο αδειανό, 
μια Ελένη όπως έλεγε ο ποιητής. Οι πολιτικοί είναι μαριονέ-
τες  και οι δήθεν  πολιτικές τα σκοινιά στα χέρια της πλου-
τοκρατίας. Εμείς βλέπουμε αυτούς να τρέχουν στον μπερντέ 
του πολέμου αλλά άλλοι κινούν τα νήματα. Μας φανατίζουν, 
σκοτωνόμαστε για ένα ιερό σκοπό αλλά άλλοι εισπράττουν τα 
εισιτήρια της αιματοβαμμένης και εκ των προτέρων στημένης 
παράστασης. 
-Βόρεια Αφρική , Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειος και 
Καύκασος είναι το νέο μήλο της έριδος για τα συμφέροντα 
ανταγωνιζόμενων μονοπωλιακών ομάδων. 
-Στις περιοχές που ανάφερες Πετράν, μεγαλούργησε η Γαλ-
λική αλλά και γενικότερα η δυτική αποικιοκρατία. Μάτωσαν 
και βασανίστηκαν για εκατοντάδες χρόνια οι λαοί αυτών των 
περιοχών. Πάνω στον ιδρώτα και το αίμα τους στηρίχθηκε το 
εποικοδόμημα του λαμπερού, φιλελεύθερου δυτικού πολιτι-
σμού. Η ιστορία αυτή βρωμάει από την εποχή των σταυρο-
φόρων. 
-Με όπλο την μουσουλμανική πίστη, η ανατολική τουρκική 
ομάδα προσπαθεί να διεισδύσει σε αυτή την περιοχή του 

πλούτου.
-Με όπλο την χριστιανική πίστη η δύση προσπαθεί να δια-
τηρήσει τα κεκτημένα αλλά και να πάρει τον νέο πλούτο που 
αναδύεται. 
-Χρειάζονται αίμα αθώων για να καλύψουν τα πραγματικά 
αίτια της αντιπαράθεσης τους. Για αυτό σου είπα ότι είναι θύ-
ματα και οι φανατικοί ισλαμιστές όπως και τα τυχαία θύματα 
του. Τους χρησιμοποιούν για να ντύσουν το βρώμικο παιγνίδι 
τους και οι μεν και οι δε.Ο χρυσός, το ουράνιο και το πετρέ-
λαιο της Αφρικής είναι τα πραγματικά αίτια. 
-Μα οι Γάλλοι είναι παραδοσιακά φιλέλληνες. Δεν είναι υπέρ 
μας;
-Όπως το ερμηνεύουν αυτοί. Αγαπούν την Ελλάδα και λόγω 

της ασφυκτικής του αγάπης πρέπει να την 
ανταποδώσουμε με αγορά αεροπλάνων και 
φρεγατών. Αγαπούν και την Κύπρο με πάθος 
ατελείωτο τελευταία, αρκεί να δώσουν θαλάσσια 
οικόπεδα στις πετρελαϊκές εταιρείες των  δικών 
τους συμφερόντων  και ένα ναύσταθμο για υπε-
ράσπιση των συμφερόντων γνωστών μονοπω-
λιακών κολοσσών.    Ο Καύκασος, η Κασπία και 
η Μαύρη Θάλασσα είναι ένα άλλο πεδίο αντα-
γωνισμού μεταξύ Γάλλων και Τούρκων, αλλά 
και για αυτό το θέμα οι προνοητικοί δημοκράτες 
Γάλλοι αστοί έχουν αγαπήσει τους Αρμένιους. 
Χρησιμοποιούν με προφανείς ιδιοτελείς σκο-
πούς την αναίσχυντη και αδιαμφισβήτητη Γενο-
κτονία των Αρμενίων. 
-Το παιγνίδι είναι χαμένο παππού; 

-Όχι, το παιγνίδι παίζεται ακόμα όπως τραγουδά ο Βασίλης 
Παπακωνσταντίνου. Οι λαοί κάποτε θα καταλάβουν δεν σφά-
ζονται για τον Μωάμεθ ή τον Χριστό. Το ίδιο πονάει και ο 
χριστιανός και ο μουσουλμάνος για το αδικοχαμένο του παιδί. 
Το ίδιο πλουτίζει και ο Γάλλος και Τούρκος καπιταλιστής από 
το δικό τους αίμα. 
-Τελικά δεν πρόκειται για σύγκρουση πολιτισμών αλλά για 
σύγκρουση πορτοφολιών. 
-Ακριβώς. 
-Λοιπόν σταματήστε για λίγο τα πολιτικά και δοκιμάστε αυτό 
που έφτιαξα. 
-Μμμ. Πολύ ωραία μαρμελάδα γιαγιά. 
-Λένε ότι έχει και θεραπευτικές ιδιότητες.
-Παράξενη γεύση, τι είναι; 
-Σύγκρουση πολιτισμών!!! 
-Γιαγιά άσε τα αστεία. 
-Όχι, δεν σου λέει αστεία, είναι σωστό αυτό που είπε. 
-Παππού, συνεννοημένοι είστε; 
-Όχι, είναι μαρμελάδα από τσάπουρνα, της τα έφερε μια φίλη 
της από την Ευρυτανία.
-Και που κολλάει με αυτά που λέγαμε. 
-Πρώτον γιατί αν σφαχτούν οι λαοί της Μεσογείου θα προ-
κύψει μια λιωμένη μαρμελάδα την οποία θα γευτούν άλλοι! 
Δεύτερον γιατί τσάπουρνα λένε και τα μπαρμπούτσαλα!
Τα γέλια και των τριών κράτησαν για μερικά δευτερόλεπτα…



ΠΕΜΠΤΗ
05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2020 11

Κορωνοϊός: Τα μέτρα που ισχύουν στην Αργολίδα
Μάσκες παντού και απαγόρευση κυκλοφορίας τις νύχτες

Ε
ξήντα τέσσερα νέα κρούσματα κορω-
νοϊού καταγράφηκαν στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, με τον αριθμό των προ-
σβληθέντων να ανέρχεται πλέον σε 919.
Στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε 

χθες Τετάρτη η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέ-
ρειας, σημειώνεται ότι η κατανομή των νέων 
64 κρουσμάτων του κορωνοϊού SARS-CoV-2 
στην Περιφέρεια έχει ως εξής:
Τα 51 περιστατικά καταγράφονται στην Π.Ε. 
Μεσσηνίας εκ των οποίων 15 είναι στενές επα-
φές ήδη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, 6 περι-
στατικά καταγράφονται στην Π.Ε. Κορινθίας εκ 
των οποίων 2 είναι στενές επαφές ήδη επιβε-
βαιωμένων κρουσμάτων, 4 περιστατικά κατα-
γράφονται στην Π.Ε. Αρκαδίας εκ των οποίων 
2 είναι στενές επαφές ήδη επιβεβαιωμένων 
κρουσμάτων, ενώ 3 περιστατικά καταγράφο-
νται στην Π.Ε. Αργολίδας.
Αναλυτικότερα, η κατανομή των 919 συνολικά 
προσβληθέντων από τον νέο κορωνοϊό είναι 
ανά Περιφερειακή Ενότητα η εξής:
ΠΕ Αργολίδας: 261, εκ των οποίων οι 162 κα-
ταγράφονται σε δομή φιλοξενίας
ΠΕ Αρκαδίας: 71
ΠΕ Κορινθίας: 238
ΠΕ Λακωνίας: 65, εκ των οποίων οι 40 είναι 
εργάτες γης
ΠΕ Μεσσηνίας: 284
“Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι 522 άν-
δρες και 397 γυναίκες.
Τρία (3) νέα περιστατικά νοσηλεύονται. Εκ των 
αναφερόμενων κρουσμάτων 42 έχουν λάβει 
εξιτήριο μετά από νοσηλεία, τα δε στοιχεία του 
συνόλου των νοσηλευόμενων – νοσηλευθέ-
ντων ανέρχονται σε 63. Τα υπόλοιπα κρούσμα-
τα είναι προς το παρόν υπό παρακολούθηση 
(ανάλογα με την ημερομηνία έκθεσης) λαμβά-
νοντας συγκεκριμένες οδηγίες. Δύο συμπολίτες 
μας έχασαν τη ζωή τους.
Σημειώνεται εκ νέου ότι στην περιοχή του Δή-
μου Ευρώτα και στην περιοχή του Δήμου Μο-
νεμβασίας συνεχίζονται οι δράσεις επιτήρησης 
της δομής επιτήρησης της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και τις 
δημοτικές αρχές.
Τα ανωτέρω στοιχεία είναι τα επίσημα στοιχεία 
που περιέρχονται στην Υπηρεσία μας από τη 
ΓΓΠΠ και τον ΕΟΔΥ (αναφορά έως 03/11/2020 
ώρα 15:00) καθώς και των επίσημων στοιχείων 
των Νοσοκομειακών Μονάδων της Περιφέρειάς 
μας και επικαιροποιούνται σε καθημερινή βάση.
Περαιτέρω βρίσκονται σε εξέλιξη εργαστηρια-
κού ελέγχου περιστατικά πιθανά ή ύποπτα λοί-
μωξης από τον νέο κορονοϊό”.
Την ανακοίνωση υπογράφει ο Βασίλειος Αθ. 
Διαμαντόπουλος, Ιατρός Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, 
Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοι-
νωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Πελοποννή-
σου, Συντονιστής διερεύνησης επαφών κρού-
σματος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Τα μέτρα
Τα ενιαία μέτρα που είναι σε ισχύ για το επίπε-
δο Α, στο οποίο εντάσσεται ο νομός Αργολίδας 
είναι: 
Χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους
Περιορισμός κυκλοφορίας 00:00-05:00

Απαγόρευση επιβίβασης σε ΜΜΜ χωρίς χρήση 
μάσκας
Υποχρεωτική τηλεργασία τουλάχιστον 50% σε 
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
Τηλε-εκπαίδευση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα *εξαιρούνται κλινικές και εργαστήρια 
τελειοφοίτων
Αναστολή επισκεπτηρίου στις δομές πρόνοιας 
(ΜΦΗ κ.ο.κ.)
Ανοικτά λιανεμπόριο, χονδρεμπόριο, σχολεία, 
ανοιχτοί αρχαιολογικοί χώροι, ξενοδοχεία, βιο-
μηχανία, κομμωτήρια.

Τί να προσέχουμε
Μεταξύ άλλων είναι σε ισχύ και τα παρακάτω 
μέτρα στην Αργολίδα:
Μάσκα. Σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτε-
ρικούς χώρους.
Μετακινήσεις. Περιορισμός κυκλοφορίας 
00:00 έως 05:00. Εξαιρούνται μετακινήσεις για 
λόγους εργασίας και έκτακτης ανάγκης (λόγοι 
υγείας - μετάβαση σε νοσοκομεία και διανυκτε-
ρεύοντα φαρμακεία).
Αθλητισμός (αγώνες, προπονήσεις). Προπο-
νήσεις και αγώνες χωρίς θεατές. Μείωση στο 
75% του μέγιστου αριθμού αθλουμένων ανά 
εγκατάσταση. Οδηγίες και Υγειονομικά πρωτό-
κολλα για προπονήσεις και αγώνες.
Γυμναστήρια. Υποχρεωτική χρήση μάσκας στο 

προσωπικό, κατά την αναμονή σε χώρους του 
γυμναστηρίου και σε όλους τους κοινόχρηστους 
χώρους του γυμναστηρίου καθώς και στην ομα-
δική άσκηση. Εξαιρείται η ατομική άσκηση από 
τη χρήση μάσκας (π.χ. διάδρομος, βάρη) με τή-
ρηση αποστάσεων 2μ. 1 άτομο ανά 10 τ.μ.
Δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις. Υποχρεωτική τηλεργασία στο 
50% ανεξαρτήτως εάν αφορά ευάλωτη / αυξη-
μένου κινδύνου ομάδα.
Δικαιοσύνη. Μέχρι 30 άτομα στην αίθουσα. 
Μέτρα σε συνεννόηση με τις διοικήσεις των 
δικαστηρίων για αποφυγή συγχρωτισμού στις 
γραμματείες.
Εστίαση. Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το 
προσωπικό, καθώς και από το κοινό κατά την 
αναμονή (όχι όμως των καθήμενων στα τρα-
πεζο-καθίσματα ή μπαρ). 6 άτομα ανά τραπέ-
ζι. Πληρότητα 50% της δυναμικότητας Απο-
στάσεις τραπεζο-καθισμάτων (σχετική ΚΥΑ). 
Κλειστά 23:30-05:00 (εξαιρείται Take away 
– delivery με απαγόρευση πώλησης αλκοόλ). / 
Απαγόρευση ζωντανής μουσικής.
Καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, 
μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυπωλεία 
κοκ). 1 άτομο ανά 10 τ.μ. (4 άτομα 20-100 τ.μ. 
και 1 άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον). Ειδική 
απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια/
καλάθια.

Κέντρα διασκέδασης συμπεριλαμβανομένων 
χώρων δεξιώσεων, μπαρ (μόνο καθήμενοι σε 
τραπέζια). Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το 
προσωπικό, καθώς και από το κοινό κατά την 
αναμονή (όχι όμως των καθήμενων στα τρα-
πεζο-καθίσματα ή μπαρ). Μόνο καθήμενοι. 6 
άτομα ανά τραπέζι. Χώροι διεξαγωγής χωρητι-
κότητας άνω 300 ατόμων: 50% της δυναμικό-
τητας με μέγιστο 300  καθήμενους. Χώροι διε-
ξαγωγής χωρητικότητας έως 300 άτομα: 50% 
της δυναμικότητας με μέγιστο 150 καθήμε-
νους. Αποστάσεις 1,8μ ανάμεσα στα τραπέζια. 
Κλειστά 23:30-05:00 / καθολική απαγόρευση 
ζωντανής μουσικής.
Κινηματογραφικές προβολές. Κλειστοί χώ-
ροι: 50% πληρότητα. Υποχρεωτική έκδοση ηλε-
κτρονικού εισιτηρίου.
Κομμωτήρια, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής 
κλπ. Μέτρα περιορισμού βάσει εμβαδού. Κατάρ-
γηση αναμονής. Μόνο με ραντεβού.
Λαϊκές αγορές. 65% των πωλητών, με 3 μέτρα 
απόσταση μεταξύ πάγκων. Λειτουργία παράλ-
ληλων αγορών.
Λιανεμπόριο. Περιορισμός βάσει εμβαδού. 1 
άτομο ανά 10 τ.μ. (4 άτομα 20-100 τ.μ. και 1 
άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον).
Μεταφορές (Οι αριθμητικοί/ ποσοτικοί περι-
ορισμοί στις μετακινήσεις αφορούν τον τόπο/ 
σημείο αναχώρησης ή εσωτερικής μετακίνη-
σης). 65% σε ΜΜΜ. 65% σε πλοία. Μέχρι 3 
επιβάτες σε taxi.
Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Αναστο-
λή επισκεπτηρίου.
Νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα. Ένας 
συνοδός ανά ασθενή. Περιορισμός των προ-
γραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων 
μέχρι 20%. Εξαιρούνται των περιορισμών τα 
ογκολογικά και επείγοντα περιστατικά.
Παιδότοποι (στεγασμένοι): 1 παιδί ανά 5 τ.μ. 
έως 50 παιδιά. Yποχρεωτική χρήση μάσκας 
(>4 ετών). 1 συνοδός ανά παιδί. Τήρηση απο-
στάσεων στα τραπεζο-καθίσματα και κανόνων 
υγιεινής.
Συναθροίσεις. Λήψη μέτρων για περιορισμό 
συναθροίσεων ανάλογα με την επιδημιολογι-
κή κατάσταση των όμορων περιοχών και του 
συνόλου της χώρας Μέχρι 50 άτομα. Τήρηση 
απόστασης 1,5μ.
Σχολεία. Μάσκα από 4 ετών και άνω.
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Αντίστροφη λογική;
...και να κερδίσεις πάλι

το έπαθλο του τίποτα

Στ. Κουτσούνης, Στου κανενός τη χώρα

Ο λαός μας προτιμάει να ζει με τους θρύ-

λους παρά με την Ιστορία, ν’ ακολου-

θεί δημαγωγούς παρά πεφωτισμένους 

ηγέτες, να κυνηγάει κατασκευασμένους 

εχθρούς παρά να συνομιλεί με πραγματικούς φίλους, να 

επιλέγει τις ατομικές ελευθερίες παρά τις δημόσιες υπο-

χρεώσεις. Φαίνεται σαν να μας γοητεύουν οι αντισυστη-

μικοί και παράξενοι τύποι και να μας απωθούν οι έντιμοι 

και κανονικοί. Ένας αντίστροφος ανθρωπομετρισμός, με 

ψυχο-ιδεοληπτικά κριτήρια, κατισχύει κάθε ορθολογι-

κής εκτίμησης προσώπων, πραγμάτων και κατα-στάσε-

ων. Καθώς οι ‘αναμάρτητοι[λόγω ταυτότητας απόψεων]

αμαρτωλοί’[λόγω του ποινικού νόμου] δοξολογούνται, οι 

αλεπούδες της πολιτικής[που χρησιμοποιούν το δόλο και 

την πονηριά] και τα λιοντάρια της ανατροπής[που χρησι-

μοποιούν τη βία],κατά βάση ανθρωπάκια που[νομίζουν 

ότι] ψηλώνουν όταν επιχειρούν με συκοφαντίες να χαμη-

λώσουν τους ψηλότερους, παίρνουν θάρρος. Θέλουν να 

επιβάλλουν όχι μόνον τις απόψεις τους αλλά και την ηθική 

τους και το μοντέλο ζωής τους.

Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές το Κράτος στρέφεται κατά 

των πολιτών ή και οι πολίτες κατά του Κράτους αλλά δεν 

πρέπει να ξεχνάμε τις περιπτώσεις όπου το άτομο στρέφε-

ται κατά του πολίτη, με την έννοια ότι η ταυτότητα μάχεται 

τη Δημοκρατία. Καθώς η ιδιότητα του πολίτη είναι ορθο-

λογική, κριτική, ηθική και τα δικαιώματα του προσώπου 

έχουν και υπαρξιακό περιεχόμενο αναρωτιέμαι ποιόν ακρι-

βώς εξ-υπηρετούν τα ειδικά συμφέροντα του ατόμου. Σε 

μία περίοδο όπου σχεδόν τα πάντα βρίσκονται εκτός ελέγ-

χου, οι ’δικαιωματιστές’ του επιμέρους, της διεκδίκησης της 

παρέας, της ομάδας έχουν άραγε την ψευδαίσθηση ότι έτσι 

διευρύνουν κάποιες ελευθερίες ή μειώνουν κάποιους κιν-

δύνους;

Αν η ελευθερία σημαίνει πρωτίστως αυτονομία πώς νοείται 

η εκχώρηση της ατομικότητας από μεριάς πολλών αφελών 

followers σε τρίτους; Δύο είναι οι βασικές αιτίες απώλει-

ας της ελευθερίας: ο φόβος και η έλλειψη ευθύνης. Ίσως 

υπάρχει και μία τρίτη: η επιβολή της πολιτικής/κομματικής 

ηθικής της σκοπιμότητας[sic]

Αν ο φόβος είναι ανθρώπινο αίσθημα, ούτε η έλλειψη προ-

σωπικής ευθύνης συγχωρείται, ούτε η υπακοή στα όργανα 

αίρει τον ανήθικο ή παράνομο χαρακτήρα των πράξεων 

και παραλείψεων.

Αυτό ας μην το ξεχνάνε οι δήθεν αθώοι...

ΥΓ. ’’Κάποιοι είναι πιο παράξενοι

και κάποιοι πιο παράξενοι από τους παράξενους’’[Β. Κουνέ-

λης, Καπνισμένα ερείπια]

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

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ναύπλιο,  29-10-2020
Αρ. Πρωτ.: 1902

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O πρόεδρος του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α. 
Ναυπλίου προκηρύσσει ανοικτό 
δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνι-
σμό με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
:  «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 
Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛ-
ΛΕΚΤΗΡΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΓ. 
ΑΔΡΙΑΝΟΥ», προϋπολογισμού 
2.100.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με τους όρους που 
εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 
180/2020  απόφαση του Δ.Σ. 

•Αναθέτουσα αρχή: Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέ-

τευσης Ναυπλίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν)
Οδός 25ης Μαρτίου 2, Ναύπλιο, 
21100 
τηλ.: 27520-28976, 24167
FAX: 27520-99461
 e-mail: deyanafpliou@yahoo.gr 
Ιστοσελίδα: www.deyan.gr
•Πρόσβαση στα τεύχη: To 
πλήρες τεύχος της Διακήρυξης, 
καθώς και τα λοιπά τεύχη Δη-
μοπράτησης του διαγωνισμού 
είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά 
μέσω της διαδικτυακής πύλης 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, http://www.
promitheus.gov.gr καθώς και 
της ιστοσελίδας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν, 
www.deyan.gr. Oι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν επίσης να λάβουν 
γνώση των τευχών στα γραφεία 
της Δ.Ε.Υ.Α.Ν κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες.
•Κωδικός CPV: {44130000-0  
Αποχετευτικοί Αγωγοί} .
•Περιγραφή σύμβασης: Κατα-
σκευή κεντρικών συλλεκτήρων 
και δικτύου λυμάτων της Δ.Ε. 
Αγ. Αδριανού, Ναυπλίου 
•Εναλλακτικές προσφορές: 
Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλα-
κτικές προσφορές.
•Χρόνος εκτέλεσης σύμβα-

σης: Ο συνολικός χρόνος εκτέ-
λεσης του έργου  ορίζεται σε 
δώδεκα  (12) μήνες από την 
υπογραφή της    σύμβασης.
•Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
Γίνονται δεκτοί οι προσφέροντες 
που είναι εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα και κατέχουν βεβαίωση 
εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. στην 3η  
τάξη και άνω για έργα κατηγο-
ρίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  καθώς και οι 
προσφέροντες όπως αναφέρο-
νται στα άρθρα 23.4(β) και (γ) 
της Διακήρυξης .
•Υποδιαίρεση σε τμήματα: 
Προσφορές υποβάλλονται για 
το σύνολο του διαγωνισμού και 
όχι τμήμα αυτού.
•Υποβολή προσφορών: Ο 
διαγωνισμός θα διενεργηθεί με 
τη χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του συστή-
ματος. H καταλυτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών είναι 
η 26η Νοεμβρίου 2020  ημέρα  
Πέμπτη     και ώρα 14:00  μετά 
την παρέλευση της οποίας δεν 
υπάρχει δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο σύστημα.
•Χρόνος ισχύος προσφορών: 
Έξι (6) μήνες.
•Γλώσσα σύνταξης προσφο-
ρών: Eλληνική.
•Εγγυητική συμμετοχής: 
Σαράντα δύο χιλιάδες ευρω 
(42.000,00€)  σύμφωνα με το 
άρθρο 15 της Διακήρυξης.
•Χρηματοδότηση: Η πίστωση 
για τη σύμβαση προέρχεται από 
το πρόγραμμα «Αντώνης Τρί-
τσης» του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, (ΚΩΔ.: 15.94.007) 
•Ενστάσεις: Σύμφωνα με τα 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 
4.3  της Διακήρυξης.
•Αποστολή της προκήρυξης:  
– Ημερομηνία  δημοσίευσης στο 
ΚΗΜΔΗΣ: 29/10/2020   
– Επίσης, η παρούσα προκήρυ-
ξη δημοσιεύεται στο νομαρχιακό 
και τοπικό τύπο και αναρτάται 
στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Για τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ

Γεώργιος Καχριμάνης

ΑΔΑ : ΩΖ6ΘΩΚΦ-ΑΜΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Τμήμα Εσόδων & Δημ. Περι-
ουσίας
Ταχ. Δ/νση : Βασ. Κων/νου 34
Τ.Κ.: 21100
Τηλ: 2752360941
Πληρ.: Καλογήρου  Ελένη

Ναύπλιο 3/11/2020
Αριθμ. Πρωτ. 16827

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ 
ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ 
ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΗ-
ΣΙΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Προκηρύσσει δημοπρασία  
πλειοδοτική, φανερή και προφο-
ρική για την εκμίσθωση Ακάλυ-
πτης έκτασης, η οποία βρίσκεται 
στην νοτιοανατολική πλευρά της 
συνολικής εκτάσεως του γηπέ-
δου Δρεπάνου, με εντός αυτής 
κτίσμα εμβ. 39,10 τμ, μη ηλε-
κτροδοτούμενο, και την υπάρ-
χουσα έξωθεν αυτού χειροκίνη-
τη πλάστιγγα με τον υφιστάμενο 
μηχανισμό της, όπως αυτή η 
έκταση με το κτίσμα αποτυπώ-
νεται και οριοθετείται σε σχετικό 
απόσπασμα – ορθοφωτοχάρτη 

από την εφαρμογή ΕΚΧΑ Α. Ε. 
αρμοδίως υπογεγραμμένο, και 
όπως αυτή αποτυπώνεται στο 
από 14/11/2014 τοπογραφικό 
διάγραμμα του τοπογράφου 
μηχανικού Γεωργίου Τρίκκα του 
Τεχνικού Γραφείου Κυμπούρης 
Β. & Γ . Ο. Ε.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 
16η του μηνός Νοεμβρίου του 
έτους 2020   ημέρα Δευτέρα 
από ώρα 10:00 π. μ. έως 11:00 
π. μ. στο Δημοτικό κατάστημα 
του Δήμου Ναυπλιέων και συ-
γκεκριμένα στο γραφείο 3 ενώ-
πιον της αρμόδιας Επιτροπής, 
ως αυτή έχει ορισθεί σύμφωνα 
με την 46/2020 ΑΔΣ. 
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφο-
ράς ορίζεται το ποσό των διακο-
σίων ευρώ (200 €) μηνιαίως.

Μαζί με τη συμμετοχή  τους και 
τα λοιπά δικαιολογητικά  συμμε-
τοχής, οι ενδιαφερόμενοι  πρέ-
πει να καταθέσουν και εγγύηση 
συμμετοχής που ανέρχεται 
στο ποσό διακοσίων σαράντα 
ευρώ (240,00 €)
Πληροφορίες και αντίγραφα της 
διακήρυξης της δημοπρασίας 
παρέχονται τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες από το γραφείο 7 
του Δήμου Ναυπλιέων. 
Αρμόδια υπάλληλος: κ. Καλο-
γήρου Ελένη
Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντί-
νου 34
Τηλ. 2752360941.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Του Άργους τα παιδιά, πριν τον covid ανιχνεύουν
Διαγνωστικά τεστ για τον COVID19 από το νοσοκομείο Άργους και τον Δήμο Άργους Μυκηνών

Ο Δήμος Άργους Μυκηνών σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Άρ-
γους και τo Κ.Ο.Μ.Υ.  Άργους (οδός Δαναού)αποφάσισαν να προ-
βούν σε διενέργεια διαγνωστικών τεστ για τον COVID-19.
Τα τεστ θα γίνονται στοχευμένα και σύμφωνα με τα ισχύοντα 
πρωτόκολλα , με τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας και υγιει-
νής , με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και κυρίως 
των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Θα υπάρξει 
διάθεση τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapidtest)για την αύξηση των 
ελέγχων σε όλες τις δομές του Δήμου Άργους Μυκηνών. 
Ήδη ο Δήμος Άργους Μυκηνών σε συνεργασία με την Κινητή 
Ομάδα Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας Αργολί-
δας, (ΚΟΜΥ) πραγματοποίεισε προχτές (Τρίτη 3/11) στην κεντρική 
πλατεία του Άργους 100 δωρεάν δειγματοληπτικούς ελέγχους για 
covid-19. 
Ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος διαμέσου 
του ιατρού και Δ.Σ κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλου πρότεινε στην 
Διοίκηση του Νοσοκομείου Άργους την ανάπτυξη δομών προσω-
ρινής απομόνωσης για άστεγους καθώς και πολίτες που προέρ-
χονται από ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες, οι οποίοι έχουν βρεθεί 
θετικοί στον ιό και δεν χρήζουν νοσηλείας. Στις δομές αυτές θα 

εφαρμόζονται όλα τα μέτρα υγειονομικής προστασίας και αξιο-
πρεπούς διαμονής . Με τον τρόπο αυτό ευελπιστούμε σε περίπτω-
ση κρούσματος να περιοριστεί η διασπορά του ιού.
Τέλος κρίνεται επιβεβλημένη η εκπαίδευση των επαγγελματιών 
υγείας του προγράμματος βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Άργους 
Μυκηνών από το λοιμοξιολογικό τμήμα του Νοσοκομείου Άρ-
γους για την τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας όπως και την 
δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης σε περίπτωση ύποπτου κρού-
σματος και ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών.
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Αναστάσιος Κουτρουφίνης
Ορθοπαιδικός Χειρουργός

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

email: takoutr@gmail.com 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Aναστάσιος Κουτρουφίνης

Μεταπτυχιακό 
στα Μεταβολικά νοσήματα 

των οστών – Οστεοπόρωση

Μετεκπαίδευση 
στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Ἒξεστι Κλαζομενίοις ἀσχημονεῑν1

Επιτρέπεται στους Κλαζομενίους να ασχημονούν

της Φωτεινής Αργείτου – Τζαμαλούκα* 

Από την Μεταπολίτευση και δώθε όλες οι πρακτικές 
σκοπεύουν στον αφελληνισμό των Ελληνοπαίδων. 
Να μην αγαπάνε την Ελλάδα. Να μην γνωρίζουν την 
Ιστορία τους, να κακοποιούν την γλώσσα, να αγνοούν 
τις θυσίες, γενεών που αγωνίσθηκαν για να υπάρχου-
με ακόμη σαν χώρα, σαν λαός, σαν έθνος.
Η Παιδεία είναι το κλειδί.
Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Δεν εξαντλείται ποτέ. 
Απλουστεύσεις, μονοτονικό, «ήσσων προσπάθεια», 
«για να μην κουράζονται τα παιδιά», σχολικά προ-
γράμματα ύποπτα με τελικό σκοπό τον αφελληνισμό, 
ώσπου να έρθη η κατάντια.
Καθιερώθηκαν οι «αποχές» πού εξελίχθηκαν σε «κα-
ταλήψεις». Ο θρίαμβος των 15μελών μαθητικών συμ-
βουλίων επί των φοβισμένων,  αφού οι επαναστάτες 
μαθητές θα ξεσπούσαν στα αυτοκίνητα των καθη-
γητών και ως εκ τούτου αδιάφορων συλλόγων τών 
διδασκόντων.
Οι «καταλήψεις» εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων (π.χ. 
στεγαστικοί λόγοι, όπως γινόταν εδώ και δύο αιώνες 
στην Ευρώπη), είναι αδικαιολόγητες και διαλυτικές.
Η «αλλαγή» μετά το ‘81, πολυδιαφημισμένη, αναμε-
νόμενη, όμως προς το χειρότερο.
Η «κατάληψη» γενικεύθηκε. Καταλήψεις κτιρίων 
ιδιωτών για να στεγασθούν ανεξέλεγκτοι μετανάστες 
με ύποπτες Μ.Κ.Ο, πού κανείς δεν μπορούσε να τους 
διώξη.
Η παγκοσμιοποίηση και η συμπάθεια στα στίφη που 
κατέκλυζαν την άτυχη λόγω θέσεως γεωγραφικής και 
ανίκανων ξενοδούλων πολιτικών χώρα μας κατέληξε 
στην κατάληψη της χώρας με πρώτα τα νησιά μας.
Καταλήψεις και στις ανώτατες σχολές. Υπάρχει το 
«Πανεπιστημιακό» Άσυλο, για την ελεύθερη διακίνη-
ση των Ιδεών. Δεν μπορεί να καταργηθή, θα ήταν η 
κατάργηση της Δημοκρατίας.
Καταλήψεις, και σταματούν τα μαθήματα και ακο-
λουθούν υλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν και 
φοιτητές που θέλουν να κάνουν μάθημα, αλλά ποι-
ός να τους βοηθήση; Απέναντί τους είναι η Βία και η 
Κρατική αδιαφορία.
Στην ΑΣΟΕΕ στην Αθήνα, η κατάληψη έχει γίνει από 
απειράριθμους παράνομους μετανάστες, μικρέμπο-
ρους που εδώ και χρόνια απλώνουν την πραμάτεια 
τους στα πεζοδρόμια, στα σκαλιά, ανεξέλεγκτοι και, 
περιέργως, όλοι μουσουλμάνοι. Εικόνες απίστευτης 
διάβρωσης.
Δεν επιτρέπεται καμμία διαμαρτυρία. Τιμωρείται 
όποιος το τολμήσει.
Ο Πρύτανης του Οικονομικού μας Πανεπιστημίου 
προπηλακίστηκε. Δέχθηκε επίθεση στο γραφείο του 
από κουκουλοφόρους που το κατέστρεψαν και τον 
διαπόμπευσαν κρεμώντας από τον 
λαιμό του μια πινακίδα με την επι-
γραφή «ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ ΣΤΙΣ ΚΑ-
ΤΑΛΗΨΕΙΣ» και αναρτώντας την 
εικόνα στο Διαδίκτυο, εικόνα πού 
θύμιζε πρακτικές εποχής Χίτλερ.
Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσι-
σε την επικήρυξη των δραστών με 
100.000 ευρώ: «Wanted» στο Far 
West.
Αμέσως οι αντιδράσεις. Ενδεικτι-
κά, βουλευτίνα της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, αυτής που κου-
νάει ελεγκτικά το δάκτυλο για τα 

πάντα, από τον Έβρο μάλιστα η νεαρά, χαρακτήρισε 
«απαράδεκτη» την επικήρυξη, γιατί μετατρέπει τους 
πολίτες σε «καταδότες». Αυτή μήπως είναι η ηθική 
αυτουργός;
Η Αστυνομία δεν μπορεί να τους βρή; Βεβαίως και 

μπορεί. Η αλήθεια είναι ότι τα όργανα είναι πολύ κου-
ρασμένα και έχουν να παλέψουν με πολλά μέτωπα 
αυτήν την εποχή της πανδημίας.
Έχουν την συμπάθειά μας.. Είναι πολύ ικανό Σώμα. 
Εξιχνιάζουν δύσκολες υποθέσεις, τρέχουν παντού 
αποτελεσματικά, αλλά οι κουκουλοφόροι είναι τόσο 
δύσκολη, ανεξιχνίαστη υπόθεση. Επί όλων των κυ-
βερνήσεων είναι ασύλληπτοι. Με την κουκούλα πώς 
να ανακαλύψης πρόσωπα, ακόμα κι’ αν τα σακίδια 
τους είναι γεμάτα βόμβες μολότοφ.
Αυτοί πρέπει να υπάρχουν, γιατί δρούν διαλυτικά σε 

κάθε ομαδική διαμαρτυρία και είναι χρήσιμοι ως μο-
χλός αποσταθεροποίησης και καταστολής.
Μ’ αυτά και μ’ αυτά στην Ελλάδα μόνο η δουλειά του 
Ερντογάν γίνεται.
Σ’ αυτούς τους δύσκολους για 
μας καιρούς όλο και περισσό-
τεροι μιλούν για την ανάγκη 
μιάς άλλης παιδείας που θα 
μας κάνει να αλλάξουμε μυαλά, 
να θυμηθούμε τι είμαστε και τί 
πρέπει να κάνουμε.
Να πάψουμε να είμαστε Χατζη-
αβάτηδες, (υποτακτικοί).
Ήταν ανάγκη ο δικός μας να τη-
λεφωνήσει πρώτος στον γείτο-
να εκφράζοντας την συμπάθειά 
του για το κακό που μας βρή-
κε και τους δύο, (εγώ Χριστό 
κι εσύ Αλλάχ, όμως κ’ οι δυό 
μας Αχ και Βάχ!), για να του 
απαντήση εκείνος ότι θα μας … 
«βοηθήση αυτός»!
Την άλλη μέρα, απτόητος  και 
παντοδύναμος, εκδίδει νέα 
ΝΑΥΤΕΧ. Τον χαβά του! Μόνο  
Άφεριμ, Εφέντη, που δεν τού 
είπαμε.
Εκείνος έχει πατρίδα του το 
Κοράνι.
Ο Μακρόν έχει την Γαλλία, και 
επειδή είναι και κλασσικά μορ-
φωμένος έχει και την Ελλάδα.
Ο δικός μας έχει την Ελλάδα;
Ο Μιτεράν είχε ειπεί: «Αν 

ήμουν πρωθυπουργός της Ελλάδος δεν θα έκανα 
τίποτε που να μην περνάει από τον πολιτισμό της».
Συνειδητοποιώ την έλλειψη ενός ποιήματος που δεν 
υπάρχει στα σχολικά βιβλία της σήμερον, του ποιήμα-
τος του Πολέμη: «Τι είναι η Πατρίδα μας;» Μπορεί να 
το θυμηθούμε μαζί κάποια άλλη φορά.
Μήπως σώσουμε, ό,τι σώζεται.

  Κλαζομένιοι:  Κάτοικοι Ιωνικής πόλης. Έφτασαν 
κάποτε στη Σπάρτη μερικοί από αυτούς και φερόμε-
νοι υβριστικά και αλαζονικά έχρισαν με καπνιά τους 
θρόνους των εφόρων, αρχηγών των πολιτικών υποθέ-
σεων. Όταν το έμαθαν οι έφοροι, δεν θύμωσαν αλλά 
κάλεσαν δημόσιο κήρυκα και τον διέταξαν να διακη-
ρύξη δημόσια κάτι που από τότε έμεινε σαν γνωμικό 
πού δείχνει απαρέσκεια. Δηλαδή «Επιτρέπεται στους 
Κλαζομένιους να ασχημονούν»…. τέτοιοι που είναι

*Η Φωτεινή Αργείτου – Τζαμαλούκα  
είναι Φιλόλογος

Ο Πρύτανης του Οικονομικού μας 
Πανεπιστημίου προπηλακίστηκε. 
Δέχθηκε επίθεση στο γραφείο 

του από κουκουλοφόρους 
που το κατέστρεψαν και τον 

διαπόμπευσαν κρεμώντας από 
τον λαιμό του μια πινακίδα με την 
επιγραφή «ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ ΣΤΙΣ 
ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ» και αναρτώντας 
την εικόνα στο Διαδίκτυο, εικόνα 

πού θύμιζε πρακτικές εποχής 
Χίτλερ.
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Κάλεσμα του Δημάρχου Ναυπλιέων για αλληλεγγύη στους 
πληγέντες από τον Σεισμό Σαμίους 

Από το πραγματωμένο γεγονός στη θεατρική γραφή κι 
από εκεί στο σανίδι: 

συζήτηση με τον συγγραφέα Θανάση Τριαρίδη

Σε συ Το μεσημέρι της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου 2020 έμελλε 
να αφήσει το δικό του «μαύρο» στίγμα στη χώρα μας. Ένας σει-
σμός 6,7 ρίχτερ με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σάμου 
και Σμύρνης «ταρακούνησε» και το νησί μας, τη Σάμο, αφήνο-
ντας πίσω συντρίμμια στους δρόμους αλλά και στις καρδιές μας.
Σε επικοινωνία του με το Δημάρχο Ανατολικής Σάμου Γιώργο 
Στάντζο,  ο δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος εκ-
φράζοντάς του τη διάθεση του για  βοήθεια στον σκληρά χτυπη-
μένο από τον εγκέλαδο Δήμο του, ενημερώθηκε ότι « η ουσια-
στική βοήθεια μας θα ήταν μια αποστολή που θα αποτελούνταν 
από : νερομπαριέρες, κράνη, γυαλιά προστατευτικά και κώνους.  
Όχι τρόφιμα κτλ.»
Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων καλωεί όλους «όσοι έχουν την δυνα-

τότητα, κάθε μέρα και μέχρι την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στον 
χώρο που βρίσκεται όπισθεν του κοινωνικού δημοτικού ια-
τρείου, από τις 10 το πρωί μέχρι και τη 1:00 το μεσημέρι, να 
συνεισφέρουν με αυτά τα είδη που έγραψα παραπάνω. 
Ο Δήμος από την πλευρά του θα προμηθευτεί τέτοια υλικά και 
οτιδήποτε άλλο προκύψει και θα οργανώσει την μεταφορά τους 
στο νησί της Σάμου. 
Επίσης αν κάποιος θέλει να προβεί σε προσωπική δωρεά υπάρ-
χει η διαδικτυακή εφαρμογή
 https://prayforsamos.gr»
Στην ανωτέρω ιστοσελίδα μπορείτε να προσφέρετε ακόμα και 
χρήματα για τις ανάγκες των κατοίκων και την ανοικοδόμηση 
της περιοχής.

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνερ-
γασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών 
Ελλάδος του Πανεπιστημίου Harvard, σας 
προσκαλούν στη διαδικτυακή συζήτηση 
με τον συγγραφέα Θανάση Τριαρίδη, την 
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, ώρα 12.00 - 15.00.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί διαδι-
κτυακά, μέσω της πλατφόρμας Zoom και 
είναι ανοιχτή σε όλους τους φοιτητές του 
Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου και σε κάθε 
ενδιαφερόμενο.
Οι φοιτητές του μαθήματος Σκηνοθεσία Ι, 
με διδάσκουσα την Δρα Άννα Τσίχλη, επέ-
λεξαν να ασκηθούν και να ανεβάσουν στη 
σκηνή θεατρικές γραφές που προέκυψαν 
από το εργαστήριο του ΚΕΣ, με συντονι-
στή τον συγγραφέα Θανάση Τριαρίδη, 
και υπεύθυνη οργάνωσης την Μάνατζερ 
Αναλυτικών Προγραμμάτων του ΚΕΣ, κυ-
ρία Ματίνα Γκόγκα. 
Η συνάντηση αποτελεί μέρος των δρά-
σεων που εντάσσονται στο σύμφωνο 
συνεργασίας το οποίο έχουν συνάψει οι 
δύο φορείς, με σκοπό την αξιοποίηση των 
θεατρικών γραφών, στο πλαίσιο των μα-
θημάτων Υποκριτικής, Σκηνοθεσίας, και 
Θεατρικής Παραγωγής του Τμήματος Θε-
ατρικών Σπουδών. 
Ο συγγραφέας θα μιλήσει για το πώς πυ-
ροδοτήθηκαν και δημιουργήθηκαν τα 
έργα αυτά και τη λειτουργία της πυροδό-
τησης της θεατρικής γραφής εν γένει. 
Είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική εγγρα-

φή των ενδιαφερομένων. Ο σύνδεσμος 
για τη διαδικτυακή συνάντηση στο Zoom 
θα αποσταλεί αυτόματα στο email που θα 
καταχωρηθεί κατά την εγγραφή. (https://
harvard.zoom.us/meeting/register/tJco
ce6gqjkpE9KRlE_4kt6vEaIFkfVYwGS3) 
Υπεύθυνη καθηγήτρια – συντονισμός της 
συζήτησης: Άννα Τσίχλη. Συντονισμός 
δράσης: Ματίνα Γκόγκα
Ο Θανάσης Τριαρίδης (Θεσσαλονίκη 21 
Δεκεμβρίου 1970 - ) είναι Έλληνας συγ-

γραφέας που ασχολείται με ποικίλα λο-
γοτεχνικά είδη, όπως είναι το διήγημα, 
το μυθιστόρημα, το θέατρο, η ποίηση και 
το παραμύθι. Παράλληλα, γράφει αισθη-
τικά δοκίμια που αφορούν τον Δυτικό 
πολιτισμό αλλά και πολιτικά άρθρα. Από 
το 2009 συμμετέχει στις εκδόσεις δήγμα. 
Αφηγήματά του έχουν μεταφραστεί στην 
Αγγλική, Γαλλική και Ιταλική γλώσσα, 
ενώ όλα τα κείμενά του είναι διαθέσιμα 
από την ιστοσελίδα του.

Από τον Αύγουστο του 2009 είναι αντιρ-
ρησίας συνείδησης, καθώς δήλωσε άρ-
νηση εφεδρικής στράτευσης. Με τα πολι-
τικά του κείμενα τοποθετείται υπέρ ενός 
ακραιφνούς φιλελευθερισμού, ενάντι στην 
πολιτική βία, τον ρατσισμό και τους ολο-
κληρωτισμούς. Κατά την περίοδο 1996-
2001 υπήρξε ακτιβιστής του δικτύου 
DROM για τα κοινωνικά δικαιώματα των 
Τσιγγάνων. Είναι δικηγόρος, σεναριογρά-
φος ντοκιμαντέρ κ.ά.
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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.

Μπούρτζι μου, μπλαστρωμένο χιλιοφωτογραφίζεσαι…

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 επι-
κοινωνούν 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

Να προστατευτούμε και 
να προστατέψουμε

Ο Νομός Αργολίδας εντάσσεται στη  Ζώνη Επιτήρησης-Επίπε-
δο Α που   εντάσσονται όλοι οι νομοί που μέχρι τώρα παρου-
σίαζαν λίγα κρούσματα, αυτοί δηλαδή που μέχρι σήμερα ήταν  
στο «πράσινο» και το «κίτρινο» από τις 03/11/2020  θα είναι 
στο « κίτρινο» . 
Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Αργολί-
δας με κοινωνική ευθύνη  καλεί όλους τους  επαγγελματίες βι-
οτέχνες έμπορους και  πολίτες να τηρήσουν όλα τα μέτρα ώστε 
να αποφύγουμε  πιθανή  αύξηση των κρουσμάτων και ένα γε-
νικευμένο  lockdown στο νομό μας που θα είναι καταστροφικό 
για την οικονομία  και όχι μόνο. 

-Προστατεύουμε τους εαυτούς μας 
-Προστατεύουμε τους πελάτες  μας 
-Προστατεύουμε τις επιχειρήσεις μας
-Προστατεύουμε την Πόλη μας 
-Προστατεύουμε τον Νομό μας

Ιντερνετικό ράδιο: La Famiglia, 
'Με τα φτερά της Μουσικής"

Αύριο Παρασκευή 15.00-17.00 ξανά πίσω από το μικρόφω-
νο του Εθελοντικού και Φιλανθρωπικού σταθμού ό αργείτης 
Γιώργος Λιάπης
Eκπομπή-αφιέρωμα στον Μανώλη Ρασούλη. Έναν στιχουργό 
ο οποίος θα έλεγα είναι η επιτομή της επιτυχίας στο χώρο του 
λαϊκού τραγουδιού.
Ο ίδιος ο παραγωγός αναφέρει: Θα χαρακτήριζα τον Ρασούλη 
στιχουργικά ευφυή.
 Το έτος 1978  ξεκίνησε με την "Εκδίκηση της γυφτιάς", και 
άλλαξε το τοπίο στην στιχουργική.
Ο στίχος του ανατρεπτικός,με στοιχεία χιούμορ,βαθιά νοήματα 

δοσμένα με απλό κατανοητό τρόπο.
Το πιο δύσκολο το έκανε ξεκάθαρο.
Από μια θάλασσα εξαιρετικών τραγουδιών επέλεξα θαρρώ τα 
ωραιότερα.
Μια εκπομπή που εκτός τω άλλων θα δώσει με κάποια τρα-
γούδια που θα ακουστούν κύρος στο ...τσιφτετέλι.

Πότε θα γίνονται κηρύγματα και συνάξεις νέων
Ο μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος συνε-
χίζει και φέτος τα εσπερινά κηρύγματα και 
τις συνάξεις νέων μέχρι 40 ετών, στο Ναύ-
πλιο και το Άργος, με το εξής πρόγραμμα:
• Κάθε Σάββατο στις 5.30 μμ, στον ενορια-
κό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ναυπλίου θα 
αρχίζει η ακολουθία του Εσπερινού και στη 
συνέχεια θα πραγματοποιείται το θείο κή-
ρυγμα.
• Κάθε Κυριακή στις 5.30 μμ, στον καθεδρι-
κό Ιερό Ναό Αγίου Πέτρου Άργους θα αρ-
χίζει ο εσπερινός και κατόπιν θα γίνεται το 
θείο κήρυγμα.
• Κάθε Σάββατο στις 7.30 μμ, στο Κέντρο 
Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως στο Ναύ-
πλιο (Βασιλέως Κωνσταντίνου 33 και Ναυ-
αρίνου), θα αρχίζει η συνάντηση με νέους 

μέχρι 40 ετών.
• Κάθε Κυριακή στις 7.30 μμ, στο Κέντρο Νε-
ότητος της Ιεράς Μητροπόλεως στο Άργος 
(Μακαρίου 2 και Νικηταρά – έναντι ΟΤΕ), 
θα αρχίζει η συνάντηση με νέους μέχρι 40 

ετών.
Τονίζεται ότι και στα δύο Κέντρα Νεότητος 
καθώς και στους δύο ναούς θα τηρούνται 
όλα τα μέτρα προστασίας από την πανδη-
μία.
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Η
ευελιξία στις κρατικές ενισχύσεις της ΕΕ και την 
Πολιτική Συνοχής, που πρότεινε η Κομισιόν και 
καθιέρωσε η ΕΕ, φαίνεται ότι δίνει νέα πνοή στο 
Ταμείο Υποδομών ένα πολλά υποσχόμενο μεγά-
λο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που λίμναζε για καιρό 

– αλλά μόνο για μεγάλους παίκτες…
Όπως ανακοινώθηκε τόσο από την Κομισιόν όσο και από 
το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (δείτε ρεπορ-
τάζ εδώ και εδώ), εγκρίθηκε από τις κοινοτικές υπηρεσίες 
με βάση τις νέες προβλέψεις για τις κρατικές ενισχύσεις 
(λόγω κορωνοϊού, δηλαδή) αλλαγή στο περιεχόμενο ενός 
προγράμματος του ΕΣΠΑ, που λίγοι γνωρίζουν και κανέ-
νας δεν έχει δει στην πράξη τί προσφέρει… Είναι δηλαδή 
ένα πρόγραμμα που λίμναζε για χρόνια και τώρα όλοι ευ-
ελπιστούν ότι θα κινηθεί.

Ποιες πραγματικές αλλαγές έγιναν
Η πρώτη αλλαγή που έγινε αφορά τη χρήση των πόρων. 
Πλέον, εκτός από έργα σε συγκεκριμένους «πράσινους» το-
μείς, θα μπορεί να υπάρξει χρηματοδότηση και κεφαλαίου 
κίνησης. Είναι πρώτη φορά που ένα καθαρά επενδυτικού 
σκοπού πρόγραμμα χρησιμοποιείται και για χρηματοδότηση 
τρεχουσών αναγκών. Αυτό γίνεται με βάση τη ρήτρα ευελι-
ξίας (λόγω πανδημίας) που καθιέρωσε η Κομισιόν, όχι μόνο 
για τις κρατικές ενισχύσεις αλλά και για τους θεματικούς πε-
ριορισμούς στο τρέχον ΕΣΠΑ και γενικά στους πόρους της 
Πολιτικής Συνοχής.
Η δεύτερη αλλαγή που έγινε αφορά το ύψος των πόρων για 
κάθε χρήση. Παρά τους πηγαίους τίτλους και της ανακοίνω-
σης της Κομισιόν και πολλών ΜΜΕ, δεν υπάρχει κανένα νέο 
πρόγραμμα 450 εκατ. Ευρώ. Το Ταμείο Υποδομών υπάρχει 
ήδη, με προίκα αυτά τα 450 εκατ. Ευρώ. Αυτό που πραγμα-
τικά συμφωνήθηκε με την Κομισιόν τώρα είναι το ύψος των 
πόρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώ-
πιση των συνεπειών του κορωνοϊού.
Όπως δήλωσε ευκρινώς ο Γιάννης Τσακίρης, υφυπουργός 
αρμόδιος για το ΕΣΠΑ, «Η ανάγκη για παροχή μεγαλύτερης 
ρευστότητας στις επιχειρήσεις που πλήττονται από την υγει-
ονομική κρίση μάς οδήγησε να κατευθύνουμε πόρους από 
το Ταμείο Υποδομών σε πρώτη φάση ύψους 160 εκατ. ευρώ 
για επιδοτούμενα δάνεια κεφαλαίου κίνησης». Άρα, από τα 
450 εκατ. Ευρώ τα 160 μπορούν να πάνε σε κεφάλαιο κί-
νησης αντί για πάγιες επενδύσεις σε συγκεκριμένα έργα – 
projects. Πηγές της ΕΤΕπ μάλιστα σημείωναν στην EurActiv.
gr ότι ειδικά για κεφάλαιο κίνησης «το ποσό αυτό περιορί-
ζεται σε 160 εκατομμύρια κατ ‘ανώτατο όριο». Από τα 160 
εκατ. Ευρώ αυτά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της EurActiv.gr 
και του economix.gr (συνεργάτη περιεχομένου της ελληνι-
κής EurActiv), τα 80 προέρχονται από πόρους του ΕΠΑνΕΚ 
του ΕΣΠΑ – και συνακόλουθα από το ΕΤΠΑ και την Πολιτική 
Συνοχής – και ακόμη 80 εκατ. Ευρώ από εθνικούς πόρους.
Η τρίτη μεγάλη αλλαγή που ήρθε είναι η διεύρυνση των 
πιθανών δικαιούχων, κυρίως σε επίπεδο κλάδων. Καθώς 
μέχρι τώρα η στόχευση ήταν σε «πράσινα» έργα, θα επω-
φελούνταν μάλλον μόνο σχετικές εταιρείες, για παράδειγμα 
κάποιες από τον χώρο των κατασκευών, της ενέργειας και 
ίσως των μεταφορών. Τώρα, στα 160 εκατ. για κεφάλαιο 
κίνησης μπορούν να ενταχθούν εταιρείες συνολικά των 
τριών αυτών κλάδων (χωρίς ενασχόληση με συγκεκριμένα 
projects, τυπικά) αλλά και του τουριστικού κλάδου για πρώ-
τη φορά. Ίσως και του δημοσίου…
Σύμφωνα με σχόλια στελεχών της αγοράς στη EurActiv.
gr και στο economix.gr, αυτό σημαίνει αλλαγή του στόχου 
του προγράμματος. Ωστόσο, αυτό δεν είναι απαραίτητα 
έτσι, καθώς σύμφωνα με πηγές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων που μίλησαν στην ελληνική EurActiv, «αυτή 
η νέα πρόσθετη επιλεξιμότητα (σσ: για κεφάλαιο κίνησης), 
η οποία εισάγεται ως συνέπεια της πανδημίας COVID, δεν 
εμποδίζει επιλεγμένους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς (σσ: που εν τέλει χορηγούν στις επιχειρήσεις 

τα κεφάλαια, μαζί με δικά τους δάνεια) να χρησιμοποιούν 
το αρχικό συνολικό ποσό για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
ενεργειακή απόδοση και αστικές επενδύσεις. Αντιθέτως», 
υποστηρίζουν πηγές της ΕΤΕπ «παρέχει περισσότερες επι-
λογές στους ΕΧΟ για διάχυση του συνολικού διαθέσιμου 
ποσού στην ελληνική οικονομία».
Με πιο απλά λόγια, αυτό που υποστηρίζουν πηγές της ΕΤΕπ 
είναι ότι με το κεφάλαιο κίνησης θα είναι πιο εύκολο να δα-
νειοδοτηθούν οι εταιρείες (και φορείς) και πάλι για πράσινα 
projects αλλά με επιπλέον ρευστότητα και για τις τρέχουσες 
ανάγκες (πιθανόν και ωρίμανσης των κυρίων έργων). Ειδικά 
στη χώρα μας που η ωρίμανση μελετών και έργων αλλά και 
η αδειοδότησή τους παίρνει ακόμη πολλά χρόνια, (δείτε τις 
πρόσφατες προσπάθειες απλοποίησης των επενδύσεων σε 
ΑΠΕ που ακόμη νομοθετεί το ΥΠΕΝ…), η χορήγηση κεφαλαί-
ου κίνησης είναι πολύ χρήσιμη στη συγκεκριμένη συγκυρία.
Προφανώς όμως αυτό δεν είναι απαραίτητο και αφετέρου 
μειώνονται οι διαθέσιμοι πόροι για πράσινα έργα, αν κάποιες 
εταιρείες από αυτούς τους τομείς ζητήσουν και πάρουν χρη-
ματοδότηση για άλλα τρέχοντα έργα ή ακόμη και μόνο για 
λειτουργικές δαπάνες (εφόσον πληρούν τα τραπεζικά κρι-
τήρια). Με μεγάλο ριγμένο, αν συμβεί αυτό, το περιβάλλον 
– και τις υποδομές…

Τι είναι το Ταμείο Υποδομών
Το Ταμείο Υποδομών συστάθηκε με σκοπό τη χρηματοδότη-
ση επενδυτικών σχεδίων σε βιώσιμα έργα στους τομείς της 
ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και των αστικών υποδομών. Αποτελεί ένα από τα λεγόμενα 
Fund of Funds (Infrastructure Fund of Funds – InfraFoF) 
καθώς δεν χρηματοδοτεί απευθείας έργα αλλά διαφορετικά 
σχήματα χρηματοδότησης. Η Ελλάδα έχει φτιάξει και άλλα 
τέτοια FundOfFunds,όπως το Equifund για την καινοτόμο 
επιχειρηματικότητα. Οι πόροι του ΤΑΜΥΠΟΔ ανέρχονται σε 
450 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 200 εκατ. ευρώ προέρχο-
νται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και πιο συγκεκρι-
μένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ), 200 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους και 50 εκατ. 
ευρώ από επιστροφές του Ταμείου JESSICA.
Διαχειριστής του ΤΑΜΥΠΟΔ είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, η οποία το υλοποιεί με τη συνεργασία τοπι-
κών, ελληνικών τραπεζών για λογαριασμό του ελληνικού 
κράτους. Έχει σχεδιαστεί εξαρχής ώστε να απαιτεί από τις 
τράπεζες να παρέχουν συμπληρωματική προς τα δημόσια 
δάνεια χρηματοδότηση. Συγκεκριμένα τα 450 εκατομμύρια 

αφορούν μέχρι το 65% της δημόσιας ενίσχυσης (για κάθε 
project), ενώ ταυτόχρονα το υπόλοιπο πρέπει να καλυφθεί 
τουλάχιστον από 10% ίδια συμμετοχή και 25% τραπεζικό 
δανεισμό από την τράπεζα που εγκρίνει το συγκεκριμένο 
project και το αξιολογεί. Επομένως το σύνολο των πόρων 
που θα πέσουν στην πραγματική οικονομία, αν ευοδωθεί ο 
σχεδιασμός του Ταμείου Υποδομών, θα είναι περίπου 690 
εκατομμύρια ευρώ.

Τι (δεν) έχει κάνει το Ταμείο Υποδομών 
μέχρι σήμερα
Δυστυχώς το Ταμείο δεν έχει καταφέρει πολλά μέχρι σή-
μερα. Παρά τις επιμέρους προσπάθειες δημοσιότητας μέχρι 
σήμερα, κανείς στην αγορά δεν γνωρίζει αν και τι έχει προ-
σφέρει το Ταμείο. Το economix.gr και η ελληνική EurActiv 
απευθύνθηκαν τόσο στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων όσο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το 
αν έχουν χρηματοδοτηθεί projects και με τι ποσά από το 
ΤΑΜΥΠΟΔ μέχρι σήμερα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης επιφυ-
λάχθηκε να απαντήσει, το ίδιο και η ΕΤΕπ επισήμως. Ωστό-
σο, άλλες πηγές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
που μίλησαν στην EurActiv.gr ανέφεραν ότι «μέχρι τώρα, 
ορισμένα έργα έχουν εξεταστεί – παρουσιαστεί από τις τρά-
πεζες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναληφθεί δεσμεύσεις 
και εκταμιεύσεις»….
Με απλά λόγια, κάποια projects έχουν εκδηλώσει ενδιαφέ-
ρον για χρηματοδότηση αλλά καμία συμφωνία δεν έχει υπο-
γραφεί, ούτε ένα ευρώ δεν έχει πέσει ακόμη στην οικονομία!
Και αυτό τρία ολόκληρα χρόνια από την έγκρισή του! Δη-
λαδή 450 εκατ. Ευρώ παραμένουν «παρκαρισμένα» και κά-
θονται, χωρίς πραγματικό αντίκτυπο – αλλά μετράνε στην 
απορρόφηση του ΕΣΠΑ (τουλάχιστον τα 200 εκατ) αφού 
έχουν δεσμευτεί (ενδεικτικό του πως υπολογίζεται η απορ-
ροφητικότητα των πόρων…).
Θυμίζουμε ότι το Ταμείο Υποδομών συγκροτήθηκε το 2017 
με απόφαση του τότε αρμόδιου για το ΕΣΠΑ Υπουργού 
Αλέξη Χαρίτση, ενώ στην πραγματική πορεία υλοποίησης το 
έβαλε ο Γιάννης Τσακίρης τον Σεπτέμβρη του 2019, 2 μήνες 
μόλις μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Και αυτό για-
τί, ως προερχόμενος ο ίδιος επαγγελματικά από την ΕΤΕπ 
καταλάβαινε τη δυναμική και την ανάγκη αλλά ήξερε ταυτό-
χρονα πώς να τα το κάνει να δουλέψει. Έτσι τον Σεπτέμβρη 
του 2019 η ΕΤΕπ που στην ουσία διαχειρίζεται το πρόγραμ-
μα (καθώς η Ελλάδα της το έχει αναθέσει και της έχει δώσει 
τους πόρους) ήρθε σε συμφωνία με τις εμπορικές τράπεζες, 
ως ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, για να 

το τρέξουν.
Πράγματι οι τρεις τράπεζες ξεκίνησαν να διαφημίζουν το 
νέο project και να καλούν επιχειρήσεις να συμμετέχουν. Πιο 
ενεργή η Εθνική Τράπεζα, από κοντά η Πειραιώς και λίγο πιο 
πίσω το δίδυμο Alpha Bank – Eurobank που συνεργάζονται 
από κοινού στο συγκεκριμένο έργο με την ΕΤΕπ.
Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι οι τράπεζες δεν απευθύνο-
νται πραγματικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τους ελ-
ληνικούς ορισμούς που όλοι καταλαβαίνουμε. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι η μεν Εθνική έχει εντάξει το έργο στον τομέα 
corporate banking ενώ η Πειραιώς στα προϊόντα για μεγά-
λες επιχειρήσεις. Πράγματι, τα έργα που αναφέρονταν στις 
αρχικές λίστες ήταν για μεγάλους παίκτες και οι τράπεζες 
δεν ήθελαν πολλά projects αλλά λίγα και καλά. Ωστόσο οι 
ευρωπαϊκοί ορισμοί μιλούν για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
μεσαίες κεφαλαιοποίησης, όταν στην Ελλάδα αυτές οι ίδιες 
εταιρείες θεωρούνται μεγάλες. Έτσι και τώρα, το πιθανότερο 
είναι ότι την μερίδα του λέοντος θα τη λάβουν μεγάλοι παί-
κτες της αγοράς, αν και το πρόγραμμα δεν αποκλείει τους μι-
κρούς. Επίσης στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και φορείς 
του δημοσίου και των ΟΤΑ και κάθε στην πραγματικότητα 
μεγάλος οργανισμός που μπορεί να υποστηρίξει τέτοια έργα 
και ενδιαφέρονται για δανεισμό (όχι επιχορήγηση).

Τι επενδύσεις ενισχύονται
Πέρα από το κεφάλαιο κίνησης που μπορεί πλέον να ενι-
σχυθεί, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό τα σχεδιαζόμενα 
έργα projects που θα μπορούσαν να ενισχυθούν ανά συγκε-
κριμένο θεματικό στόχο έχουν ως εξής:
Θεματικός Στόχος Α: «Υποστήριξη της μετάβασης προς 
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άν-
θρακα σε όλους τους τομείς»:
Ενδεικτικά, μπορούν να περιλαμβάνονται έργα που αποσκο-
πούν στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας δημόσιων 
ή ιδιωτικών χώρων, εγκαταστάσεων ή συστημάτων, όπως μη 
οικιστικά κτίρια, οδικός φωτισμός, εργοστάσια, νοσοκομεία, 
τουριστικός τομέας, δημιουργία εγκαταστάσεων ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των αιολικών 
πάρκων, φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, υδροηλεκτρικών 
και υβριδικών εγκαταστάσεων και συστημάτων βιομάζας/
βιοαερίου που αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην αύξηση της 
ενεργειακής ανεξαρτησίας των απομονωμένων περιοχών.
Θεματικός Στόχος Β: «Διατήρηση και προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας/
βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων»:
Ενδεικτικά μπορούν να περιλαμβάνονται έργα αστικών 
υποδομών που συμβάλλουν στην κοινωνικοοικονομική ανά-
πτυξη μιας αστικής περιοχής, όπως α) υποδομών άρδευσης/
ύδρευσης και διαχείρισης/επεξεργασίας απορριμμάτων/
αποβλήτων, β) υποδομών με σημαντικό αντίκτυπο στην 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη αστικών και νησιωτικών πε-
ριοχών (π.χ. βιομηχανικά πάρκα, τουριστικές υποδομές, ανά-
πλαση υποβαθμισμένων βιομηχανικών περιοχών για εμπο-
ρική, επιχειρηματική, εκπαιδευτική και πολιτιστική χρήση), 
καθώς και γ) την εκμετάλλευση του αποθέματος δημόσιων 
περιουσιακών στοιχείων υπό το ανωτέρω πλαίσιο.
Επιπλέον αυτών, από τα 50 εκατ ευρώ που προέρχονται από 
ανακτώμενους πόρους του μηχανισμού JESSICA προηγού-
μενης περιόδου δύνανται να χρηματοδοτούνται έργα που 
δεν συμβάλλουν στην επίτευξη των ανωτέρω Θεματικών 
Στόχων Α και Β, αλλά είναι έργα που στοχεύουν στην ολο-
κληρωμένη αστική ανάπτυξη ή/και παρεμβάσεις αύξησης 
της ενεργειακής αποδοτικότητας στο βαθμό που οι παρεμ-
βάσεις αυτές συμβάλλουν στην αστική ανάπτυξη.

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

Η ΕΤΕπ και ελληνικές τράπεζες συμμετέχουν στο Ταμείο Υποδομών ύψους 650 εκατ. 
ευρώ και συμπράττουν στην παροχή αυξημένης στήριξης στις επιχειρήσεις [EIB - ΕΤΕπ - 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων]
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Ναυαγισμένο όνειρο    

Μην μου θυμίζεις 
όταν έρχεται 
η νύχτα...
στό πέλαγο 
του σκοταδιού 
θέλω νά φεύγω ..

Δεν ξέρω..
είμαι ανάμεσα 
στους ανθρώπους ...
αλλά είναι τόσο μακριά 
μου 
σε ονειρεμένους κτύπους 
έχει σύννεφα 
η αγάπη...

Τό απόβραδο 
είναι στολισμένο 

σαν ανθισμένη 
άνοιξη ...
νιώθω πως μου κρατάς
τό χέρι μου !

Η αγάπη μου 
έχει γκρίζο χρώμα ..
Σαν παιδί
δεν βλέπω 
τά κόκκινα τριαντάφυλλα 
...
ούτε τις κίτρινες 
μαργαρίτες ...
μόνο το φώς 
τού ήλιου !
σε ένα γρήγορο
πέρασμα του ...

Βλέπω αυτό το άχρωμο 
στην συντροφιά μου ...
είναι τόσο μοναδικό 
όταν δω 
τό χαμόγελο σου ...
αρχίζω να μαζεύω 
χρώματα ...

Χάρισε μου 
μόνο ένα φιλί σου 
με τό άρωμα σού
θέλω νά ταξιδέψω
μαζί στην αγάπη .!

Ιωάννης Σκούρας  

Ταξίδι
Ταξίδι
στην ζωή 
οι Άνθρωποι…
Οι λίγοι οι σωστοί,
που μεγάλωσαν
διδάχτηκαν 
να σέβονται,
να αναμένουν
με αξίες
την πόρτα 
της ψυχής…
να ανοίξει 
από μέσα,
και σαν κοπάσουν 
μέσα της,
συναισθήματα απλώνουν,
με τα σώματα τους,
δεν λερώνουν,
τις πληγές της σέβονται...
μα χάδι 
αγκαλιά,
τα σπασμένα, πληγωμένα ενώνουν.
Ταξίδι της ζωής
οι σωστοί άνθρωποι.
με τίμημα,
να έχεις πληγωθεί
για να τους αναγνωρίσεις…
να τους
Καλωσορίσεις !!

- Σπύρος Δ. Κατσίγιαννης - 2020 

Μόνο εσύ τη λύπη 
κάνεις χαρά       

Μόνο εσύ μπορείς τη λύπη να μου 
πάρεις
ό,τι κι αν έχω ,όταν σε βλέπω 
όλα τα ξεχνώ 
την ικανότητα αυτή εσύ μόνο την 
έχεις 
σαν σε θωρώ όμορφες σκέψεις 
πάντα μου φέρνεις στο μυαλό 
όταν εσύ είσαι κοντά μου 
ούτε στιγμή εγώ δεν παύω να 
χαμογελώ  

Νανά Μπροδήμα. Ποιητική συλλογή 

«Στα απόκρυφα μονοπάτια της καρδιάς» 

εκδόσεις Όστρια, Ιούλιος 2014 

Καθισμένοι, κάποιο βράδυ, χρόνια πριν, σε 
γνωστό καφέ του Άργους, η κουβέντα είχε 
ως θέμα κάποιους παλιούς Αργείους. Στην δε 
αναφορά μου σε έναν εξ αυτών, μακαρίτη από 
χρόνια τώρα, ο συνομιλητής μου, τραπεζικός, 
σχολίασε:
-Μάγκας μεν αλλά είχε κάτσει και στην… τέ-
φραν.
Αυτονόητο ήταν να εκδηλώσω την απορία 
μου για τον χαρακτηρισμό, οπότε ο φίλος μού 
ανέπτυξε το ιστορικό μιας υπόθεσης, καταχω-
νιασμένης στην λήθη του «καθωσπρεπισμού» 
μιας κοινωνίας, που ναι μεν μπορεί να μετρού-
σε στο παρελθόν 36 «παρονομαστές*» από την 
μια πλευρά των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου 
και Τσώκρη (και έναν μόνον από την… απένα-
ντι!) αλλά καμωνόταν πως δεν γνώριζε, στρέ-
φοντας το βλέμμα της αλλού και σφυρίζοντας 
αδιάφορα…
Την δεκαετία του ’30 κυκλοφορούσαν έντονες 
φήμες για «επώνυμους» της Αργειακής κοινω-
νίας οι οποίοι διεκρίνοντο για… «θηλυπρεπή» 
συμπεριφορά. Ήταν το 1937, δεύτερη χρονιά 
της δικτατορίας Μεταξά και Αστυνόμος στο 
Άργος ήταν κάποιος ονόματι Λαλιώτης, από 
Μυτιλήνη έλκων την καταγωγή, αν δεν κάνω 
λάθος, μετρίου αναστήματος αλλά αυστηρός 
ως προς την τήρηση του νόμου, που γι’ αυτό 
είχε και το παρατσούκλι «Μπαϊρακτάρης». Ο 
Αστυνόμος αυτός, λοιπόν, έχοντας γίνει δέκτης 
πολλών και διαφόρων πληροφοριών περί «αμ-
φισβητούμενων» συμπεριφορών διαφόρων, 
έδωσε εντολή στα όργανα να προσαγάγουν στο 
Τμήμα της Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλα-
κής όλους τους υπόπτου συμπεριφοράς επί του 
«θέματος». Έτσι και έγινε και χωρίς εξηγήσεις 
οι συλληφθέντες κλείσθηκαν στα κρατητήρια.
Η εντολή του πανούργου Αστυνόμου, μπορεί 
να σοκάρει αλλά ήταν ευφυής αφού στόχος 
ήταν να ξεχωρίσει τα «ερίφια από τα πρόβατα». 
Έτσι, κάποια στιγμή, όταν τα στομάχια των κρα-
τουμένων άρχισαν να γουργουρίζουν από την 
πείνα, σερβιρίσθηκε το γεύμα, αποτελούμενο 
από παραδοσιακή φασολάδα, εξόχως… αερι-
ούχο, καθότι υπήρξε πρόβλεψη και εντολή να 
μην ξενερισθεί κατά την παρασκευή της.

Στη συνέχεια υπήρξε επαγρύπνηση των «οργά-
νων» ώστε να ενεργήσουν με το άκουσμα των 
πρώτων… εξαερισμών. Έτσι, με το πλήρωμα του 
χρόνου, οι κρατούμενοι μετεφέροντο σε άλλη 
αίθουσα, όπου υπήρχε πάγκος στρωμένος με 
στάχτη και τους εζητείτο να… εξαερισθούν επά-
νω του! Αν το αποτέλεσμα του εξαερισμού είχε 
βάθος και ήταν εντοπισμένο τότε ο ύποπτος 
εθεωρείτο… αθώος! Αν όμως το αποτέλεσμα 
ήταν αναχλό με… διασπορά, τότε εθεωρείτο 
ικανή απόδειξη ότι ο εν λόγω τύγχανε… «πα-
ρονομαστής*» και κατεχωρείτο εις τας δέλτους!
Αυτά τα… «ωραία» εν Άργει προπολεμικώς 
και το γεγονός προκάλεσε αφ’ ενός κοινωνική 
αναστάτωση σε αρκετά «καλά σπίτια», αφ’ ετέ-
ρου άφησε στην αργκό της αργείτικης πιάτσας 
τον όρο: «εκάθησε εις την τέφραν»…

Τα μετά την τέφραν…
Την ιστορία την είχα καταγράψει στο παρελθόν, 
σε φύλλο της εφημερίδας ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ, 
της δεκαετίας του ‘90. Συζητώντας το γεγο-
νός με μακαρίτη πλέον Αργείο, μου ανέφερε 
ότι η πρωτοβουλία του Αστυνόμου θεωρήθη-
κε εχθρική προς την ισχυρή οικογένεια των 
Μπομπαίων, ως θίγουσα κάποιους πολιτικούς 
φίλους. Έτσι, μια ημέρα, περιθωριακός τύπος 
της πόλης, προφανώς ενεργών κατ’ εντο-
λήν,, δι’ ασήμαντον αφορμήν, χαστούκισε τον 
«Μπαϊρακτάρη» στο πεζοδρόμιο της Βασιλέως 
Κωνσταντίνου, εκεί που ήταν το εμπορικό του 
Μητσόπουλου…
*«παρονομαστής» κατά την «καθωσπρέπει» 
ορολογία της αργειακής «καλής κοινωνίας» 
απεκαλείτο ο κίναιδος. Όπως και… «αμφισβη-
τούμενος»… Οι χυδαίες εκφράσεις απεφεύγο-
ντο!

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.

Εκάθησε εις την τέφραν!
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  Ποια ήταν η αμπάριζα

Η αμπάριζα είναι παραδοσιακό 
παιχνίδι. 
Η ονομασία αμπάριζα πιθανόν 

να προέρχεται από την αλβανι-

κή ambaresë (αμπάρες), ίσως όμως να μην 

υπάρχει τέτοια λέξη στα αλβανικά! Το πιο 

πιθανό να προέρχεται από την περσική 

λέξη αμπάρι ambār: μαγαζί, (σιτ)αποθήκη, 

δεξαμενή

Μανή:  Είδος παιδιάς αγνώστου ετύμου. 

μανίεν = κατεστράφη (πβλ. ποντιακό τρα-

γούδι Τσαμπάσιν Αρ εκάεν και μανίεν τ 

Ορντούς το παρχάρ. Εκεί δα τι 'δεν κ επέ-

μνεν μαναχά σαχτάρ): Βοσκότοπος σε 

χλοερό οροπέδιο η σε χλοερό  βουνό όπου 

εγκαθιδρύεται συνοικισμός από σπιτάκια 

αγελαδοτρόφων Κάηκε και κατεστράφη το 

παρχάρι της Ορντού εκεί άλλο τίποτα δεν 

απόμεινε πάρα μοναχά στάχτες. 

ΣΗΜ: Στα αγγλικα αμπερ amber είναι το 

αρχ ελληνικο ηλεκτρο. Δεν φαινεται ν

Παραλλαγή τα σκλαβάκια

Εκφράσεις

• τα παίρνω (όλα) αμπάριζα : ορμάω κάπου 

χωρίς να υπολογίσω τις συνέπειες

Κανόνες
Τα παιδιά που συμμετέχουν στο παιχνί-

δι, χωρίζονται σε δύο ισάριθμες ομάδες, ή 

"ισοδύναμες" αν είναι μονός ο αριθμός των 

παικτών. Το παιχνίδι παίζεται τουλάχιστον 

με τέσσερις παίκτες (2+2), αλλά είναι δια-

σκεδαστικότερο με μεγάλη παρέα. 

Κάθε ομάδα ετοιμάζει την αμπάριζά της η 

οποία σχεδιάζεται με ένα κύκλο που έχει 

3-4 μέτρα διάμετρο. Η αμπάριζα ή η Μα-

νήα, κατά την ποντιακή παραλλαγή, που 

αποτελείται από ένα σωρό, καμωμένο με τα 

πανωφόρια των παιδιών ή τα σακάκια τους 

ή ένα δέντρο, αν υπάρχει σ’ αυτόν το χώρο. 

Γύρω απ’ την αμπάριζα, κάθε ομάδα χαρά-

ζει έναν κύκλο, με ακτίνα 3 ως 4 μέτρων και 

εκεί θα φυλάγονται τα σκλαβάκια. Εμπρός 

από τον κύκλο αυτό, σε μια απόσταση 5 

βημάτων, κάθε ομάδα χαράζει μια ίσια 

γραμμή, που δείχνει τα σύνορα της περιο-

χής της. Δίπλα σε αυτήν, με ένα μικρότερο 

τετράγωνο 2-3 μέτρων, σχεδιάζεται η φυλα-

κή, δηλαδή ο χώρος όπου, κατά τη διάρκεια 

του παιχνιδιού, όποτε πιαστούν, φυλακίζο-

νται οι παίκτες της αντίπαλης ομάδας. 

Οι δύο αμπάριζες απέχουν μεταξύ τους 20-

40 μέτρα. 

Οι ομάδες ρίχνουν ένα κέρμα για να δουν 

ποια από τις δύο θα ξεκινήσει πρώτη. Αυτή 

που προκύπτει, στέλνει έναν παίκτη της 

να βγει από τη θέση του. Αυτός, φωνάζο-

ντας "παίρνω αμπάριζα και βγαίνω", βγαί-

νει τρέχοντας προς το χώρο ανάμεσα στις 2 

αμπάριζες. Κάποιος παίκτης της αντίπαλης 

ομάδας βγαίνει και αυτός και τρέχει να τον 

πιάσει για να τον φυλακίσει. Ο πρώτος υπο-

χωρεί, επειδή φοβάται μήπως σκλαβωθεί 

αν πιαστεί από τον παίκτη που έφυγε μετά 

από αυτόν. Τότε, ένας ακόμη παίκτης της 

πρώτης ομάδας βγαίνει να καλύψει τον συ-

μπαίκτη του, προσπαθώντας παράλληλα να 

φοβίσει αυτός τον αντίπαλο ή, ακόμη κα-

λύτερα, να τον πιάσει πρώτος. Έτσι, ο ένας 

μετά τον άλλον, βγαίνουν από την αμπάριζά 

τους και προσπαθούν να πιάσουν όσους 

έχουν απομείνει, ενώ κάποιοι ξαναγυρί-

ζουν για να πάρουν δυο ανάσες και να σκε-

φτούν την επόμενη στρατηγική τους. 

Όποιος πιαστεί σκλαβώνεται και πηγαίνει 

στην αντίπαλη φυλακή, δηλαδή στον αντί-

στοιχο χώρο που έχει φτιαχτεί για τους 

σκλάβους. Εκεί περιμένει κάποιον από την 

ομάδα του, να τον ξεσκλαβώσει. Για να γίνει 

αυτό αρκεί να τον ακουμπήσει κάποιος συ-

μπαίκτης του. Συνήθως η ομάδα που έχει 

μερικούς φυλακισμένους βάζει έναν από 

τους παίκτες της να τους προσέχει. 

Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να μείνει 

ένας παίκτης, σε κάποια από τις δύο ομά-

δες. Αν αυτός ο τελευταίος καταφέρει, χω-

ρίς να τον ακουμπήσουν, να φτάσει στην 

αμπάριζα της αντίπαλης ομάδας, τότε ελευ-

θερώνει και παίρνει πίσω όλη την ομάδα 

του και το παιχνίδι αρχίζει από την αρχή. 

Αν δεν τα καταφέρει, το παιχνίδι σταματάει 

με νικήτρια την ομάδα που φυλάκισε όλους 

τους αντίπαλους παίκτες της. Οι νικητές, 

τότε, κάθονται καβαλικευτά στη ράχη των 

νικημένων και κάνουν έτσι τη βόλτα όλης 

της περιοχής, περιγελώντας τους αντιπά-

λους.

Παραλλαγές
Tο παιχνίδι ήταν από τα αγαπημένα στις 

παλιές αργείτικες γειτονιές. Εκεί, οι δυο 

ομάδες, έφτιαχναν την αμπάριζά τους σε 

κάποια κολόνα ηλεκτρισμού ή σε κορμό 

δέντρου, από αυτά που υπήρχαν στα πε-

ζοδρόμια ή ακόμα και σε τοίχο. Όσο άγγι-

ζες τη κολόνα ήσουν ασφαλής, αν απομα-

κρυνόσουν μπορούσαν να σε πιάσουν ή, 

σύμφωνα με τους κανονισμούς, να πιάσεις 

εσύ κάποιον άλλο. Όποιος ακουμπούσε τε-

λευταίος την «αμπάριζα» είχε δικαίωμα να 

πιάσει τον αντίπαλο παίχτη.

Μέσα στις στενές οδούς της πόλης, είχε 

κανείς την δυνατότητα να κρυφτεί και να 

αιφνιδιάσει τον αντίπαλο σε αντίθεση με 

τον ανοιχτό χώρο, και αυτό έκανε πιο ενδι-

αφέρον το παιχνίδι. H διαφορά ήταν πως, 

αν έπαιζαν πολλά άτομα και οι παίκτες της 

μιας ομάδας πιάνονταν αλυσίδα μεταξύ 

τους, με τον τελευταίο να κρατάει την κολό-

να, αυτός που απομακρυνόταν έβρισκε γρη-

γορότερα άσυλο στον τελευταίο κρίκο της 

αλυσίδας, από το να πρέπει να ξαναγυρίσει 

πίσω στην αμπάριζά του. 

Μια άλλη παραλλαγή που παίζεται από 

τους προσκόπους, είναι γνωστή ως «σημαί-

ες». H διαφορά ήταν πως η κάθε ομάδα έχει 

μια σημαία που πρέπει να υπερασπιστεί. 

Αν η μία ομάδα καταφέρει να πάρει τη ση-

μαία της άλλης και να την πάει στην δική 

της αμπάριζα, αυτομάτως λήγει το παιχνίδι, 

με νικήτρια την ομάδα που έχει και τις δύο 

σημαίες. Σε αυτή την παραλλαγή, οι ομάδες 

αφήνουν πάντα κάποιον πίσω να φυλάει 

τη σημαία και να αποτρέψει την αντίπαλη 

ομάδα να την κατακτήσει. 

Τα σκλαβάκια: «ΑΜΠΑΡΙΖΑ» η έννοια 

της λέξεως θα πεί «ορμητηριο». Είναι ένα 

πάρα πολύ αγαπημένο παραδοσιακό παι-

δικό παιχνίδι, κατά κοινή ομολογία. Παί-

ζεται από παίκτες ηλικίας 10 – 16 χρονών 

τα οποία χωρίζονται σε δύο ομάδες των 8 

έως 10 ατόμων. Κάθε ομάδα επιλλέγει την 

«ΑΜΠΑΡΙΖΑ» της, δηλαδή το ορμητήριο 

του «ΚΑΣΤΡΟΥ» όπως το ονομάζουν που 

υπερασπίζεται η κάθε ομάδα, που μπορεί 

να είναι μία κολώνα σε μια πλατεία ή ένα 

δένδρο, ο τοίχος ή ο μανδρότοιχος ενός 

σπιτιού, και ότι δήποτε άλλο μπορεί να 

σκαρφισθεί το παιδικό μυαλό. Το παιχνί-

δι διέπεται από πολύ αυστηρούς κανόνες 

που πρέπει να τηρούν οι παίχτες. Η περιο-

χή της κάθε ομάδας πρέπει να έχει αρκετή 

απόσταση από την άλλη, γύρω στα 70 – 90 

περίπου ίσως και περισσότερα μέτρα για 

να μπορούν οι παίχτες να τρέξουν και να 

κινηθούν με άνεση. Αφού επιλλέξουν την 

περιοχή τους χαράζουν ένα κύκλο γύρω 

από το «ΚΑΣΤΡΟ» τους  με περιφέρεια 4-6 

μέτρα, εκεί φυλακίζονται και τα «ΣΚΛΑΒΑ-

ΚΙΑ». Αν είναι σε αλάνες που είναι γυμνες, 

μέσα στον κύκλο που θα χαράξουν κάνουν 

ένα σωρό με τα παλτά τους ή τα σακάκια 

του. Αφού μετρήσουν 5-6 μέτρα απόσταση 

από την περιφέρεια του κύκλου τραβάνε 

μία γραμμή ευθεία που ορίζει τα όρια της 

περιοχής τους. Το ίδιο κάνει και η αντίπαλη 

ομάδα και αρχίζει το παιχνίδι :

Ένα παιδί, το πιο ευκίνητο ο «ΦΤΕΡΟΠΟ-

ΔΑΡΟΣ», από την ομάδα που παίζει πρώ-

τη, ακουμπάει το «καστρο» του και λέει : 

«ΠΑΙΡΝΩ ΑΜΠΑΡΙΖΑ ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΩ» και 

τρέχει προς την αντίπαλη «αμπαριζα» και 

μπροστά ή πριν από την γραμμή της αρχί-

ζει να κοροϊδεύει,να ειρωνεύεται ή να προ-

σπαθεί παραπλανόντας τους αντίπαλους  

με σκοπό να περάσει τα όριά της και να την 

«ΚΥΡΙΕΥΣΕΙ».
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25 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ

Της Δήμητρας
Τούντα,

Διαιτολόγος,
Διατροφολόγος,
www.tountadiet.gr

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

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτηρίζει την 
παχυσαρκία ως την νέα παγκόσμια επιδημία του 21ου 
αιώνα. Στις ΗΠΑ, υπολογίζεται ότι το 60% των ατόμων 
άνω των 20 ετών είναι υπέρβαρο. Εξίσου αποθαρρυντι-
κά είναι τα δεδομένα στον Ελλαδικό χώρο. Ένας στους 
τέσσερις Έλληνες έχει παραπανίσια κιλά και η αναλογία 
αυτή αναμένεται μέσα στα επόμενα χρόνια να αυξηθεί 
δραματικά. Οι κίνδυνοι υγείας που ελλοχεύουν από την 
παχυσαρκία αφορούν  χρόνιες παθήσεις όπως οι καρ-
διακές παθήσεις, ο διαβήτης τύπου 2, η υψηλή πίεση 
αίματος, μερικές μορφές καρκίνου κ.α. 
Τι είναι η παχυσαρκία  Ως παχύσαρκο χαρακτηρί-
ζεται το άτομο που έχει αυξημένο σωματικό βάρος και 
συγκεκριμένα κατά ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 20-
25% από αυτό που θα έπρεπε να έχει σύμφωνα με το 
φύλο, την ηλικία και το ύψος του. Το αυξημένο βάρος 
αφορά μυς, οστά, λίπος, υγρά. Ένας αθλητής ή ένας 
bodybuilder ιδιαίτερα μυώδης μπορεί να έχει αυξημέ-
νο βάρος, αυτό όμως δεν τον καθιστά παχύσαρκο. Ως 
παχύσαρκο θεωρούμε το άτομο που έχει μεγάλη συσ-
σώρευση λίπους στο σώμα.
Πως μετράμε τη παχυσαρκία
Για την ικανοποίηση διαφόρων αναγκών του ανθρώ-
πινου οργανισμού είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας 
ποσότητας λίπους στο σώμα.  Κατά κανόνα, οι γυναίκες 
έχουν περισσότερο σωματικό λίπος από τους άνδρες. Οι 
περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι οι άνδρες με πε-
ρισσότερο από 25% και οι γυναίκες με περισσότερο από 
30% σωματικό λίπος είναι παχύσαρκοι. 
Η μέτρηση της ακριβούς ποσότητας του λίπους ενός 
ατόμου στην πραγματικότητα δεν είναι εύκολη υπόθε-
ση και απαιτεί λιπομετρητές που με μια ελάχιστη πο-
σότητα ηλεκτρικής ενέργειας προσπαθούν να υπολο-
γίσουν το πάχος του στρώματος λίπους που βρίσκεται 
κάτω από το δέρμα και σε διάφορα σημεία του σώματος. 
Μιας και η μέτρηση του σωματικού λίπους είναι δύσκο-
λη υπόθεση, οι ειδικοί συνηθίζουν να χρησιμοποιούν 
άλλες απλές μεθόδους μέτρησης. Μια τέτοια μέθοδος 
είναι ο πίνακας βάρους – ύψους. Για ένα συγκεκριμένο 
ύψος (ανά φύλο) υπάρχει ένα αποδεκτό εύρος βάρους 
πέραν του οποίου μιλούμε για άτομο είτε λιπόβαρες, 
είτε λιπόσαρκο. Ένα πρόβλημα με τους πίνακες αυτούς 
είναι ότι κυκλοφορούν σε πολλές εκδόσεις, διαφορε-
τικές μεταξύ τους. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι δε 
κάνουν διάκριση μεταξύ του λίπους και των μυών. Ένα 

υπερβολικά μυώδες άτομο είναι δυνατόν να χαρακτη-
ριστεί από έναν τέτοιο πίνακα ως παχύσαρκο. Τα τελευ-
ταία χρόνια, ο δείκτης μάζας σώματος (BMI) φαίνεται 
να επικρατεί ανάμεσα στους κύκλους των γιατρών 
και των διαιτολόγων ως ένας κοινά αποδεκτός τρόπος 
μέτρησης της παχυσαρκίας. Ο δείκτης μάζας σώματος 
αποτελεί έναν  μαθηματικό τύπο που στηρίζεται στο 
ύψος και το βάρος του ατόμου. Ένα αποτέλεσμα μεταξύ 
του 25 και του 29,9 καταδεικνύει ένα υπέρβαρο άτομο 
ενώ αποτέλεσμα πάνω από 30 καταδεικνύει παχύσαρ-
κο άτομο.
Αίτια της παχυσαρκίας
Οι αιτίες πρόκλησης της παχυσαρκίας μπορεί να διαφέ-
ρουν από άτομο σε άτομο. Γενετικοί, περιβαλλοντικοί, 
ψυχολογικοί, και άλλοι παράγοντες μπορούν να συμ-
βάλλουν στη δημιουργία της. 
Γενετικοί παράγοντες 
Η παχυσαρκία φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά από 
γενετικούς παράγοντες. Ωστόσο, το γεγονός ότι τα μέλη 
μιας οικογένειας μοιράζονται κατά κανόνα κοινό τρόπο 
ζωής και άρα διατροφικών συνηθειών καθιστά δύσκο-
λη την αναγνώριση του βαθμού επίδρασης των γενετι-
κών παραγόντων.  
Περιβαλλοντικοί παράγοντες 
Πέρα από τους γενετικούς παράγοντες, καθοριστικό 
ρόλο στην ανάπτυξη παχυσαρκίας φαίνεται να έχουν 
και διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Το επίπεδο 
της σωματικής δραστηριότητας αλλά και  οι προσωπι-
κές επιλογές τροφών, αριθμού γευμάτων κτλ επηρεά-
ζουν το βάρος του ατόμου. Για παράδειγμα οι έλληνες 
κατά τα τελευταία χρόνια δείχνουν μια μεγάλη στροφή 
προς τροφές με πολλά συντηρητικά και λίπος, όπως 
για παράδειγμα το «γρήγορο φαγητό» (fast-food) σε 
αντίθεση με τους έλληνες προηγούμενων γενεών που 
προτιμούσαν την ευρέως πια διαδεδομένη «μεσογεια-
κή διατροφή» του ελαιόλαδου, των λαχανικών και των 
φρούτων.
Ψυχολογικοί παράγοντες 
Οι ψυχολογικοί παράγοντες μπορούν επίσης να επη-
ρεάσουν τις συνήθειες κατανάλωσης τροφής. Πολλοί 
άνθρωποι τρώνε αντιδραστικά στα αρνητικά συναισθή-
ματα: στο άγχος, στη λύπη, στο θυμό. Πρόσφατη έρευνα 
αποκάλυψε πως το 70% των ανθρώπων, όταν αγχώνε-
ται, καταφεύγει στο ψυγείο.
Άλλες αιτίες της παχυσαρκίας 
Μερικές ασθένειες μπορούν να οδηγήσουν στην πα-
χυσαρκία ή έστω σε μια τάση αύξησης του βάρους. Ο 
υποθυρεοειδισμός , το σύνδρομο Cushing, η κατάθλιψη 
και ορισμένα νευρολογικά προβλήματα που μπορούν 
να οδηγήσουν στην υπερκατανάλωση τροφής ή στην 
αύξηση βάρους. Επίσης, τα φάρμακα όπως τα στεροειδή 
και μερικά αντικαταθλιπτικά χάπια μπορούν να προκα-
λέσουν αύξηση βάρους. 

Περί Παχυσαρκίας Μαθησιακές δυσκολίες
Δυσκολίες ανάγνωσης

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

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

Περπατώντας στην φύση και στην Ιστορία στο Κεφαλόβρυσο Άργους 
Την περασμένη Κυριακή είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε για μια ακόμα φορά στο Κεφαλό-
βρυσο του Άργους. Από την τελευταία φορά όταν γράφαμε τον τουριστικό οδηγό της Αργολί-
δας έως σήμερα αρκετά πράγματα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο. Αφορμή δόθηκε από την 
διοργάνωση πεζοπορίας παράλληλα με το ρυάκι του Ινάχου. Ομάδα εθελοντών από το χωριό 
και τους Grecopaths, είχαν καθαρίσει το μονοπάτι από τα βάτα. Επικεφαλής του εγχειρήματος 
η Σταυρούλα Τσιρίκου μας οδήγησε στον πρώτο αναπαλαιωμένη νερόμυλο με χρήματα από 
την μητρόπολη Αργολίδας και στην συνέχεια στην αυλή ενός φιλόξενου σπιτιού όπου ο Σι Φού 
Γιώργος Φούφας μας μύησε στα μυστικά του Wudang Tai Chi. Η επιστροφή μέσα από παραδο-
σιακά μποστάνια στο 1ο σπίτι του ελληνικού Φαγητού, το οποίο η Σταυρούλα και ο Παναγιώτης, 
χρησιμοποιώντας αγνά τοπικά υλικά, θεμελίωσαν εκεί την ελληνική γεύση και την πάντρεψαν 
με την δημιουργικότητα.
Πιο δίπλα ένα ανακαινισμένο κτήριο φιλοξενεί ένα πολύ ενδιαφέρον λαογραφικό μουσείο, το 
οποίο θα πρέπει κανείς να επισκεφτεί.
Το Κεφαλόβρυσο (υψόμ. 756 μ.) είναι οικισμός του νομού Αργολίδας, 36 χλμ. ΒΔ του Άργους. 
Διοικητικά ανήκει στον Δήμο Άργους-Μυκηνών και έχει 142 κατοίκους (2001). Μέχρι  το 1928 
ονομαζόταν Άνω Μπέλεσι. Κατόπιν ονομάστηκε «Κεφαλόβρυσο» από την ομώνυμη πηγή. Οι 
κάτοικοι την πηγή ονομάζουν σήμερα, απλώς «κεφαλάρι». Το κεφαλάρι είναι ένα σπήλαιο καρ-

στικού τύπου, βάθους 20 μέτρων, στην κεντρική πλατεία του χωριού. Από αυτό εκρέει άφθονο 
κρύο νερό 11 βαθμών Κελσίου, σε σταθερή θερμοκρασία όλο το χρόνο. Κατά πολλούς τα νερά 
της πηγής προέρχονται από τις πηγές του Ινάχου, μερικά μέτρα ψηλότερα του χωριού, στα σύ-
νορα Αρκαδίας, Κορινθίας, Αργολίδας. Μαζί με τον Ερασίνο ποταμό (Κεφαλάρι Άργους) και τη 
Λέρνη Μύλων είναι μία από τις τρεις πηγές της επαρχίας Άργους.
Η επίσημη ονομασία είναι “το Κεφαλόβρυσον”. Έδρα του δήμου είναι το Άργος και ανήκει στο 
γεωγραφικό διαμέρισμα Πελοποννήσου. Κατά τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας με το σχέδιο 
“Καποδίστριας”, μέχρι το 2010, το Κεφαλόβρυσο ανήκε στο Τοπικό Διαμέρισμα Κεφαλοβρύσου, 
του πρώην Δήμου ΛΥΡΚΕΙΑΣ του Νομού ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ.
Σύμφωνα με το Υπουργείο πολιτισμού υπάρχει Φρυκτώριο, θέση Άγιος Δημήτριος, Κεφαλόβρυ-
σου: «Πρόκειται για ασβεστολιθική κατασκευή που εδράζεται σε υψόμετρο 920 μ. με εποπτεία 
στην κοιλάδα του Ινάχου και τη δίοδο προς την Αλέα. Παρά την ενσωμάτωση της αρχαίας 
τειχοδομίας στην παλιά εκκλησία του Αγ. Δημητρίου σώζονται αρκετά καλά η ανατολική και 
νότια πλευρά του φυλακείου. Για την κατασκευή του έχουν χρησιμοποιηθεί λιθόπλινθοι με αδρή 
λάξευση. Έχει ανεγερθεί σε καίριο εποπτικό σημείο και ελέγχει το δίκτυο πρόσβασης και επι-
κοινωνίας (αρχαίες οδοί) που συνδέονται με τις πολιτικές - κοινωνικές καταστάσεις στην ΒΔ 
Αργολίδα τον 5ο και κυρίως τον 4ο αι. π.Χ.»

περιήγηση
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο Νοέμβριος ξεκινά κάθε χρόνο την ίδια ημέρα 

που αρχίζουν ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος

Ο
Νοέμβριος, ή Νοέμβρης είναι ο ενδέ-
κατος μήνας του έτους ανήκει στην 
εποχή του Φθινοπώρου  κατά το Γρη-
γοριανό ημερολόγιο και έχει 30 ημέ-
ρες. Ο Νοέμβριος ξεκινά κάθε χρόνο 

την ίδια ημέρα που αρχίζουν ο Φεβρουάριος 
και ο Μάρτιος, με εξαίρεση τα δίσεκτα έτη. Το 
λουλούδι του μήνα είναι το χρυσάνθεμο και η 
τυχερή πέτρα του μήνα το τοπάζι. 

Λαογραφία και Εορτές
Από την αρχαιότητα ακόμη διάφορα ιδιαί-
τερα εμφανή ουράνια αντικείμενα προειδο-
ποιούσαν τους ανθρώπους σαν σημάδια των 
αλλαγών του καιρού. Πάρτε, για παράδειγμα, 
το πανέμορφο ανοιχτό αστρικό σμήνος των 
Πλειάδων, γνωστότερο στο λαό μας με την 
ονομασία Πούλια. Ακόμη και από την εποχή 
του Ησίοδου η δύση των Πλειάδων αμέσως 
μετά την ανατολή του Ήλιου, που συμβαίνει 
στα μέσα Νοεμβρίου, σημάδευε και σημαδεύει 
την περίοδο της έλευσης του κρύου και «προ-
ειδοποιούσε τους γεωργούς να σπεύσουν να 
ολοκληρώσουν την σπορά, αλλά και τους κτη-
νοτρόφους να κατηφορίσουν στα χημαδιά». 
Όπως μας λέει η παροιμία: «Στις δεκαφτά ή 
στις δεκοχτώ πέφτει η Πούλια στο γιαλό, και 
πίσω παραγγέλνει: μηδέ στανίτσα στα βουνά, 
μήτε γιωργός στους κάμπους», ή σε μιαν άλλη 
παραλλαγή: «μήτε τσομπάνος στα βουνά, μήτε 
γεωργός στους κάμπους». 
Εκτός από την δύση της Πούλιας, όμως, την 
μεταβολή του καιρού προς το χειρότερο «μη-
νάει» στο λαό η γιορτή του αγίου Μηνά, στις 
11 Νοεμβρίου, ενώ στη γιορτή του αγίου 
Αντρέα, στις 30 Νοεμβρίου, το κρύο «αντριεύ-
ει». Οι ακατάστατες αυτές καιρικές συνθήκες 
που επικρατούν έδωσαν στον Νοέμβριο το 
όνομα «Ανακατωμένος», αν και είναι γνωστός 
στον λαό μας και ως Σποριάς ή Μεσοσπορίτης 
γιατί τότε γίνεται η σπορά των δημητριακών.

Στις άλλες γεωργικές ασχολίες περιλαμβάνε-
ται επίσης και το λιομάζωμα. Σύμφωνα με τον 
Νίκο Ψιλάκη: «Στα ελληνικά λιόφυτα αρχίζει 
κάθε Νοέμβρη το πανηγύρι της ελιάς. Παλιό-
τερα οι γυναίκες με τα καλάθια μάζευαν μία-
μία τις πεσμένες ελιές. Αλλού οι μαζωχτάδες 
χτυπούσαν τα κλαδιά με ράβδους και μάζευαν 
τον καρπό από τα στρωμένα ελαιόπανα. Τελευ-
ταία η τεχνολογία αντικατέστησε την αρχαία 
ξύλινη ράβδο με μεταλλική περιστρεφόμενη». 
Αλλά το λιομάζωμα μπορεί να διαρκέσει μέχρι 
και τον Γενάρη ή ακόμη και τον Μάρτη. 

Ανάμεσα στις γιορτές του μήνα περιλαμβάνε-
ται και η εορτή των Ταξιαρχών Αρχαγγέλων 
Μιχαήλ και Γαβριήλ στις 8 Νοεμβρίου, γι’ αυτό 
ο Νοέμβριος ονομάζεται σε ορισμένες περιοχές 
της χώρας μας και Αϊ-Ταξιάρχης και Αρχαγγε-
λίτης. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ θεωρείται και ως 
«ο κατ’ εξοχήν ψυχοπομπός άγγελος» γι αυτό 
και σε ορισμένες περιοχές την παραμονή της 
εορτής του έφερναν τα παπούτσια τους μέσα 
στο σπίτι για να μην τα δει ο Μιχαήλ και έλθει 
να τους πάρει πριν την ώρα τους. 
Στις 14 Νοεμβρίου εορτάζεται η μνήμη του 
αγίου Φιλίππου που σύμφωνα με τον Γεώργιο 
Ν. Αικατερινίδη: 
«…ήταν φτωχός γεωργός, ο οποίος όλη τη 
μέρα δούλευε στο χωράφι του. Όταν το βράδυ 
γύρισε στο σπίτι του, έσφαξε το μοναδικό του 
βόδι και μοίρασε το κρέας στους συγχωρια-
νούς του για να αποκρέψουν, όπως επιβάλλε-
ται πριν από τα Χριστούγεννα. Το πρωί όμως 
που σηκώθηκε, βρήκε το ζώο του ζωντανό από 
θεϊκό θαύμα. Γι’ αυτό, επειδή ήταν πολύ αγα-
θός, άγιασε όταν πέθανε. Η μέρα του Αϊ-Φί-
λιππα ημερολογιακά έχει ιδιαίτερη σημασία, 
αφού τότε ξεκινά η 40ήμερη νηστεία για τα 
Χριστούγεννα».
Γι' αυτό η περίοδος αυτή μέχρι τα Χριστούγεν-
να ονομάζεται Σαρανταήμερο ή Σαραντάμερο. 
Την ίδια ημέρα τιμάται επίσης και η μνήμη 
του Γρηγόριου Παλαμά αρχιεπισκόπου Θεσ-
σαλονίκης που ήταν διαπρεπής θεολόγος και 
εκφραστής του Ησυχασμού. 
Στις 25 Νοεμβρίου τιμάται η μνήμη της αγίας 

Αικατερίνης η οποία, σύμφωνα με την Μάρω 
Κ. Παπαθανασίου: 
«…γεννήθηκε και έζησε στην Αλεξάνδρεια επί 
Μαξιμιλιανού. Ήταν κόρη του έπαρχου Αλε-
ξανδρείας Κώνστα (ή Κέστου), γυναίκα σπάνι-
ας σοφίας και ωραιότητας. Όπως μαρτυρεί η 
εκκλησιαστική παράδοση, σε συζήτηση περί 
πίστεως που είχε με πενήντα φιλοσόφους, η 
Αικατερίνη μετέστρεψε στον χριστιανισμό όχι 
μόνο αυτούς αλλά και πολλούς κρατικούς αξι-
ωματούχους και άλλους επιφανείς. Η εμμονή 
στην πίστη της εξόργισε τον αυτοκράτορα, 
που διέταξε τον βασανισμό της και, τελικά, τον 
αποκεφαλισμό της το 305».
Η μεγαλύτερη, όμως, γιορτή του μήνα είναι 
τα Εισόδια της Θεοτόκου στις 21 Νοεμβρίου. 
Σύμφωνα με τον Σάββα Αγουρίδη η καθι-
έρωση της εορτής έγινε τον 8ο αι. μ.Χ. στην 
Κωνσταντινούπολη, ενώ την αναφορά των «…
Εισοδίων της Θεοτόκου στα Άγια των Αγίων 
[του Ιερού των Ιεροσολύμων] και παραμονής 
της εκεί βρίσκουμε στο απόκρυφο λαϊκό κεί-
μενο που [ονομάστηκε] ‘Πρωτοευαγγέλιον Ια-
κώβου’...». Η παράδοση της Θεοτόκου στο Ιερό 
έγινε από τους γονείς της, τον Ιωακείμ και την 
Άννα, «…όταν ήταν τριών ετών, και έτσι την 
αφιέρωσαν στον Θεό, αφού η Μαρία παρέ-
μεινε εντός του Ιερού, όπου την υποδέχτηκε 
ο Ζαχαρίας (προφανώς ο ιερέας πατέρας του 
Ιωάννη του Προδρόμου) και την εισήγαγε στο 
Ιερό, όπου έμεινε μέχρι της ηλικίας των 14 ή 
15 ετών». 

Βροχή "Λεοντιδών"
Οι "Λεοντίδες" φαίνονται ότι προέρχονται από 
τον Αστερισμό του Λέοντα
Ένα ιδιαίτερα θεαματικό, πολλές φορές, ου-
ράνιο φαινόμενο συμβαίνει γύρω στις 17 Νο-
εμβρίου κάθε χρόνου οπότε μια ετήσια «βρο-
χή διαττόντων» στολίζει με δεκάδες φωτεινά 
πεφταστέρια τον ουρανό μας όταν μια ροή 
σωματιδίων μερικών δεκάδων διαττόντων 
την ώρα σχηματίζουν την «βροχή των Λεοντι-
δών». Η βροχή αυτή ονομάζεται έτσι επειδή τα 
μετέωρα αυτά φαίνονται ότι προέρχονται από 
την κατεύθυνση του αστερισμού του Λέοντα, 
και οφείλονται στα σωματίδια που αφήνει 
πίσω του ο κομήτης Τεμπλ-Τατλ. Αυτό που 
συμβαίνει είναι το εξής: καθώς η Γη μας πε-
ριφέρεται στην τροχιά της γύρω από τον Ήλιο, 
συναντάει κάθε Νοέμβριο το σύννεφο των 
σωματιδίων του κομήτη Τεμπλ-Τατλ που είναι 
σχετικά μαζεμένα μαζί σε ομάδες και τέμνουν 
την τροχιά της Γης. Έτσι καθώς η Γη μας τρέχει 
με 108.000 χιλιόμετρα την ώρα, πέφτει ακά-
θεκτη πάνω στο σύννεφο των σωματιδίων. Τα 
μικροσκοπικά αυτά σωματίδια, με βάρος ενός 
γραμμαρίου, χτυπάνε τα ανώτερα στρώματα 
της ατμόσφαιράς μας σε ύψος 100 περίπου 
χιλιομέτρων και αναφλέγονται. Η ανάφλεξη 
αυτή ιονίζει τα γύρω στρώματα της ατμόσφαι-
ρας, σχηματίζοντας έτσι μια φωτεινή σφαίρα 
2 έως 3 μέτρων που κινείται με ταχύτητα 30 
έως 60 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο. Αυτή τη 
φωτεινή σφαίρα, λοιπόν, βλέπουμε από τη Γη, 
και ονομάζουμε διάττοντα, μετέωρο, ή «πεφτα-
στέρι». 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδιαίτερα μετά 
από κάποια πρόσφατη διέλευση ενός κομήτη 
ο ρυθμός αυτός μπορεί και να ξεπεράσει ακό-
μη και τα χίλια μετέωρα την ώρα. Σ’ αυτή την 
περίπτωση η «Βροχή» μετατρέπεται σε «Καται-
γίδα». Η μεγαλύτερη «Καταιγίδα Διαττόντων» 
που παρατηρήθηκε ποτέ ήταν η «Καταιγίδα 
των Λεοντιδών» στις 12 προς 13 Νοεμβρίου 
του 1833 όταν τα μετέωρα έμοιαζαν με πυρο-
τεχνήματα από μια ροή δεκάδων μετεώρων 
κάθε δευτερόλεπτο που διήρκεσε επί ώρες. 
Ένας ιστορικός μάλιστα το 1878 την θεώρησε 
ως ένα από τα 100 πιο σημαντικά γεγονότα 
του αιώνα. Πολλές ξυλογραφίες έχουν απεικο-
νίσει το γεγονός με μεγάλη επιτυχία. Αρκετοί 
μάλιστα κοινωνιολόγοι αποδίδουν στο ουρά-
νιο αυτό φαινόμενο την εξάπλωση της θρη-
σκομανίας που επηρέασε τα επόμενα χρόνια 
την όλη κοινωνική εξέλιξη και τον σύγχρονο 
χαρακτήρα των ΗΠΑ. 



Τον Νοέμβριο αναμένεται να αναρτηθούν στο 
Taxisnet τα Τέλη Κυκλοφορίας 2021 για τα οχή-
ματα που κυκλοφορούν έως το τέλος του χρόνου. 
Δεν θα υπάρξουν αλλαγές και οι ιδιοκτήτες θα 
πληρώσουν όσα πλήρωσαν και πέρσι.
Ωστόσο η μεγάλη αλλαγή αναμένεται να ισχύσει 
για όσα οχήματα ταξινομηθούν για πρώτη φορά 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 καθώς τίθεται σε 
εφαρμογή το νέο πρότυπο μέτρησης εκπομπών 
CO2 το λεγόμενο WLTP το οποίο αυξάνει από 
15% τις μέσες εκπομπές CO2 των οχημάτων.
Υπάρχουν σκέψεις στο οικονομικό επιτελείο να 
αυξηθούν κατά 20% τα όρια των εκπομπών CO2 
όπου και αλλάζουν οι συντελεστές χρέωσης οπό-
τε οι καταναλωτές να μην επιβαρυνθούν από τις 
νέες αυξημένες εκπομπές CO2 των οχημάτων. 
Ωστόσο υπάρχει και ακόμη μία πρόταση σύμφω-
να με την οποία θα αυξηθούν τα Τέλη Κυκλοφο-
ρίας στα ρυπογόνα μοντέλα.
Οι ιδιοκτήτες οχημάτων όπως και κάθε χρόνο θα 
μπορούν να εξοφλήσουν τα Τέλη Κυκλοφορίας 

2021 έως τα τέλη Δεκεμβρίου είτε μετρητοίς είτε 
χρησιμοποιώντας κάποια πιστωτική κάρτα που 
επιτρέπει την εξόφλησή τους από 9 έως και 12 
άτοκες μηνιαίες δόσεις.
Οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων με 1η Άδεια Κυ-
κλοφορίας έως 31/10/2010 θα πληρώσουν από 
22 ευρώ έως 1.380 ευρώ ανάλογα με τον τύπο 
και το έτος ταξινόμησης.
Οι κάτοχοι οχημάτων με 1η Άδεια Κυκλοφορίας 
μετά την 1η Νοεμβρίου 2010 καταβάλλουν Τέλη 
Κυκλοφορίας σύμφωνα με τις εκπομπές CO2.
Το κράτος ευελπιστεί να εισπράξει περίπου 1,1 
δισ. ευρώ από τα Τέλη Κυκλοφορίας 2021.
Η εφαρμογή του νέου πρότυπου μέτρησης εκ-
πομπών CO2 του λεγόμενου WLTP από την 1η 
Ιανουαρίου του 2021 αναμένεται να αλλάξει τα 
Τέλη Κυκλοφορίας των οχημάτων που θα ταξι-
νομηθούν για πρώτη φορά μετά την έλευση του 
νέου έτους.
Δύο είναι οι προτάσεις που έχουν πέσει στο τρα-
πέζι και εξετάζονται για τα οχήματα που θα ταξι-

νομηθούν για πρώτη φορά μετά την 1η Ιανουα-
ρίου 2021.
Η πρώτη αφορά σε αύξηση των ορίων εκπομπών 
CO2 σε ποσοστό 20% οπότε οι χρεώσεις να αυ-
ξάνονται σε υψηλότερα όρια. Δηλαδή αυτή τη 
στιγμή για εκπομπές από 91 έως και 100 γρ. CO2 
οι ιδιοκτήτες για να βρουν το ύψος των Τελών 
Κυκλοφορίας που θα καταβάλλουν θα πρέπει να 
πολλαπλασιάσουν το ακριβές ποσό των ρύπων 
του οχήματός τους με 0,90 ευρώ ανά γραμμάριο. 
Αν οι ρύποι ενός οχήματος είναι 91 γρ. CO2 τότε 
τα Τέλη Κυκλοφορίας θα είναι 82 ευρώ.
Σύμφωνα με το newsauto.gr, υπάρχει και η δεύ-
τερη πρόταση που εξετάζει το ΥΠΟΙΚ σύμφωνα 
με την οποία οι συντελεστές των ορίων στις εκ-
πομπές CO2 θα αυξηθούν κατά 20% μέχρι τα 180 
γραμμάρια ανά χλμ. και από εκεί και πάνω τόσο 
τα όρια όσο και οι χρεώσεις θα παραμείνουν αμε-
τάβλητες καθώς τα συγκεκριμένα μοντέλα είναι 
ιδιαίτερα ρυπογόνα και προκαλούν σημαντική 
ρύπανση για το περιβάλλον.

Το κράτος ευελπιστεί να εισπράξει περίπου 1,1 δισ. ευρώ 

Άλμα ψηφιακής ανταγωνιστικότητας
 Η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη ψηφιακής ανταγωνιστικότητας

Μεγάλη αλλαγή στα τέλη κυκλοφορίας 2021Μεγάλη αλλαγή στα τέλη κυκλοφορίας 2021

Ένα πραγματικό άλμα ψηφιακής 
ανταγωνιστικότητας κάνει το 2020 
η Ελλάδα, κατακτώντας μια σημα-
ντικά βελτιωμένη θέση στον παγκό-
σμιο χάρτη. Η χώρα καταλαμβάνει 
για το 2020 την 46η θέση της διε-
θνούς κατάταξης με τις πιο ανταγω-
νιστικές ψηφιακά οικονομίες, έναντι 
της 53ης, που κατείχε το 2019 και το 
2018 και της 50ης, όπου είχε βρεθεί 
το 2017.
Μάλιστα, η Ελλάδα περιλαμβάνεται 
σε εκείνη την ομάδα των κρατών, τα 
οποία μεταξύ 2019 και 2020 είχαν 
τη μεγαλύτερη πρόοδο στην ψηφια-
κή ανταγωνιστικότητα, κερδίζοντας 
επτά θέσεις. Στην ίδια ομάδα χωρών 
ανήκει η Εσθονία, η Κίνα, η Βραζι-
λία, η Κύπρος και η Τουρκία.
Τη θετική επίδοση της Ελλάδας 
αποτυπώνει το “IMD 2020 Digital 
Competitiveness Ranking”, το 
οποίο αξιολογεί 63 οικονομίες πα-
γκοσμίως στη χρήση των ψηφια-
κών τεχνολογιών με βάση μια τρεις 
πυλώνες, εννέα υπο-κριτήρια και 51 

επιμέρους παράγοντες. Οι τρεις πυ-
λώνες είναι: “Γνώση” (Ταλέντο, Εκ-
παίδευση-Κατάρτιση, Συγκέντρωση 
Επιστημόνων), “Τεχνολογία” (Ρυθμι-
στικό Περιβάλλον, Κεφάλαιο, Τεχνο-
λογικό Περιβάλλον) και “Ετοιμότητα 
για το μέλλον” (Προσαρμοστικότητα, 
Επιχειρηματική Ευελιξία, Ενσωμά-
τωση Πληροφορικής).
Η Ελλάδα στον πυλώνα “Τεχνολο-
γία” κατατάσσεται για το 2020 στην 
43η θέση, από την 54η που είχε το 

περασμένο έτος, ενώ το 2018 βρι-
σκόταν στην 51η και το 2017 στην 
52η. Στον τομέα “Γνώση”, η χώρα 
κατακτά την 48η θέση από την 53η 
το 2019, ενώ στην “Ετοιμότητα για 
το Μέλλον” βρίσκεται στην 46η από 
53η το 2019.
Σύμφωνα με το “IMD 2020 Digital 
Competitiveness Ranking”, το οποίο 
επεξεργάστηκε ο ΣΕΠΕ, η Ελλάδα 
αποδίδει πολύ καλά στον υπο-παρά-
γοντα “Ρυθμιστικό Πλαίσιο”, αναρρι-

χόμενη στην 41η θέση το 2020 (από 
την 52η το 2019). Για παράδειγμα, 
στον δείκτη “Έναρξη Επιχείρησης”, 
η Ελλάδα τοποθετείται, πλέον, στην 
6η θέση ανάμεσα σε 63 οικονομίες, 
από την 26η που είχε το 2019.
Άλλες σημαντικές βελτιώσεις που 
πέτυχε η χώρα είναι, για παράδειγ-
μα, στον δείκτη “Επιχειρηματική 
Ευελιξία”, όπου από την 60η θέση 
το 2019 βρίσκεται πλέον στην 55η, 
ενώ στον δείκτη “Ενσωμάτωση Πλη-
ροφορικής” από 50η το 2020 κατα-
τάσσεται πλέον 45η.
“Το μέλλον του κόσμου θα εξαρτηθεί 
από την ψηφιοποίηση. Η κατάταξη 
της ψηφιακής ανταγωνιστικότητας 
ρίχνει φως στο πώς θα μπορούσαν 
οι οικονομίες να ανακάμψουν από 
τον COVID-19. Η ψηφιοποίηση δεν 
είναι πλέον μια επιλογή. Είναι ανα-
γκαιότητα”, σχολιάζουν οι συντάκτες 
της σχετικής έρευνας.
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• ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 207/Α/27-10-2020 ο Νόμος 
4738/2020 : “Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευ-
καιρίας και άλλες διατάξεις”. Ο νέος νόμος που στοχεύει 
ουσιαστικά στην αποφυγή της πτώχευσης, παρέχει μια 
ευνοϊκή, μακροχρόνια και βιώσιμη ρύθμιση οφειλών, σε 
φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ο οφειλέτης, εφόσον απο-
πληρώσει τα χρέη του σε έως 20 έτη, διασώζει ολόκληρη 
την περιουσία του, και όχι μόνο την πρώτη κατοικία του, 
και προστατεύει τα εισοδήματά του. Εφόσον κάποιος οφει-
λέτης ρυθμίσει όλες τις οφειλές του, σε έως 240 δόσεις, 
τότε διασώζει ολόκληρη την περιουσία του.

• ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Ξεκίνησαν οι φθινοπωρινές ενδιάμεσες εκπτώσεις που θα 
διαρκέσουν για δύο εβδομάδες, ως τις 14 Νοεμβρίου δη-
λαδή. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων 
εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της 
νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και των υπηρεσιών 
που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται η αναγραφή 
και η εμπορική επικοινωνία του ποσοστού έκπτωσης. Στο 
διάστημα αυτό παρέχεται από το νόμο η δυνατότητα της 
προαιρετικής λειτουργίας των καταστημάτων την πρώτη 
Κυριακή της περιόδου, που φέτος συμπίπτει με την 1η  
Νοεμβρίου, με προτεινόμενο από τον Ε.Σ.Α ωράριο λει-
τουργίας, από τις 11:00′ έως τις 18:00′.

• ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Τη σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου 
Ανάκαμψης, η οποία είναι αυτοτελής και υπάγεται στον 
Υπουργό Οικονομικών, προβλέπει τροπολογία που κατα-
τέθηκε στο νομοσχέδιο του Πτωχευτικού Κώδικα. Σκοπός 
της υπηρεσίας είναι ο συντονισμός στη σύνταξη του Εθνι-
κού Σχεδίου Ανάκαμψης καθώς και η παρακολούθηση 
και ο συντονισμός στην υλοποίηση των προγραμμάτων 
και έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με πόρους του 
Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθούν στην Ελλάδα. 
Σύμφωνα με την τροπολογία η Ειδική Υπηρεσία καταρ-
γείται αυτοδικαίως στις 31 Μαρτίου 2027. Ο διοικητής 
διορίζεται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομικών, Διοικητής ως προϊστάμενος της 
εν λόγω Ειδικής Υπηρεσίας. Η θητεία του είναι τριετής και 
μπορεί να ανανεώνεται με όμοια απόφαση μέχρι την ημε-
ρομηνία κατάργησης της Ειδικής Υπηρεσίας.

• ΜΕΙΩΘΗΚΕ Η ΔΑΠΑΝΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 
ΣΕ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Μείωση της δαπάνης των νοικοκυρών σε ήδη παντοπω-
λείου κατά 21,70% την τελευταία δεκαετία (2009-2019) 
καταδεικνύει μελέτη του ΙΕΛΚΑ ενώ η δαπάνη μόνο σε 
τρόφιμα μειώθηκε κατά 17,11%. Το 2009 το μέσο νοικο-
κυριό δαπανούσε μηνιαία σε είδη παντοπωλείου 5.578 
ευρώ ενώ το 2019 4.367 ευρώ, δηλαδή 1.211 ευρώ λι-
γότερα ανά έτος. Ωστόσο, την τελευταία τετραετία (2016-
2019) η δαπάνη των νοικοκυριών σε τρόφιμα παρου-
σιάζει αύξηση από 1.337 ευρώ κατά κεφαλήν το 2016 
σε 1.388 το 2019, μεταβολή 3,83%, η οποία αν και δεν 
μπορεί να αντισταθμίσει τις μειώσεις των προηγούμενων 
ετών, εμφανίζεται σε ένα περιβάλλον σταθερών τιμών, 
καθώς ο δείκτης τιμών καταναλωτή από το 2016 ως το 
2019, παρέμεινε πρακτικά αμετάβλητος με αύξηση μόλις 
0,61% σε βάθος τετραετίας.

• ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΤΖΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Απώλειες άνω των 2,6 δισ. ευρώ καταγράφηκαν, λόγω 
πανδημίας και lockdown, στον τζίρο των επιχειρήσεων 
στην παροχή καταλύματος και εστίασης το β’ τρίμηνο 
εφέτος σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, με τη 
μεγαλύτερη πτώση να σημειώνεται στην παροχή καταλυ-
μάτων (1,75 δισ. ευρώ). Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ-
ΣΤΑΤ: Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου παροχής 
καταλυμάτων, ο κύκλος εργασιών το β’ τρίμηνο 2020 
ανήλθε σε 104.682.448 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 
94,3% σε σχέση με το β’ τρίμηνο 2019, όταν είχε ανέλθει 
σε 1.846.435.467 ευρώ.
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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 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ, μερικώς επι-
πλωμένη εντός Ναυπλίου, 35 τ.μ, πρώτου ορό-
φου. Διατίθεται χώρος στάθμευσης . Άμεσα 
διαθέσιμη. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 694 659 
4908 ΚΩΔ. 1198

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ισογείου 66 m2, 
κέντρο Δρεπάνου έναντι περιπτέρου. Διαθέ-
τει κουζίνα, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα και μπά-
νιο, ημιεπιπλωμένο και με ιδιόκτητο πάρκινγκ. 
Πληροφοριες στο 697 842 3173 κον Ιωάννη 
Κοκορομύτη. ΚΩΔ. 1197

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΛΥΓΟΥΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ. Πωλείται οικόπεδο 
στα όρια του οικισμού. Φως – Νερό. Έκτα-
ση 2030 τ.μ. χτίζει 200 τ.μ. Τηλ. επικοινωνί-
ας 695 890 9290 ΚΩΔ. 1199 Άργος Τημένιο. 
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

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. 
1189

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

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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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γαρδελοκάναρα - καναρίνια. 
Πληροφορίες επικοινωνίας: 694 764 6993 / 
2751 023075 ΚΩΔ. 1128
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Αστυνομικό τεστ  
Κάποτε αποφάσισε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης να 

κάνει αναβαθμίσεις στην αστυνομία μπας και ανέ-
βει κομμάτι το επίπεδο . Έδωσε λοιπόν εντολή οι

προσλήψεις να γίνονται με εξε-
τάσεις. Οι θέσεις όμως ήταν 
περισσότερες από τους υπο-
ψήφιους κι έτσι οι εξετάσεις 
ήσαν ουσιαστικά της πλάκας .

Εξετάζει λοιπόν ένας «λαδωμέ-
νος» αξιωματικός έναν υπο-
ψήφιο για τα ΜΑΤ με στόχο 
να τον βοηθήσει ώστε να φα-
νεί ότι πέρασε με την αξία του 

- Δεν μου λες παιδί μου, τον 
ρωτάει ο με σοβαρό ύφος, 
ποια είναι η πρωτεύουσα της 
Ελλάδας, η Νέα Υόρκη ή η 
Αθήνα;

Σκέφτεται, σκέφτεται το παλικά-
ρι και στο τέλος ζητάει να τον 
βοηθήσουνε λιγάκι .

- Ε ! η Νέα Υόρκη δεν είναι στην Αμερική; λέει ο 
εξεταστής διαβάζοντας κάτι σημειώσεις που είχε .

- Άμα είναι έτσι, τότε πρέπει να είναι η Αθήνα, λέει 
ο τσάκαλος .

- Πολύ σωστά ! φωνάζει όλος καμάρι ο εξεταστής, 
συμβουλευόμενος και πάλι τις σημειώσεις του. 

Και τώρα μια ερώτηση Φυσικής για να δούμε και 
τις γνώσεις σου στις θετικές επιστήμες. Πες μου 
στους πόσους βαθμούς βράζει το νερό;

- Στους 10 μήπως; λέει διστακτικά 
ο υποψήφιος.
- Βάλε, βάλε, τον βοηθάει ο αξιω-
ματικός κοιτώντας τα χαρτιά του.
- Στους 50 τότε; ξαναλέει ο νεα-
ρός φωστήρας.
- Βάλε παιδί μου κι άλλο , μη 
φοβάσαι, είναι η απάντηση του 
εξεταστή.
- Στους 90 βαθμούς; νέα μαντε-
ψιά του υποψήφιου.
- Μπράβο παιδί μου, πολύ σωστά 
! τον συγχαίρει ο αξιωματικός, 
καλωσόρισες στο σώμα .
- Νομίζω ότι πρέπει να σας διορ-
θώσω κύριε συνάδελφε, πετάγε-
ται ο υπουργός δημόσιας τάξης 

που παρακολουθεί από κοντά τις 
εξετάσεις και μέχρι εκείνη την στιγμή θαύμαζε 
την οξυδέρκεια των υποψηφίων αστυνομικών. 
Και κοιτάζοντας τις δικές του σημειώσει ς: Το νερό 
βράζει στους 100 βαθμούς. Στους 90 βαθμούς 
βράζει η ορθή γωνία!

Άντε τώρα να σου πουν μην κοιτάς τον μαί-
ανδρο γιατί τον μαγάρισαν οι φασίστες

Ο κανίβαλος
Μετά από ένα τραγικό αεροπορικό δυστύχημα, ο 
μοναδικός επιζών ροκανίζει ένα κοκαλάκι και το 
πετάει στον σωρό από κόκκαλα που έχει φτιάξει δί-
πλα του. Ξαφνικά, διακρίνει μια ομάδα διάσωσης να 
πλησιάζει και ξεσπά σε λυγμούς ανακούφισης :
"Επιτέλους ήρθατε, ήρθατε!! Σώθηκα!!"
Η ομάδα διάσωσης μένει εμβρόντητη από τη φρικι-
αστική θέα των ανθρώπινων κόκκαλων δίπλα από 
τον επιζώντα και στέκεται παγωμένη να τον κοιτά-
ζει. Όπως ήταν προφανές,
είχε κατασπαράξει όλους τους νεκρούς συνεπιβάτες 
του. Ο επιζών, διακρίνει τον φόβο στα μάτια τους και 
σκύβοντας το κεφάλι από ντροπή, απολογείται:
 "Δεν φταίω. Έπρεπε να επιζήσω. Είναι αμαρτία να 
θέλει κανείς να ζήσει;"
Τότε, ο αρχηγός της ομάδας πλησιάζει και λέει :
"Κανείς δεν σε κατηγορεί που θες να ζήσεις αλλά... 
για όνομα του Χριστού και της Παναγίας... εχθές 
έπεσε το αεροπλάνο! "

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα


