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Φαινόμενα ρατσισμού, λόγω άγνοιας του χρό-
νου επώασης της ασθένειας αρχίζουν να εμφα-
νίζονται και στην Αργολίδα. Σε Εργοστάσιο ζητή-
θηκε από γυναίκα που δεν έπασχε από κορωνοϊό 
να μην εργαστεί λόγω υποψίας ότι συγγενής της 
που δεν ασθένησε ποτέ, μπορεί να ήταν σε επα-
φή με ασθενή.          Σελ 4

Η θεατρική ομάδα Out of Chaos προσκαλεί 
νέους, μαθήτριες και μαθητές Γυμνασίου και 
Λυκείου, φοιτητές και φοιτήτριες Θεατρικών 
Σπουδών στην Ελλάδα να πειραματιστούν, 
να παίξουν (ή απαγγείλουν) σκηνές από την 
τραγωδία Μήδεια του Ευριπίδη, να την βιντε-
οσκοπήσουν και να την υποβάλουν σε μας 
μέχρι τις 26 Μαρτίου.        Σελ 14

Φαινόμενα 
ρατσισμού μέσω 

Covid-19

Παίξτε Μήδεια και 
διακριθείτε 

  Σελ.  3Σελ.  3

Ιστορικό κέντρο Ναυπλίου:Ιστορικό κέντρο Ναυπλίου:
Πώς το lockdown ανέδειξε τον αλλοπρόσαλλο και Πώς το lockdown ανέδειξε τον αλλοπρόσαλλο και 
ανομοιογενή δημοτικό φωτισμό ανομοιογενή δημοτικό φωτισμό 

 ��  ΠΏΣ ΣΧΕΔΙΆΖΕΙ Ο ΚΆΜΠΟΣΟΣ ΝΆ ΕΞΆΦΆΝΙΣΕΙ ΤΆ ΣΚΟΥΠΙΔΙΆ ΣΤΗ Ν. ΚΙΟ  

Στη δημιουργία μονάδας Στη δημιουργία μονάδας 
παραγωγής Υδρογόνου παραγωγής Υδρογόνου 

προσανατολίζεται ο δήμος προσανατολίζεται ο δήμος 
Άργους Μυκηνών, για να Άργους Μυκηνών, για να 

επιλύσει το πρόβλημα της επιλύσει το πρόβλημα της 
αποκατάστασης ΧΑΔΑ αποκατάστασης ΧΑΔΑ 

εντός των διοικητικών του εντός των διοικητικών του 
ορίων και της πλήρους ορίων και της πλήρους 

εξαφάνισής τους. Σύμφωνα εξαφάνισής τους. Σύμφωνα 
με το δήμαρχο Δημήτρη με το δήμαρχο Δημήτρη 

Καμπόσο, η επένδυση αυτή Καμπόσο, η επένδυση αυτή 
θα εκμεταλλεύεται τα χρόνια θα εκμεταλλεύεται τα χρόνια 
θαμμένα και συσσωρευμένα θαμμένα και συσσωρευμένα 
δημοτικά στερεά απόβλητα δημοτικά στερεά απόβλητα 

στους χώρους απόθεσης, στους χώρους απόθεσης, 
χρησιμοποιώντας τα ως χρησιμοποιώντας τα ως 

πρώτη ύλη για την παραγωγή πρώτη ύλη για την παραγωγή 
Υδρογόνου, με μηδενική Υδρογόνου, με μηδενική 

υπολειμματικότητα.  Σελ. 5υπολειμματικότητα.  Σελ. 5

ΑΠΌ ΣΚΌΥΠΊΔΊΑΑΠΌ ΣΚΌΥΠΊΔΊΑ
ΥΔΡΌΓΌΝΌΥΔΡΌΓΌΝΌ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΧΑΝΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝ ΔΕΝ ΧΑΝΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝ ΔΕΝ 
ΤΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝΤΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ Σελ.3Σελ.3
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ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ 300,00 ευρώ.

Ετήσια Τραπεζών, φορέων 
επιχειρήσεων: 150,00 ευρώ

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

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

άδεια του εκδότη (Ν.2121/1993).

Ευχαριστούμε πολύ τους αρθρογράφους 
που προσφέρουν αφιλοκερδώς 

τις εργασίες τους

Tαυτότητα
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Χάνουν ακίνητα στην Αργολίδα 
αν δεν τα δηλώσουν 

Ιδιοκτήτες κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με κοστοβόρες και χρονοβόρες διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες 

Χ
ωράφια, διαμερίσματα ή ακόμα και 
ποσοστά σε μια αγροτική γεώτρηση 
κινδυνεύουν να βρεθούν στην ιδιο-
κτησία του Ελληνικού Δημοσίου ή σε 

άλλον ιδιοκτήτη αν δεν διορθωθούν σφάλμα-
τα στο Κτηματολόγιο μέχρι την 31.12.2020. 
Οι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν να βρεθούν αντι-
μέτωποι με κοστοβόρες και χρονοβόρες δι-
οικητικές και δικαστικές διαδικασίες αν δεν 
δοθεί παράταση.
Ειδικά αυτή την περίοδο, εν μέσω πανδημίας 
και γενικού lockdown ανά την επικράτεια, 
και με αναστολή εδώ και καιρό ή μετ’ εμπο-
δίων λειτουργία νευραλγικών τομέων της 
διοίκησης και της οικονομίας, οι πολίτες και 
ελεύθεροι επαγγελματίες που ασχολούνται με 
την αρχική καταχώρηση και διόρθωση των 
κτηματολογικών εγγραφών ανά τη χώρα, πι-
θανότατα να μην καταφέρουν αντικειμενικά 
να διεκπεραιώσουν τις υποχρεώσεις τους.
Να σημειωθεί ότι πολλοί σχετικοί φορείς 
(ΠΟΜΙΔΑ, Δικηγορικοί Σύλλογοι κα.) έχουν 
εντοπίσει το πρόβλημα ζητώντας νέες λε-
λογισμένες παρατάσεις αλλά το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει σταθεί αρ-
νητικά, μέχρι στιγμής, απέναντι σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο.
Παράταση της προθεσμίας για διόρθωση των 
αρχικών κτηματολογικών εγγραφών ζητά με 
ερώτησή του ο βουλευτής του Ν. Αργολίδας, 
Ανδρέας Πουλάς μαζί με όλους τους βουλευ-
τές του Κινήματος Αλλαγής, προς τον Υπουρ-
γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Χατζηδά-
κη.
Όπως σημειώνουν, ως γνωστόν στις 31 Δε-
κεμβρίου 2020 λήγει η προθεσμία για διόρ-
θωση των αρχικών εσφαλμένων εγγραφών 
στο Εθνικό Κτηματολόγιο σε πολλές περιοχές 
της χώρας, με αποτέλεσμα από την έναρξη 
της νέας χρόνιας να απαιτούνται κοστοβόρες 
και χρονοβόρες διοικητικές και δικαστικές δι-
αδικασίες για την κατοχύρωση των εμπράγ-
ματων δικαιωμάτων χιλιάδων πολιτών που 
δεν έχουν καταφέρει ακόμα να καταχωρή-
σουν ορθώς την ακίνητη περιουσία τους στην 
Ελλάδα.
Παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει, στο πρό-
σφατο και απώτερο παρελθόν, παρατάσεις για 
την οριστικοποίηση αυτών των εγγραφών, 
πάρα πολλά ακίνητα, ιδιωτικά και δημόσια 
δεν έχουν δηλωθεί με έντονο και υπαρκτό 
τον κίνδυνο να μην ολοκληρωθούν  οι διαδι-
κασίες που απαιτούνται έως τις 31.12.2020, 
δεδομένου  μάλιστα του γενικού lockdown 
ανά την επικράτεια.
Παράλληλα, πολλοί σχετικοί φορείς (ΠΟΜΙ-
ΔΑ, Δικηγορικοί Σύλλογοι κα.) έχουν εντοπί-
σει το πρόβλημα ζητώντας νέες λελογισμένες 
παρατάσεις αλλά το Υπουργείο σας έχει στα-
θεί αρνητικά απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχό-
μενο, παρά την αναστολή εδώ και καιρό ή 
μετ’ εμποδίων λειτουργία νευραλγικών τομέ-
ων της διοίκησης και της οικονομίας.
Επειδή λοιπόν λόγω των περιορισμών κυ-
κλοφορίας, της αναστολής μέρους της λει-
τουργίας των Δικαστηρίων, των Υποθηκοφυ-

λακείων των λοιπών διοικητικών υπηρεσιών 
και φυσικά των ίδιων των Γραφείων Κτημα-
τογράφησης καθίσταται αναγκαία μια – τε-
λευταία – εκ νέου παράταση της προθεσμίας 
διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών 
εγγραφών,
Επειδή είναι επιβεβλημένη η παράταση της 
προθεσμίας για διόρθωση των αρχικών κτημα-
τολογικών εγγραφών με νομοθετική επίλυση 

του προβλήματος εντός του 2020, ώστε  χιλιάδες 
συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώ-
σει σωστά τις δηλώσεις ιδιοκτησίας τους να διευ-
κολυνθούν καθώς και δεκάδες δικηγόροι, συμ-
βολαιογράφοι, μηχανικοί και λογιστές, οι οποίοι 
λόγω των έκτακτων συνθηκών αντικειμενικά 
δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν τις υποχρεώ-
σεις τους
Ερωτάται ο κ. Υπουργός: Προτίθεστε να πα-
ρατείνετε την προθεσμία διόρθωσης των αρ-
χικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο 
όπου ανά την επικράτεια, η προθεσμία αυτή 
λήγει στις 31.12.2020, ή αυτή έληξε εν μέσω 
της δύσκολης αυτής περιόδου του 2020 και 
δεν είχε δοθεί παράταση;»
Εντωμεταξύ, το ίδιο θέμα είχε αναδείξει τις 
προηγούμενες ημέρες με δήλωσή του ο αντι-
δήμαρχος Άργους Μυκηνών Δημήτρης Κρίγ-

γος, σημειώνοντας: 
«Αδιανόητο και όμως ενδεχόμενο ! Διαβάστε 
για ποιο λόγο χωράφια, διαμερίσματα ή ακό-
μα και ένα ποσοστό σε μια αγροτική γεώτρηση 
που ανήκει σε κάποιον συμπολίτη μας μπορεί 
να βρεθεί στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δη-
μοσίου ή με άλλον ιδιοκτήτη αν δεν έχουν δι-
ορθωθεί σφάλματα στο Κτηματολόγιο μέχρι την 
31.12.2020 !!!

Αυτό θα συμβεί αν δεν δοθεί η απαραίτητη  
παράταση στη προθεσμία διόρθωσης των αρ-
χικών εσφαλμένων κτηματολογικών εγγρα-
φών στο Εθνικό Κτηματολόγιο η οποία λήγει 
στις 31 Δεκεμβρίου 2020 σε αρκετές περι-
οχές στη χώρα, μεταξύ αυτών και στο δήμο 
Άργους Μυκηνών.
Με το άρθρο 102 του Ν. 4623/2019 καθο-
ρίστηκε η 31.12.2020 ως ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών 
εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο, μετά 
από την οποία οι ιδιώτες χάνουν οριστικά 
κάθε αδήλωτο ιδιοκτησιακό δικαίωμά τους ή 
την δυνατότητα να προβούν στην διόρθωση 
άλλων σφαλμάτων που τυχόν έχουν εμφι-
λοχωρήσει ! Πολλοί μάλιστα συμπολίτες μας 
αγνοούν την ως άνω καταληκτική προθεσμία 
και τις συνέπειες που μπορεί να έχει για την 

ακίνητη περιουσία τους.
Με τη λήξη της προθεσμίας αυτής πάρα πολ-
λά ακίνητα με την ένδειξη «Αγνώστου ιδιο-
κτήτη» θα περιέλθουν στην κυριότητα του 
Ελληνικού Δημοσίου ενώ ακίνητα στα οποία 
έχουν αξιώσεις οι ιδιώτες και φέρονται στις 
αρχικές εγγραφές ως ιδιοκτησίας του Ελληνι-
κού Δημοσίου θα  οριστικοποιηθεί η εγγραφή 
τους αυτή και το μόνο βέβαιο είναι ότι πολλοί 
συμπολίτες μας θα περιέλθουν σε αδιέξοδο . 
Ενδεικτικά, όσο και αν ακούγεται εξωπραγ-
ματικό, σε περιοχή που έχει «κλείσει» το Κτη-
ματολόγιο διαμέρισμα που ήταν Αγνώστου 
ιδιοκτήτη έχει περιέλθει στο Ελληνικό Δη-
μόσιο και ο ιδιοκτήτης του ζητάει δικαστικά 
να υποχρεωθεί το Δημόσιο να του το επι-
στρέψει !!! 
Δεδομένου ότι πάρα πολλές ιδιοκτησίες 
στην περιοχή μας έχουν σφάλματα ή είναι 
Αγνώστου ιδιοκτήτη και σε συνδυασμό με 
το γεγονός ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει και ο 
χαρακτήρας πολλών εξ αυτών, καθόσον δεν 
έχει ολοκληρωθεί στο Νομό μας η διαδικα-
σία κύρωσης των δασικών χαρτών, υπάρχει 
αδήριτη ανάγκη για την λήψη νομοθετικής 
πρωτοβουλίας για την παράταση της ως άνω 
προθεσμίας . Το lockdown που ήδη ισχύει, ο 
περιορισμός στη λειτουργία απαραίτητων για 
την τακτοποίηση των ακινήτων υπηρεσιών, 
όπως το Κτηματολόγιο, τα δικαστήρια κ.α., 
αλλά και τα γενικότερα μέτρα προφύλαξης 
που ο κάθε πολίτης, ιδιώτης ή επαγγελματίας 
(δικηγόροι, λογιστές, συμβολαιογράφοι) λαμ-
βάνει κάνουν την ανάγκη αυτή ακόμα μεγα-
λύτερη και επιβαλλόμενη από την τρέχουσα 
κατάσταση.
Κανείς βέβαια δεν μπορεί να μην αναγνω-
ρίσει την ανάγκη ολοκλήρωσης της διαδικα-
σίας της κτηματογράφησης και των δασικών 
χαρτών αλλά όχι όμως υπό συνθήκες , όπως 
αυτές που αναφέρθηκαν ανωτέρω και ζούμε , 
που παραβιάζουν τις συνταγματικές διατάξεις 
περί προστασίας της ιδιωτικής ακίνητης πε-
ριουσίας και μπορούν να οδηγήσουν ουσια-
στικά σε απώλεια αυτής χωρίς δυνατότητα 
αντίδρασης από τους πολίτες.
Το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος 
πρέπει να δει πολύ σοβαρά το θέμα παράτα-
σης της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών 
εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο προ-
κειμένου οι συνδημότες μας να μπορέσουν 
με την άνεση που θα τους δώσει η παράτα-
ση αυτή, με ασφάλεια, να διεκπεραιώσουν 
τις υποθέσεις τους. Η ως άνω παράταση θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον ενός έτους και σε 
κάθε περίπτωση το Κτηματολόγιο θα πρέπει 
να λήγει μετά την ολοκλήρωση κύρωσης των 
δασικών χαρτών ενώ εφόσον υπάρχουν έγ-
γραφα που αποδεικνύουν τα σφάλματα αυτά 
θα πρέπει η διόρθωση να γίνεται απευθείας 
απο το Ελληνικό Κτηματολόγιο χωρίς κανένα 
οικονομικό κόστος για τους συμπολίτες μας. 
Από το δήμο μας και από το Δήμαρχο Δημή-
τρη Καμπόσο έχουν ήδη γίνει επαφές και θα 
ενταθούν οι ενέργειες μας για την επίτευξη 
του ανωτέρω σκοπού".

Ο Δ. Κρίγγος ανησυχεί για τους δημότες του, ενώ παράταση της προθεσμίας ζητά ο Πουλάς
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Π
όσο ανεπηρέαστος μπορεί να μεί-
νει κανείς όταν από το πρωί έως το 
βράδυ πυροβολείται από τα ΜΜΕ 
με εικόνες θανάτου και φέρετρα της 

Πανδημίας. Βεβαίως ο κίνδυνος να πεθάνει 
κανείς από την πανδημία είναι ορατός, άλλο 
τόσο και περισσότερο είναι ορατός ο κίνδυνος 
να πεθάνει 2-3 ή και περισσότερες από την 
εικόνα που σχηματίζει από τα ΜΜΕ. Οι τη-
λεοπτικές εικόνες σκοτώνουν πρώτα απ όλα 
την συνείδηση του πολίτη και μυθοποιούν 
τους κινδύνους της Πανδημίας σε σημείο μά-
λιστα που αρχίζουν κάποιοι να πιστεύουν ότι 
είναι αγιάτρευτη, όπως πίστευαν στον Μεσαί-
ωνα για την Πανώλη και παλιότερα για την 
λέπρα. Σαν Λεπρούς αρχίζουν να στιγματί-
ζουν σήμερα ανθρώπους υγιείς που όχι μόνο 
δεν ασθένησαν από τον ιό, αλλά και δεν είναι 
καν φορείς με μόνο στοιχείο ότι εν δυνάμει θα 
μπορούσαν να έχουν έρθει σε επαφή με κά-
ποιον φορέα, πράγμα που θα μπορούσαμε εν 
αγνοία να το έχουμε κάνει όλοι μας. Απ την 
άλλη πλευρά η αστυνομία αρχίζει να προβαί-
νει σε υπερβολές κυρίως λόγω ασαφειών του 
νόμου για την κίνηση των πολιτών.
Αναμενόμενο λοιπόν ήταν κάποια στιγμή να 
εμφανιστεί και στην Αργολίδα περίπτωση ρα-
τσισμού λόγω κορωνοϊού. Μεγάλη εποχική 
επιχείρηση, αρνήθηκε ευγενικά να προσλάβει 
άτομο απλά και μόνο γιατί στην επιχείρηση 
που δούλευε συγγενής της είχαν παρουσια-
στεί κρούσματα κορωνοϊού πριν από καιρό! 
Πράγματι μια επιχείρηση είχε υποχρεωθεί 
να προχώρησε σε απολυμάνσεις και σ αυτήν 

εργαζόταν πράγματι ο συγγενής της, μόνο 
που το διάστημα που διαπιστώθηκε κορω-
νοϊός σε κάποια μέλη της επιχείρησης, αυ-
τός βρισκόταν ήδη σε πολυήμερη άδεια για 
γεωργικές ασχολίες. Μάλιστα όταν το έμαθε 
και χωρίς να είναι υποχρεωμένος, προέβει 
σε τεστ κορωνοϊού το οποίο αποδείχτηκε 
αρνητικό. Να σημειώσουμε ότι η επιχείρη-
ση όπου καταγράφηκαν κρούσματα είναι 
και πάλι σε λειτουργία, χωρίς υγειονομικά 
προβλήματα. Παρ όλα αυτά ο επιχειρημα-
τίας στιγμάτισε την εργαζόμενη αποκλείο-
ντάς την από την εργασία και μάλιστα χω-
ρίς λόγο. Ούτε στην εποχή των λεπρών να 
είμασταν.
Αν και τα αστυνομικά μέτρα τουλάχιστον 
στην Αργολίδα δεν έχουν δημιουργήσει 
προβλήματα, στην γειτονική μας Κυνουρία 
τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα και «όταν 
ακούς προξενιά στην γειτονιά σου καρτέρα-
τα στην πόρτα σου» που λέει και η παροιμία 
καλό είναι να συνετιστούν και οι εδώ από το 
παράδειγμα του Ξηροπηγάδου. Όπως μας 
κατάγγειλε μια πολίτισα που έχει επιλέξει 
για κατοικία στα ορεινά του Ξηροπηγάδου, 
δέχτηκε τις αυστηρές παρατηρήσεις αστυ-
νομικών και πρόστιμο γιατί κατέβηκε από 
το βουνό να πετάξει σε κάδο του χωριού τα 
σκουπίδια της χωρίς να έχει στείλει sms. Η 
γυναίκα τους εξήγησε ότι δεν υπάρχει κά-
δος στο βουνό, ούτε φυσικά κωδικός για τα 
σκουπίδια αφού θεωρείται δεδομένο ότι μέ-
χρι τον κάδο στην γειτονιά μας δεν χρειάζε-

ται να στείλουμε sms. Βέβαια τα προβλήματα 
με την μετακίνηση δεν περιορίζονται στην 
εξεύρεση κάδου, αλλά και στην αγορά τροφί-
μων. Θα έπρεπε να υπάρχει μια ελαστικότητα 
σε όμορες περιοχές, να μπορούν οι κάτοικοι 
να μεταβαίνουν ως το κοντινότερο χωριό ή 

πόλη ακόμα κι αν αυτό βρίσκεται σε όμορο 
νομό. 
Οι υπερβολές σε κάθε περίπτωση μπορούν 
να αποβούν μοιραίες για το κοινωνικό σύνο-
λο και να μεταφραστούν σε φαινόμενα βίας, 
ρατσισμού ή και των δύο μαζί.

Η άγνοια και ο φόβος αρχίζουν να μας 
οδηγούν σε ακρότητες

Από τον Covid-19  στο ρατσισμό και την βία
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 9/11/2020 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αριθ. Πρωτ.: 7322/A1-6333
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 46 & Επονιτών, Ταχ. Κώδικας: 185 10 Πειραιάς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2020
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για τις ανάγκες 

της Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας, έτους 2020 με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, 
όπως ισχύει, 25 παρ. 9 του Ν. 4440/2016 και 64 του Ν. 4590/2019)

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8
μηνών, συνολικά εκατόν δεκαπέντε (115) ατόμων για τις ανάγκες της Απογραφής
Γεωργίας – Κτηνοτροφίας έτους 2020, στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές
Υπηρεσίες Στατιστικής (ΠΥΣ) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) στις έδρες των
αντίστοιχων νομών, κατά ειδικότητα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπι-
κά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).
Η επί μέρους κατανομή των ατόμων με τον αντίστοιχο κωδικό θέσης στην Κεντρική
Υπηρεσία και στις ΠΥΣ, αναγράφεται στην οικεία ανακοίνωση-πίνακας Α΄- (ΣΟΧ 1/2020),
που είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (www.statistics.gr)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Ειδικότητες ανά Νομό
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (101, 106, 111, 115, 118, 119, 121, 124, 127, 130, 131, 133, 135, 138,
140, 141, 142, 144, 145, 148, 149, 151, 153, 159, 164, 168, 170, 172, 174, 177, 180, 185):
στους Νομούς Αττικής, Αργολίδος,΄Αρτας, Βοιωτίας, Γρεβενών, Δράμας, Δωδεκανήσου,
Έβρου, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας,
Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Κιλκίς, Κοζάνης,
Κυκλάδων, Λασιθίου, Λευκάδας, Πέλλας, Πιερίας, Πρέβεζας, Ροδόπης, Σάμου, Τρικάλων,
Φωκίδας, ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (102, 104, 107, 109, 113, 116, 120, 122, 125, 128, 136, 146,
154, 156, 162, 166, 175, 178, 182): στους Νομούς Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας,
Αρκαδίας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Εύβοιας, Ημαθίας,
Κέρκυρας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λέσβου, Μεσσηνίας, Ροδόπης, Σερρών, Φθιώτιδας, ΔΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (103, 105, 108, 110, 112, 114, 117, 123, 126, 129, 132, 134, 137, 139,
143, 147, 150, 152, 155, 157, 158, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 176, 179, 181, 183,
184, 186, 187, 188): στους Νομούς Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας,
Άρτας, Aχαΐας, Βοιωτίας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Εύβοιας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας,
Ηρακλείου, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Κιλκίς, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας,
Λασιθίου, Λέσβου, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Πέλλας, Πιερίας, Ρεθύμνης, Ροδόπης,
Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Χαλκιδικής, Χανίων, Χίου 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης: ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 101, 106, 111, 115, 118, 119, 121, 124, 127, 130, 131, 133, 135,
138, 140, 141, 142, 144, 145, 148, 149, 151, 153, 159, 164, 168, 170, 172, 174, 177, 180 & 185
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα: 1)
Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
(πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών
Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο του 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Τεχνολογίας ή Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή
Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας
ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: Εισαγωγική
Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής
Διοίκησης και Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης
Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή
Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις: α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε
β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή
Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης
Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονο-
μάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης
και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής
και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας
Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής
Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών
Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και
Διεθνών Σχέσεων) ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Στατιστικής ή Στατιστικής
και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών
Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Μαθηματικών με κατεύθυνση
Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Χρηματοοικονομικής
και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλ-
λων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
3) Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Κωδικός θέσης: ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 102, 104, 107, 109, 113, 116, 120, 122, 125, 128, 136,
146, 154, 156, 160, 162, 166, 175, 178 & 182
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα: 1)
Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων
Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων
Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. ή Ελεγκτικών και
Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων -
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Επιχειρηματικού

Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση
και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή
Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και
Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Διοίκησης Οικονομίας &
Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων ή Στελεχών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Τουριστικών
Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Τυποποίησης
και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής
και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών –
Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
3) Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Κωδικός θέσης: ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 103, 105, 108, 110, 112, 114, 117, 123, 126, 129,
132, 134, 137, 139, 143, 147, 150, 152, 155, 157, 158, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173,
176, 179, 181, 183, 184, 186, 187 & 188
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα: α)
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα
Πληροφορικής ή β) Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου: (i)
οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ ή (ii) ειδικότητας
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα ή γ) Απολυτήριος τίτλος: (I) κλάδου Πληροφορικής
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή (ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή (iii) ειδικότητας Υπαλλήλων
Χειριστών Η/Υ Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος
σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
• Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται με τα ίδια προσόντα πρόσλη-
ψης, ανεξάρτητα από το σύνολο της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμε-
να κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων των Νομών Γρεβενών (κωδ. 118), Δράμας
(κωδ. 119 & 120), Έβρου (κωδ. 124, 125 & 126), Ευρυτανίας (κωδ. 130), Θεσπρωτίας
(κωδ. 140), Καστοριάς (κωδ. 144), Κιλκίς (κωδ. 149 & 150), Πέλλας (κωδ. 168 & 169),
Ροδόπης (κωδ. 174, 175 & 176), Σερρών (κωδ. 178 & 179), Φλώρινας (κωδ. 184), καθώς
και των δήμων Ρόδου (κωδ. 121, 122 & 123), Ζακύνθου (κωδ. 131 & 132), Σύρου-
Ερμούπολης (κωδ. 153, 154 & 155), Λευκάδας (κωδ. 164), Χίου (κωδ. 188), όλων των
Δήμων της νήσου Κέρκυρας (κωδ. 145, 146 & 147), της νήσου Κεφαλληνίας (κωδ. 148),
της νήσου Λέσβου (κωδ. 162 & 163), της νήσου Σάμου (κωδ. 177) και των Δήμων Δελφών
και Δωρίδος του Νομού Φωκίδας (κωδ. 185), (άρθρο ένατο, παρ. 28 του ν. 4057/2012).
•• Για τις υπόλοιπες θέσεις και κωδικούς δεν ισχύει το κριτήριο της εντοπιότητας.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοι-
πών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (elstatsox1@statistics.gr) όλα τα απαιτούμενα από την
παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02.12.2019» δικαιολογητικά, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ»
του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(elstatsox1@statistics.gr).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρο-
νικό ταχυδρομείο. 
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απα-
ραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες
αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγο-
ρίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπι-
κού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση
όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερο-
λογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε
τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), στο δικτυακό της τόπο (www.statistics.gr), στα καταστή-
ματα των Περιφερειακών Υπηρεσιών Στατιστικής της ΕΛ.ΣΤΑΤ., στα οποία κατανέμονται
οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στους χώρους των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημά-
των των Δήμων Πειραιά, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Ναυπλιέων, Τρίπολης, Αρταίων,
Πατρέων, Λεβαδέων, Γρεβενών, Δράμας, Ρόδου, Αλεξανδρούπολης, Χαλκιδέων,
Καρπενησίου, Ζακύνθου, Πύργου, Βέροιας, Ηρακλείου, Ηγουμενίτσας, Θεσσαλονίκης,
Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, Βόρειας
Κέρκυρας, Νότιας Κέρκυρας, Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης, Κιλκίς, Κοζάνης,
Κορινθίων, Σύρου - Ερμούπολης, Σπάρτης, Λαρισαίων, Αγίου Νικολάου, Μυτιλήνης,
Δυτικής Λέσβου, Λευκάδας, Βόλου, Καλαμάτας, Έδεσσας, Κατερίνης, Πρέβεζας,
Ρεθύμνης, Κομοτηνής, Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Σερρών, Τρικκαίων, Λαμιέων,
Φλώρινας, Δελφών, Δωρίδος, Πολυγύρου, Χανίων & Χίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέ-
λευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια
αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους
Υπηρεσίες του φορέα μας και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσί-
ευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί
τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό
τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (www.statistics.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες →
Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων →Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες
αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και
από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα –
Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων →Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος
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Σ
τη δημιουργία μονάδας 
παραγωγής Υδρογόνου 
η οποία θα στηρίζεται 
στην τεχνολογία «Plasma 
Gasification», προσανατο-

λίζεται ο δήμος Άργους Μυκηνών, για 
να επιλύσει το πρόβλημα της αποκατά-
στασης των χώρων ανεξέλεγκτης διά-
θεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) εντός των 
διοικητικών του ορίων και της πλήρους 
εξαφάνισής τους, παράγοντας παράλ-
ληλα καθαρής μορφής Υδρογόνο.
Η επένδυση αυτή θα εκμεταλλεύεται τα 
χρόνια θαμμένα και συσσωρευμένα δη-
μοτικά στερεά απόβλητα στους χώρους 
απόθεσης (ΧΑΔΑ), χρησιμοποιώντας τα 
ως πρώτη ύλη για την παραγωγή Υδρο-
γόνου, με μηδενική υπολειμματικότητα.
Με την λύση αυτή, ο Δήμος στοχεύει να 
απαλλαγεί ολοσχερώς από το πρόβλημα 
του ΧΑΔΑ, χωρίς να χρειασθεί να δαπα-
νήσει ούτε ένα ευρώ.
Η πρόταση αυτή κατατέθηκε στο δημο-
τικό συμβούλιο από το δήμαρχο Άργους 
Μυκηνών Δημήτρη Καμπόσο και πέ-
ρασε πλειοψηφικά, αναμένοντας πλέον 
την υλοποίησή της.
Συγκεκριμένα, το δημοτικό συμβούλιο 
αποφάσισε την παραχώρηση με εκμί-
σθωση χωρίς δημοπρασία του ΧΑΔΑ 
στη θέση Γκριμάρια για την δημιουργία 
μονάδας Υδρογόνου με πλήρη αποκα-
τάσταση του χώρου μέχρι τελικής εξά-
λειψής του. 

Ο Καμπόσος
Στο δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρχος 
Δημήτρης Καμπόσος εισηγήθηκε το εν 
λόγω θέμα, λέγοντας:
«Οι τοπικές κοινωνίες αντιμετωπίζουν 
ένα αυξανόμενο πρόβλημα συσσώρευ-
σης απορριμμάτων. Ακόμη και αν ο 
διαχωρισμός των αποβλήτων φαίνεται 
να προοδεύει και να αρχίζει να εφαρ-
μόζεται και η κοινωνική συνείδηση να 
αυξάνεται, παραμένουν ακόμη άλυτα τα 
προβλήματα που σχετίζονται με το απλό 
γεγονός — τί θα γίνει με τα συγκεντρω-
μένα απόβλητα και τα υπολείμματα;
Όσον αφορά το Δήμο μας, η εικόνα του 
ΧΑΔΑ στα «Γκριμάρια» είναι απογοη-
τευτική. Ό,τι λύσεις προτείνονται είτε 
από το ΠΕΣΔΑ είτε από το ΣΔΙΤ Πελο-
ποννήσου δεν λύνουν το πρόβλημα της 
ύπαρξης αυτού του βουνού από σκουπί-
δια, αλλά αφορούν στη μη συσσώρευση 
νέων.
Οι Χώροι υγειονομικής ταφής υπολειμ-
μάτων (ΧΥΤΥ) που προτείνει το ΣΔΙΤ 
Πελοποννήσου δεν αποτελούν λύση για 
τον υπάρχοντα ΧΑΔΑ, αλλά για ότι πε-
ρισσεύει από την μονάδα ΜΕΑ του Δή-
μου. Και αυτό θα γίνεται με χρέωση του 
Δήμου ανά τόνο.
Ως εκ τούτου, μετά από πρόταση της 
εταιρείας FN Development IKE, πα-
ρουσιάσθηκε μια τοπική λύση, προσιτή 
και μηδενικών επιπτώσεων, ικανή να 
εξαφανίσει τον ΧΑΔΑ και να αποκατα-
στήσει πλήρως το τοπίο χωρίς να έχει 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Είναι δυνα-

τόν δε να εγκατασταθεί εντός του χώρου 
του ΧΑΔΑ».

Η πρόταση
Όπως επισήμανε ο δήμαρχος: «Σύμφω-
να με την πρόταση, η οποία είναι πρωτο-
ποριακή για την Ελλάδα, θα δημιουργη-
θεί μια μονάδα παραγωγής Υδρογόνου 
η οποία θα στηρίζεται στην τεχνολογία 
αιχμής “Plasma Gasification” και η 
οποία αφενός μεν θα επιλύσει το πρό-
βλημα όχι απλά της αποκατάστασης 
των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης 
απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) εντός των διοι-
κητικών ορίων του Δήμου Άργους Μυ-
κηνών, αλλά της πλήρους εξαφάνισής 
τους, αφετέρου δε, θα παράγει καθαρής 
μορφής Υδρογόνο, το οποίο αποτελεί το 
καύσιμο του μέλλοντος.
Η επένδυση αυτή θα εκμεταλλεύεται τα 
χρόνια θαμμένα και συσσωρευμένα δη-
μοτικά στερεά απόβλητα στους χώρους 
απόθεσης (ΧΑΔΑ), χρησιμοποιώντας τα 
ως πρώτη ύλη για την παραγωγή Υδρο-
γόνου, με μηδενική υπολειμματικότητα.
Με την λύση αυτή, ο Δήμος θα απαλ-
λαγεί ολοσχερώς από το πρόβλημα του 
ΧΑΔΑ, χωρίς να χρειασθεί να δαπανή-
σει ούτε ένα ευρώ! Για να υλοποιηθεί η 
επένδυση αυτή, μετά από συζητήσεις με 
την ενδιαφερόμενη εταιρεία, προτείνω 
τα εξής:
• Να δεσμευθεί ο Δήμος Άργους Μυκη-
νών να παραχωρήσει, εφόσον εξασφαλι-
στούν όλες οι αναγκαίες αδειοδοτήσεις, 
στην εξειδικευμένη ιδιωτική εταιρεία με 
την επωνυμία FN DEVELPOMENT το 
σύνολο των χρόνια θαμμένων ΑΣΑ των 
ΧΥΤΑ και ΧΑΔΑ εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου Άργους-Μυκηνών 
και υπολείμματος, προκειμένου να κα-
τασκευαστεί μια μονάδα αεριοποίησης 

πλάσματος.
• Επί πλέον, προκειμένου να διευκολυν-
θεί η διαδικασία αποκομιδής των θαμ-
μένων ΑΣΑ στη θέση «Γκριμάρια» της 
Δ.Ε. Άργους, να παραχωρηθεί ο χώρος 
των 27.217,76 - 6.302,86 = 20.914,90 
m2 που προκύπτουν μετά την αφαίρεση 
από το Δημοτικό ακίνητο των 6.302,86 
m2 που έχουν χρησιμοποιηθεί για την 
δημιουργία ΜΕΑ, και ο οποίος περιλαμ-
βάνει τον χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης 
απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) σήμερα.
• Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί εί-
ναι μίσθωση κατ’ εξαίρεση, χωρίς δη-
μοπρασία, για 10 χρόνια έναντι τιμή-
ματος 1 €/έτος (ΦΕΚ Α’/133/19.7.2018, 
άρθρο 196) για να υλοποιηθεί ειδική 
εγκατάσταση, η οποία, άνευ οικονομι-
κού ανταλλάγματος, θα καθαρίσει και 
θα εξαλείψει τον παράνομο ΧΑΔΑ στη 

θέση «Γκριμάρια». Ο χρόνος παραχώρη-
σης θα πρέπει να είναι μέχρι την πλήρη 
εξάλειψη του παράνομου ΧΑΔΑ. Επει-
δή ο απαιτούμενος χρόνος θα είναι άνω 
των 10 ετών, η σύμβαση θα είναι 10ετής 
με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης 
για άλλα 10 χρόνια.
Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας η 
εταιρεία θα κάνει όλες τις απαραίτητες 
μελέτες, ετοιμάζοντας τους αντίστοιχους 
φακέλους και θα υποβάλει τις αντίστοι-
χες αιτήσεις για έκδοση των αντιστοί-
χων αδειών:
• Α.Ε.Π.Ο. από την Δ/νση Περιβάλλοντος 
& Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Άδεια Εγκατάστασης από την Περιφέ-
ρεια.
Το κόστος αυτών των μελετών, της 
προετοιμασίας, της υποβολής και της 
παρακολούθησης των φακέλων, το 
οποίο υπερβαίνει τις 200.000 €, το ανα-
λαμβάνει εξ ολοκλήρου η εταιρεία FN 
Development IKE.»

Η αντιπολίτευση
Από την πλευρά της αντιπολίτευσης ο 
Δημοτικός Σύμβουλος Ι. Λυκοσκούφης 
δήλωσε: «Αναγνωρίζω την ανάγκη απο-
κατάστασης του ΧΑΔΑ του Δήμου μας 
που προέκυψε από τη χρόνια αδράνεια 
των δημοτικών αρχών. Όμως, λόγω της 
σοβαρότητας του θέματος και της ελλι-
πέστατης ενημέρωσης από το Δήμαρχο 
για την προτεινόμενη τεχνολογία και 
τις πιθανές επιπτώσεις της, καταψη-
φίζω την εισήγηση». Επίσης ο Δημοτι-
κός Σύμβουλος Γ. Θεοδοσίου δήλωσε: 
«Θεωρούμε το θέμα πάρα πολύ σοβαρό 
ώστε να έρθει σε έκτακτη κατεπείγου-
σα συνεδρίαση, θα έπρεπε να έρθει σε 
τακτική συνεδρίαση έτσι ώστε να συζη-

τηθεί εκτενέστερα και για το λόγο αυτό 
ΑΠΕΧΕΙ της ψηφοφορίας».  Οι Δημοτι-
κοί Σύμβουλοι Α. Χειβιδόπουλος, Ι. Γα-
λάνης, Π. Θωμόπουλος, Κ.-Β. Ρούσου, Γ. 
Κουγιά – Αποστόλου, Κ. Γκαρκάσουλας, 
Λ. Κούρος, Ν. Χαρτοφύλλης, Σ. Δημάκη, 
Γ. Δελογιάννης, Α. Μποζιονέλος και Χ. 
Νενεκούμης ψήφισαν παρών.

Η απόφαση
Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε:
1. Την εκμίσθωση κατ’ εξαίρεση, χωρίς 
δημοπρασία, σύμφωνα με το άρθρο 192 
του ν. 3463/2006, για δέκα (10) χρόνια, 
με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα (10) 
δέκα χρόνια, έναντι του συμβολικού μι-
σθώματος του 1 €/έτος προς την εταιρεία 
με την επωνυμία “FN DEVELPOMENT 
Ι.Κ.Ε.” του εδαφικού τμήματος, εμβαδού 
20.914,90 τ.μ., του δημοτικού ακινήτου 
που ευρίσκεται στην θέση «ΓΚΡΙΜΑ-
ΡΙΑ» της Δ.Ε. Άργους και περιλαμβάνει 
το χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης απορ-
ριμμάτων (ΧΑΔΑ), αφαιρουμένου από 
το συγκεκριμένο δημοτικό ακίνητο 
εδαφικού τμήματος, εμβαδού 6.302,86 
τ.μ. που έχει χρησιμοποιηθεί για την 
δημιουργία ΜΕΑ, προκειμένου με την 
δημιουργία Μονάδας παραγωγής Υδρο-
γόνου (στηριζόμενης στην τεχνολογία 
αιχμής “Plasma Gasification”) να λάβει 
χώρα η διαδικασία αποκομιδής των 
θαμμένων ΑΣΑ στον χώρο του ΧΑΔΑ, 
χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση του 
Δήμου Άργους – Μυκηνών, με σκοπό 
την πλήρη αποκατάσταση των χώρων 
ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων 
(ΧΑΔΑ) εντός των διοικητικών ορίων 
του Δήμου μας, γεγονός που θα σημά-
νει την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων του Δήμου μας.
2. Η συγκεκριμένη εκμίσθωση θα τε-
λεί υπό την αίρεση α)της δυνατότητας 
εγκατάστασης της παραπάνω μονάδας 
παραγωγής υδρογόνου στον πιο πάνω 
χώρο ΧΑΔΑ, β)τόσο της εξασφάλισης 
εκ μέρους της πιο πάνω εταιρείας (μι-
σθώτριας) όλων των αναγκαίων αδει-
οδοτήσεων από τις αρμόδιες Κρατικές 
Υπηρεσίες, όσο και της προσκόμισης 
στον Δήμο Άργους – Μυκηνών όλων 
των απαραίτητων εγγράφων που απο-
δεικνύουν την αδειοδότηση της συγκε-
κριμένης εταιρείας από τις αρμόδιες 
Κρατικές Υπηρεσίες και
γ) της πρόβλεψης της πρότασης της μι-
σθώτριας εταιρείας στον ΕΣΔΑ και ΠΕΣ-
ΔΑ Πελοποννήσου και
3. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας η 
εταιρεία θα κάνει όλες τις απαραίτητες 
μελέτες, ετοιμάζοντας τους αντίστοιχους 
φακέλους και  θα υποβάλει τις αντίστοι-
χες αιτήσεις για έκδοση των αντιστοί-
χων αδειών:
• Α.Ε.Π.Ο. από την Δ/νση Περιβάλλοντος 
& Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Άδειας Εγκατάστασης από την Περιφέ-
ρεια κ.λ.π.

Υδρογόνο από σκουπίδια

Το κόστος των 
μελετών, της 

προετοιμασίας, της 
υποβολής και της 
παρακολούθησης 
των φακέλων, το 
οποίο υπερβαίνει 
τις 200.000 €, δεν 

επιβαρύνει το δήμο

Πώς σχεδιάζει ο Καμπόσος να εξαφανίσει τα σκουπίδια στη Ν. Κίο  
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του Θέμου Γκουλιώνη*

μονολογώντας

Έξυπνη κίνηση ΚωστούρουΈξυπνη κίνηση Κωστούρου
Σε μια έξυπνη κί-
νηση προχωρά ο 
δήμαρχος Κωστού-
ρος αποφασίζοντας 
να τοποθετήσει το 
Χριστουγεννιάτικο 
Δέντρο του Ναυπλί-
ου, στο προαύλιο 
του Νοσοκομείου, 
αντί για την πλατεία 
Συντάγματος.

Όπως λέει ο δήμαρχος «ο συμβολισμός διττός, αφενός ως ένδειξη σεβασμού προς όλους όσοι μάχονται 
καθημερινά στην πρώτη γραμμή και με ιδιαίτερο σθένος το τελευταίο δύσκολο διάστημα που διανύου-
με διακινδυνεύοντας τη ζωή τους, αφετέρου θέλοντας να ενισχύσουμε την προσπάθεια των πολιτών να 
παραμείνουν υπεύθυνοι».       Υ.Ζ.

Έρχεται κρύοΈρχεται κρύο
Μπορεί να άργησε λίγο, όμως σιγά σιγά κάνει την εμ-

φάνισή του και ο Χειμώνας. Πέρα από τους αστέγους 

συνανθρώπους μας υπάρχουν και κάτι άλλες ψυχές 

που χρειάζονται περίθαλψη. Βάλτε ένα χαρτοκούτι σε 

μια γωνιά όπου συχνάζουν ζώα και λίγη τροφή για να 

επιβιώσουν. Η καλύτερη λύση είναι να υιοθετήσετε ένα 

από αυτά που πέρα από την συντροφιά τους θα σας 

προσφέρει την δυνατότητα βόλτας στις δύσκολες μέ-

ρες της καραντίνας.       ΟΝ.Η ευλογημένη ανικανότητα
Όλοι σήμερα ομιλούν για το νόμιμον. Κάποιοι μάλιστα από τούς Ταγούς, 
έφθασαν να εξισώνουν το νόμιμο με το ηθικό!! 
Η Αριστοτελική Διάνοια όμως, είχε δεί ότι: «Ο Νόμος, είναι ο εγγυητής των 
δικαιωμάτων τού Ανθρώπου, αλλά δέν έχει και τη δύναμη να καταστήσει 
τούς Πολίτες, ηθικούς και φίλους τής Δικαιοσύνης» («Πολιτικά» 1319 a 5).
Ο παππούς μας ο Πλάτων έλεγε: «Όλο το χρυσάφι που είναι πάνω στη Γή, 
αλλά και κάτω απ’ αυτήν, δεν αξίζει, όσο αξίζει η ΑΡΕΤΗ» («Νόμοι» 728 a).
Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει όλο αυτό σήμερα στα δικαστήρια (και όχι 
μόνο), όπου ανταγωνίζονται μετά σθένους οι αντίπαλοι συνήγοροι υπέρ 
τής αθωότητας ο καθένας τού δικού του πελάτη. Δέν έχει καμμιά σημασία 
εάν αμφότεροι γνωρίζουν από πρίν τήν αλήθεια, η οποία θα βρίσκεται 
ασφαλώς προς τήν μία πλευρά, και βέβαια θα καταστρατηγηθεί συνειδητά.
Ο Πλάτων είχε διδάξει ότι: «Πρίν οι νέοι ασχοληθούν με την ρητορικήν, θα 
πρέπει να έχουν - μέσω τής Παιδείας - καταστεί ενάρετοι, διότι ρήτορες 
άνευ αρετής, καθίστανται επιτήδειοι εις το κακουργείν». Παρ’ όλα αυτά 
όμως, όλοι μας ασκούμεθα εις τήν ρητορεία και τήν επιχειρηματολογία, 
αδιαφορώντας για τήν έννοια τής αλήθειας και τής ηθικής.   
Ο μεγαλύτερος από τούς Σοφιστές, ο Γοργίας, διαστρέφοντας τήν λογική, 
είχε δώσει τόν εξής ορισμό τής Αρετής: «αρετή, είναι η ικανότητα να διοι-
κείς τούς ανθρώπους» (Πλάτωνος «Μένων» 73 d).
Ο ορισμός αυτός από μόνος του, αποτελεί μια πανωλεθρία τής 
ανθρώπινης σκέψης. 
Αλλά ΑΡΕΤΗ όμως - όσο και αν αυτό μοιάζει παραλογισμός - δέν είναι 
ικανότητα. ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΠΡΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ. 
Ο ενάρετος άνθρωπος, κείται μακράν ακόμη και σκέψεως διαπράξε-
ως μιάς οποιασδήποτε αδικίας. Πράττει μόνο το καλό, δίχως να επιζητά 
οποιαδήποτε αμοιβή, διότι αμοιβή γι’ αυτόν είναι το ότι έπραξε το ηθικό. 
Και αποτελεί τούτο, τήν μέγιστη αμοιβή.
Εντυπωσιασμένος ο Πλάτων από αυτό, παρατήρησε και κάτι το εξ ίσου 
σημαντικό: «Στην Πόλη που κατοικείται από εναρέτους, δέν καθίσταται 
ελκυστική, ούτε καν επιδιώξιμη η άσκηση τής εξουσίας» (Πλάτωνος «Πο-
λιτεία» βιβλίο 1ο 347 D).   
Σήμερα όλο αυτό ακούγεται παιδαριώδες, και όλοι ρωτούν: Και ποιος είναι 
ο εξουσιαστής, και πώς επί τέλους ασκείται η εξουσία; Ποιος παίρνει τίς 
αποφάσεις;
Όσο και αν είναι ηλίου φαεινότερο, όσο και αν είναι απολύτως διαλευκα-
σμένο, η εξουσία επί Δημοκρατίας, ασκείτο από όλους μαζί τούς Πολίτες, 
μέσω τών συνεχών Δημοψηφισμάτων, και η γνώμη τού καθενός Πολίτη, 
είτε ήταν ο Πλάτωνας, ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής, ο Ευριπίδης, ο Αριστοφά-
νης ή ένας γιδοβοσκός, ένας αγράμματος γεωργός, ένας εργάτης, ξυλουρ-
γός, καραβομαραγκός, ή ο κωπηλάτης μιάς τριήρους, ήσαν οι γνώμες όλες 
μα απολύτως όλες τους, ισάξιες.     
Επ’ αυτού, είχε μιλήσει στα πρόθυρα τού Δημοκρατικού Πολιτεύματος, ο 
Ηράκλειτος από τήν Έφεσο (ο αποκαλούμενος και ΦΩΤΕΙΝΟΣ φιλόσο-
φος): «Η ΓΝΩΣΗ ΔΕΝ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΟ ΣΚΕΠΤΕΣΘΑΙ» Πολυμαθίη νόον 
ου διδάσκει (απόσπ. 81). 
Σήμερα εμείς, επιβεβαιώνοντας τόν Ηράκλειτο, παρακολουθούμε προβε-
βλημένους ανθρώπους τής εξουσίας, με σπουδές σε διάσημα πανεπιστή-
μια τού εξωτερικού και με αμέτρητα διδακτορικά, να είναι ηλίθιοι, ενώ 
ταυτόχρονα μένουμε έκθαμβοι από τη σοφία κάποιων γέρων που δέν 
γνωρίζουν ούτε το όνομά τους να γράψουν.

Ναύπλιον 23.11.20

*Ο Θέμος Γκουλιώνης είναι Οφθαλμίατρος
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Αναμένονται ανακοινώσεις για αυξήσεις στη ΔΕΥΑΝ
Αναπροσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική 
η ΔΕΥΑ Ναυπλίου, αφού ήδη πέρασε από την 
Οικονομική Επιτροπή του δήμου από τις  27 
Οκτωβρίου, μελέτη κοστολόγησης και αναμέ-
νονται οι σχετικές ανακοινώσεις.

Οι τιμές μεταξύ της υφιστάμενης τιμολόγη-
σης και της προτεινόμενης στα 60 Μ3/4μηνο 
για τους καταναλωτές, θα είναι αυξημένη κατά 
14,24% έναντι της υφιστάμενης σήμερα τιμολό-
γησης.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση η ΔΕΥΑ 
Ναυπλίου προχωρά άμεσα σε εσωτερική τρο-
ποποίηση των τιμολογίων της, με σκοπό - στόχο 
την καλύτερη τιμολόγηση στις κατηγορίες των 
χρηστών, αλλά και την ενίσχυση των κοινωνι-
κών παροχών, μέσω της τιμολόγησης για τις 
ομάδες χρηστών που μπορούν να εισέλθουν 
στα νέα τιμολόγια.     Υ.Ζ.

Τί …ψάχνουν Τί …ψάχνουν 
οι Γερμανοί στα οι Γερμανοί στα 

νερά μας;νερά μας;
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμε-

τείχε στην ψηφιακή ημερίδα με θέμα 

την διαχείριση των υδατικών πόρων 

στην Ελλάδα, με τηλεδιάσκεψη και δι-

οργανώθηκε από το ΕλληνοΓερμανικό 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή-

ριο. Στόχος της ημερίδας ήταν να φέ-

ρει σε επαφή ελληνικές και γερμανικές 

επιχειρήσεις που ασχολούνται με τους 

τομείς διαχείρισης των υδατικών πό-

ρων ώστε με την ανταλλαγή εμπειριών 

και τεχνογνωσίας να δημιουργηθούν 

συνεργασίες και συνέργειες σε αυτούς 

τους τομείς.

Στην ψηφιακή ημερίδα, ο γενικός 

γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος 

και Υδάτων Κωνσταντίνος Αραβώσης 

παρουσίασε τους στόχους που έχει 

θέσει το υπουργείο για την διαχείριση 

των υδατικών πόρων της χώρας μας 

για τα επόμενα χρόνια.

Στη συνέχεια στελέχη από συνολικά 12 

γερμανικές επιχειρήσεις που δραστη-

ριοποιούνται στην διαχείριση των υδα-

τικών πόρων παρουσίασαν μεθόδους 

και τεχνικές με τις οποίες πετυχαίνουν 

την βέλτιστη διαχείριση.
Υ.Ζ.

Αγώνας στολισμού 
Σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί η δήμοι 
του Νομού με το Άργος να προηγείται του 
Ναυπλίου. Όμως τα τελευταία δύο τουλά-
χιστον χρόνια θα πρέπει να επισημάνου-
με ότι η πόλη του Ναυπλίου είναι ποιοτι-
κότερα στολισμένη απ αυτήν του Άργους. 
Και για φέτος προς το παρόν το Άργος 
μπορεί να στολίζει ακόμα και Ναούς, 
όμως από πλευράς στολισμάτων πρόκει-
ται για χιλιοπαιγμένα και ανιαρά. Ελπίζου-
με τουλάχιστον το Ναύπλιο να ξανακάνει 
και φέτος την ποιοτική διαφορά.    ΟΦ. 

Ο Έλληνας Ο Έλληνας 
Beeching Δ. ΡέππαςBeeching Δ. Ρέππας
Αχ αυτό το ΠΑΣΟΚ της προηγούμενης 
δεκαετίας, όπου ακούμπισε το χεράκι 
του τα κατέστρεψε όλα, όπως και τον 
σιδιρόδρομο. Αλλά και η ΝΔ από κο-
ντά, στάχτη και θρούμπερη. Όπως λέει 
ένας από του πιο πιστους φίλους του 
σιδηροδρόμου ο Γιώργος Νάθαινας «εν 
μια νυκτί με το "τσεκούρι του (έλληνα) 
Beeching" Δ. Ρέππα - τότε Υπουργού 
Μεταφορών, το σιδηροδρομικό δίκτυο 
Πελοποννήσου και κυρίως οι 3 πιο ζου-
μερές γραμμές του (περιφερειακού και 
προαστιακού τύπου),  Πατρών-Πύρ-
γου, Κορίνθου-Άργους--Ναυπλίου και 
Καλαμάτας-Μεσσήνης».
Πάλι καλά εδώ που τα λέμε. Στο τσακ 
την γλίτωσε ο σιδηρόδρομος Αθήνα 
Αλεξανδρούπολη που αν δεν προβλέ-
πονταν μετακινήσεις στρατευμάτων 
μέσω αυτού θα είχε πέσει στον Γοργο-
πόταμο.

ΑΝ.

Ερμιονίδα 2021
Η Επιτροπή Σχεδιασμού Επετειακών Εκδηλώσεων «Ερμιονίδα 
2021», λόγω της κατάστασης lockdown, παρατείνει την ανοι-
χτή πρόσκληση στους Δημότες, τους Συλλόγους και Φορείς, 
στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης καθώς και στους φίλους της Ερμιονίδας να καταθέ-
σουν προτάσεις για δράσεις στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για 
τα 200 χρόνια από την Επανάσταση.

Η προθεσμία λήγει αύριο Παρασκευή. Στη συνέχεια η Επιτρο-
πή θα αξιολογήσει και θα επεξεργαστεί τις προτάσεις και θα 
τις προωθήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.. Υ.Ζ.
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AΔΑ: 64ΣΖ7Λ1-ΛΓ3
ΑΔΑΜ: 20PROC007707879

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ναύπλιο, 24 /11/2020
Αρ. Πρωτ.: 285384/45287

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟ-
ΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 15/2020

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου 
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡ-
ΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟ-
ΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκη-
ρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ.: 1515/18-11-2020 ΑΔΑ: 
ΨΩΑΠ7Λ1 - Τ34  Απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, 
ανοικτή διαδικασία μέσω του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη 
δημόσιας σύμβασης του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑ-
ΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ-
ΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗ-
ΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο. 70  (ΝΑΥΠΛΙΟ 
- ΛΥΓΟΥΡΙΟ) (Α’ΦΑΣΗ)»,ΚΩΔ.
ΠΙΣΤ.: 2020ΕΠ52600000 ,Π/Υ 
: 1.000.000,00 ευρώ Cpv: 
45233120-6.
Το έργο αποτελείται από την κα-
τηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑ  
με προϋπολογισμό: 806.376,90€ 
(δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, 
απρόβλεπτα).
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, 
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονι-
κή πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια 
προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρο-
νικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr,  για τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συ-
στημικό κωδικό  94008  καθώς 
και στην ιστοσελίδα της αναθέ-
τουσας αρχής (www.ppel.gov.gr).
Οι προσφορές υποβάλλονται 
από τους ενδιαφερομένους ηλε-
κτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣΗΔΗΣ, ως ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών ορίζεται η 14Η 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2020 Ημέρα: 
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα λήξης των 
προσφορών ορίζεται η 10:00 
π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλε-
κτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών ορίζεται η 18Η ΔΕ-
ΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ημέρα : ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα: 10:00 π.μ. 
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνι-
κών Έργων Π.Ε.Αργολίδας Παρ. 
οδός Ναυπλίου –Νέας Κίου, τηλ.
επ.27523-60433,email: tech@

argolida.gr
Το σύστημα προσφοράς είναι με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
για κάθε ομάδα τιμών ομοει-
δών εργασιών του τιμολογί-
ου και του προϋπολογισμού 
(παρ.2α του άρθρου 95 του 
Ν.4412/2016 ΦΕΚ Α΄147/08-08-
2016). 
Η διακήρυξη του έργου έχει συ-
νταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο 
τεύχος Παράρτημα Β’ ανοικτής 
διαδικασίας  για τη σύναψη ηλε-
κτρονικών δημοσίων συμβάσε-
ων έργου κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθε-
σης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με 
βάση την τιμή. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 
σύμφωνα με το άρθρο 21 της Δι-
ακήρυξης φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, ή ενώσεις αυτών:
α) Οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
υποβάλλουν βεβαίωση εγγρα-
φής  στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) όπως 
αυτό ισχύει κατά τη μεταβατική 
περίοδο από το άρθρο 65 του 
Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112Α/ 2019) 
στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ 2η  
τάξη και Άνω ή Ενώσεις οικονο-
μικών φορέων εγγεγραμμένων 
στην τάξη 1η  του Μ.Ε.Ε.Π. για 
έργα της ίδιας κατηγορίας ΟΔΟ-
ΠΟΙΪΑΣ με τις προϋποθέσεις 
της παρ. 3β του άρθρου 76 του 
Ν.4412/2016 (αναβάθμιση ορίου 
λόγω ένωσης).
β) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
γ) σε κράτος-μέλος του Ευρω-

παϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.),
δ) σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 
στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 
5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρ-
τήματος I της ως άνω Συμφωνί-
ας, καθώς και
ε) σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυ-
μερείς συμφωνίες με την Ένωση 
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.
στ)  Οικονομικός φορέας συμ-
μετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως 
μέλος ένωσης.
ζ)  Οι ενώσεις οικονομικών φορέ-
ων συμμετέχουν υπό τους όρους 
των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 
19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)
του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
1.    Για την συμμετοχή στον δι-
αγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύψους 
16.129,03 €  με ισχύ τουλάχιστον 
εννέα  (9) μηνών και 30 ημερών. 
2.   Ο χρόνος ισχύος των προ-
σφορών είναι (εννέα) 9 μήνες.
3. Το έργο χρηματοδοτεί-
ται από πιστώσεις  ΠΔΕ 
2020ΕΠ52600000.
4.   Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την Προϊ-
σταμένη Αρχή.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 191 Τ.Κ.21231

Δ/νση Διοικητικού
Τμήμα Οικονομικό 

Γραφείο: Προμηθειών
Πληροφορίες: Μπεξή Γεωργία  

ΤΗΛ.27513- 60172     
FAX:27513-60170                                                       

E-MAIL:  promithies3@gna.gr                 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ  ΥΠ. ΑΡΙΘΜ : 30/2020  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  ΤΟΥ  ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ  ΟΡΙΩΝ 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την προμήθεια Αντιδραστήρια αιματο-
λογικών τεστ CPV 33696200-7  ( Αντιδραστήρια αιματολογικού με 
συνοδό εξοπλισμό ) προϋπολογισμού 34.443,74 € συμπεριλαμ-
βανομένου του Φ.Π.Α. - Συστημικός Αριθμός   102727 για χρονικό 
διάστημα ενός ( 1 ) έτους με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομικής άποψης  προσφορά αποκλειστικά βάσει  της 
τιμής (χαμηλότερη τιμή) 
Δικαιολογητικά όπως και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρεται στη Δια-
κήρυξη 30/2020
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο-
ψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης: 34.443,74 €  συμπερι-
λαμβανομένου του  ΦΠΑ  . 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του 
Νοσοκομείου κι ειδικότερα τον ΚΑΕ 1359.
Φορέας για τον οποίο προορίζεται η Προμήθεια: Γενικό Νοσοκομείο 
Αργολίδας-Νοσηλευτική Μονάδα Άργους.
Χρόνος ισχύος σύμβασης: H σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει 
για δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα δίμηνης (2) παράτασης μονομερώς 
ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής ως προς την 
απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού  αντικειμένου της σύμβασης.

ΔΙΑΔΙ-
ΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟ-

ΛΗΣ ΠΡΟΣ-
ΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟ-
ΡΩΝ ΣΤΗΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-
ΚΗ ΠΛΑΤ-
ΦΟΡΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗ-
ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟ-
ΡΩΝ ΣΤΗΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-
ΚΗ ΠΛΑΤ-
ΦΟΡΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗ-
ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΕΝΤΥΠΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟ-

ΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗ-
ΝΙΑ ΗΛΕ-

ΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙ-
ΣΗΣ ΠΡΟΣ-

ΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή 
πύλη www.
promitheus.

gov.gr 

23-11-2020                                   
ΗΜΕΡΑ: 

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΩΡΑ: 

08:00 μ.μ.

8-12-2020
ΗΜΕΡΑ: 
ΤΡΙΤΗ
ΩΡΑ: 

8:00 μ.μ.

11-12-2020           
ΗΜΕΡΑ: 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΑ: 

14:00 μ.μ.

14-12-2020
ΗΜΕΡΑ: 

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΩΡΑ: 

10:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΤΥΠΟ: 23-11-2020

Η  Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης)  & η Διακήρυξη 
καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβά-
σεων (ΚΗΜΔΗΣ) & στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) .
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  
http://www.promitheus.gov.gr, 
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 
στη διεύθυνση (URL) :   www.gna.gr  στην διαδρομή : Γραφείο 
Προμηθειών →  Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί .
Περισσότερες πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται: στο ΤΗΛ.: 
2751360172 Γραφείο Προμηθειών.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΔΗ

Vita Civilis
Άντε και πήρε μπρος το τραίνο…
Του Άκη Ντάνου

ΆΝΤΕ να πιστέψουμε πως θα πάρει μπρος το τραίνο και θα 
συνδέσει Κόρινθο Άργος και Ναύπλιο Αρχικά και στην συνέχει 
Καλαμάτα και όλες τις Βιομηχανικές Περιοχές ( ΒΙΠΕ) στο διά-
βα του. Ευχή να γίνει, όμως η προχειρότητα δημιουργεί ερω-
τηματικά για την επιτυχία του εγχειρήματος.
ΤΟ ΠΡΩΤΟ που θα έπρεπε να γίνει πριν την εξαγγελία της 
επανεκκίνησης, θα ήταν μια μελέτη για τα αίτια που σταμά-
τησε το τραίνο να λειτουργεί στην Αργολίδα και στην Περιφέ-
ρεια Πελοποννήσου – πλην Κορινθίας- ευρύτερα. Έγινε ποτέ 
αυτή η μελέτη και αν ναι, ποια τα αποτελέσματά της;
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ που θα έπρεπε να εξεταστεί είναι ποιοι ήταν και 
ποιοι θα είναι οι εν δυνάμει πελάτες- επιβάτες της γραμμής. 
Πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η σύνθεση των επιβατών 
έως τέλη του 1980, από τις αρχές του 1990 όταν έγινε η πρώτη 
επανεκκίνηση και ποια η πιθανή νέα σύνθεση; 
ΤΟ ΤΡΙΤΟ ερωτηματικό αφορά το είδος του τραίνου που ανα-
μένεται να δρομολογηθεί. Θα μου πείτε ότι η εμφάνιση ή η 
χρησιμότητα είναι πιο καθοριστική για την λειτουργία του 
τραίνου. Ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι καθοριστικά. Το Ελαι-
οχώρι και η Ανδρίτσα πέρα από ΙΧ δεν έχουν κανένα  άλλο 
μέσο για να μετακινηθούν ακόμα και προς Άργος, πόσο μάλ-
λον προς Αθήνα.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ πέρα από σχεδιασμούς επί χάρτου και τεχνικά 
στοιχεία των γραμμών και διαβάσεων δεν ειπώθηκε κάτι πε-
ρισσότερο, και με κάνει να τρομάζω για το αν θα «δουλέψει το 
εγχείρημα» ή θα πεταχτούν εκατομμύρια στις τσέπες εργολά-
βων και με μηδενικό αποτέλεσμα για τις συγκοινωνίες και το 
περιβάλλον.
ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ είναι πράγματι το πιο περιβαλλοντικό μέσο με-
ταφοράς και το πιο οικονομικό συνάμα, όμως στην Περιφέ-

ρεια Πελοποννήσου έχουμε κουραστεί να το περιμένουμε να 
σφυρίξει. Αλήθεια γιατί πετάχτηκαν τόσα εκατομμύρια επί 
Μανιάτη και Ανδριανού; Ποιες ήταν οι ευθύνες που ανέλαβαν 
και οι δυό τους για την κατάντια του τραίνου; Ποιος από τους 
ιθύνοντες νόες κατήργησε στην τελευταία επανεκκίνηση του 
τραίνου τα πιο κερδοφόρα δρομολόγια, όπως το βραδινό και 
τι επιπτώσεις είχαν;
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ οι λεπτομέρειες που θα πρέπει να επανεξε-
τάσει κανείς πέρα από τις πολιτικές και διοικητικές ευθύνες. 
Θα γράψω την πιο αστεία ίσως αλλά πολύ σημαντική. Την έλ-
λειψη WC στα νέα βαγόνια. Όσο κι αν περίεργο και περιττό 
ακούγεται αναλογιστείτε ότι το τραίνο στα τελευταία του, το 
χρησιμοποιούσαν ως επί το πλείστον άτομα προχωρημένης 
ηλικίας , τα οποία θα έπρεπε να περιμένουν δύο τουλάχιστον 
ώρες μέχρι να φτάσουν Αθήνα χωρίς να μπορούν να ικανο-
ποιήσουν την σωματική τους ανάγκη.
ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ πλέον κανείς πόσες λεπτομέρειες θα 
πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του πριν οδηγήσει το τραίνο 
σε νέα καταστροφή και πριν σπαταληθούν εκ νέου χρήματα. 
Εξ άλλου ούτε ο τουρίστας θα έρθει αν θα πρέπει να αλλά-
ξει τραίνο και βαγόνι στην Κόρινθο, ούτε τα φορτηγά τραίνα 
θα μπορέσουν να κινηθούν, αφού κι αυτά στην Κόρινθο θα 
πρέπει να μεταφορτωθούν. Η πιο αποδοτική λύση θα ήταν 
ο προαστιακός να φτάσει μέχρι το Ναύπλιο. Το Άργος να γί-
νει κόμβος μετεπιβίβασης από Καλαμάτα και Τρίπολη μέχρι 
οι νέες γραμμές να φτάσουν στην Καλαμάτα. Στην Αργολίδα 
ιδιαίτερα καλό θα είναι να επανέλθει η πρόταση της χρήσης 
τουριστικής γραμμής Ναύπλιο-Τίρυνθα-Άργος- Μυκήνες. Για-
τί άντε και πήρε εμπρός το τραίνο, δεν είναι όμως καθόλου 
σίγουρο ότι θα σφυρίξει με επιτυχία.
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Από την Καλαβρία στις 
Μυκήνες  

Πολλές από τις μεγάλες ελληνικές πόλεις 
της Καλαβρίας στη Νότια Ιταλία ιδρύθη-
καν από τους Μυκηναίους κατά τα πρώ-
τα κύματα της ελληνικής αποικιοκρατί-
ας. Αυτό σκέφτηκε μια κομψή Ιταλίδα 
με Ελληνικές ρίζες από την Καλαβρία 
και έτσι επισκέφθηκε φέτος τις Μυκήνες 
μην παραλείποντας να φωτογραφηθεί 
μπροστά από τη διάσημη Πύλη των Λε-
όντων στον αρχαιολογικό χώρο, όπως 
παραθέτει η σελίδα του facebook "We 
the South".

η εβδομάδα που πέρασε

Πρόεδρος Γεωπόνων ο Κοδέλας
Στη θέση του Προέδρου του συλλόγου Γε-
ωπόνων Αργολίδας εξελέγη ο Δημήτρης 
Κοδέλας μετά τις πρόσφατες εκλογές στις 
οποίες κατέκτησε την πρωτιά. Αναλυτικά 
η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου: Κοδέλας Δημήτρης – Πρόεδρος, 
Μπινιάρης Τάσος – Αντιπρόεδρος, Γκόνης 
Γιώργος – Γραμματέας, Γαμβρουλάς Γιώρ-
γος – Ταμίας, Διαμαντής Γιώργος – Μέλος.

Ναύπλιο: Άστεγος προσπαθεί να ζεσταθεί 

Ήταν 12:30 μετά τα μεσάνυχτα, στη γωνία απέναντι από τα δικαστήρια, πίσω από το περίπτερο 
στη στροφή της Αρβανιτιάς και δίπλα στα γραφεία της ΔΕΥΑΝ. Είχαμε βγει για άλλο ρεπορτάζ, 
με άδεια κυκλοφορίας, όταν εντοπίσαμε να καίει μια φωτιά στο σημείο. Πλησιάζοντας είδαμε τον 
άνθρωπο αυτόν να παλεύει με το κρύο, φορώντας ένα κοντό παντελόνι και προσπαθώντας να 
ζεσταθεί με μια αυτοσχέδια φωτιά. Μόνος κι' έρημος σε μια έρημη πόλη. Θλίψη και στεναχώρια.

Νέο δίκτυο ομβρίων στην Πειραιώς
Την αιτία προφανώς στην οποία οφείλο-
νταν οι πλημμύρες στη διασταύρωση της 
τράπεζας Πειραιώς στο Ναύπλιο, φαίνεται 
ότι ανακάλυψαν οι υπεύθυνοι του δήμου, 
κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κόμ-
βου, που είναι σε εξέλιξη. Μεγάλο τμήμα 
του ήδη υπάρχοντος δικτύου ομβρίων, 
όπως διαπιστώθηκε κατά την διάρκεια της 
εκσκαφής μετά από έλεγχο, δεν λειτουρ-
γούσε! Αυτό, έγινε γνωστό πριν μερικές 
ημέρες στην τακτική συνεδρίαση της Οικο-
νομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων, 
όπου ανακοινώθηκε η αντικατάσταση με-
γάλου τμήματος του δικτύου ομβρίων, για 
τον παραπάνω ακριβώς λόγο. Εργασίες οι 
οποίες μαζί με όλα τα παρεπόμενα κοστί-
ζουν στο δήμο Ναυπλιέων 103.000,00 € 
μαζί με Φ.Π.Α.

ΙΣΑ. Επιβάλλονται στοχευμένες 
προσλήψεις γιατρών
Πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γε-
νική συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου 
Αργολίδας, μέσω τηλεδιάσκεψης. Η γενική 
συνέλευση επανέλαβε την ανάγκη ουσι-
αστικής - έμπρακτης ενίσχυσης των λει-
τουργών του ΕΣΥ και ειδικότερα των για-
τρών που δίνουν καθημερινά τη μάχη με 
περιστατικά Covid-19. Επιπλέον ενέκρινε 
ομόφωνα  ψήφισμα, προς την ηγεσία του 
Υπουργείου Υγείας, τον Πανελλήνιο Ιατρι-
κό Σύλλογο και την 6η ΥΠΕ.

Αρχαιολογικό Μουσείο στην Ερμιόνη   
Το σχέδιο δημιουργίας Αρχαιολογικού Μουσείου στην 
Ερμιόνη τέθηκε σε διαδικτυακή συζήτηση που πραγ-
ματοποιήθηκε υπό την υπουργό Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού Λίνα Μενδώνη. Την εκπόνηση των μελετών 
αποκατάστασης του κτηρίου και την μετατροπή του σε 
Μουσείο αναλαμβάνει η Μ. Βαρδινογιάννη σε συνερ-
γασία με τον Δήμο. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολί-
δας αναλαμβάνει την εκπόνηση της μουσειολογικής 
και μουσειογραφικής μελέτης, ενώ το αμέσως επόμενο 
διάστημα το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού θα 
προχωρήσει στην διαδικασία αποδοχής της δωρεάς 
του κτηρίου.

Ο Πουλάς πάει ξανά νοσοκομείο
Αφήνει τη Βουλή και το κοστούμι ακολουθώντας το 
παράδειγμα συναδέρφων του. Ο βουλευτής Αργολί-
δας του Κινήματος Αλλαγής και γιατρός - νεφρολόγος 
Ανδρέας Πουλάς ανακοίνωσε ότι τίθεται εθελοντικά 
στη διάθεση του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας, στα 
πλαίσια της μάχης που δίνεται Πανελλαδικά κατά της 
πανδημίας του κορωνοϊού. Στη δήλωσή του αναφέρει: 
«Κατόπιν συνεννόησής μου με τον Πρόεδρο της Βου-
λής και την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος 
Αλλαγής, δηλώνω ότι τίθεμαι εθελοντικά στη διάθεση 
του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας στο οποίο υπη-
ρετούσα μέχρι την εκλογή μου ως βουλευτής του Κι-
νήματος Αλλαγής».

Covid free τα μέλη του 
ΣΥΚΑΦΙΑΡ  

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Αργολίδας «Η 
Αλληλεγγύη», στο πλαίσιο των βασικών του στόχων 
που είναι η προάσπιση της δημόσιας υγείας, η πρό-
ληψη και η έγκαιρη διάγνωση, πραγματοποίησε, σε 
πρώτη φάση, 35 δωρεάν rapid test covid-19 σε μέλη 
και ασθενείς του, στα γραφεία του στο Άργος. Η δια-
δικασία που έλαβε χώρα στα γραφεία του συλλόγου, 
διήρκεσε τρεις ώρες και τηρήθηκαν όλα τα μέτρα 
ασφάλειας των συμμετεχόντων. Όλα τα δείγματα που 
λήφθηκαν από τους συμμετέχοντες ήταν αρνητικά.

Κατέληξε στις πορτοκαλιές 
μετά από τροχαίο   
Μέσα σε ένα κτήμα με πορτοκαλιές βρέθηκε οδη-
γός μηχανής μετά από τροχαίο που έγινε το από-
γευμα της Τρίτης στην Επαρχιακή Οδό Ναυπλίου 
- Τολού, πλησίον του κόμβου της Αγίας Ελεούσας. 
Όταν έφθασαν εκεί η τροχαία και το ΕΚΑΒ, βρήκαν 
τον οδηγό της μοτοσικλέτας τραυματισμένο, καθώς 
είχε εκτιναχθεί μέσα στο χωράφι.

Ναύπλιο: Διώχνουν 
μοτοσικλέτες από πλατείες

Στην χωροθέτηση και υλοποίηση θέσεων 
στάθμευσης για μοτοποδήλατα προχώρη-
σε ο Δήμος Ναυπλιέων και το Λιμενικό 
Ταμείο στο "Πι" του λιμανιού. Με αυτή την 
κίνηση στόχος είναι η λύση του γνωστού 
προβλήματος που είχε δημιουργηθεί από 
τις μοτοσικλέτες και τα μοτοποδήλατα που 
πάρκαραν ανεξέλεγκτα σε πεζοδρόμια, 
ακόμα και πάνω στις πλατείες. Οι θέσεις 
πάρκινγκ για δίκυκλα βρίσκονται σε εμ-
φανές σημείο, στο κέντρο της πόλης και 
έχουν βαφτεί με έντονο μπλε χρώμα, ενώ 
έχει τοποθετηθεί και σχετική σήμανση.  

Διδασκάλου: Σταθμός η χρηματοδότηση έργων Πολιτισμού  
Με αφοσίωση και σεβασμό στα μνημεία, θα φέρουμε εις πέρας το δύσκολο αυτό έργο, 
δηλώνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, με αφορμή την επίσημη 
ανακοίνωση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου των αποτελεσμάτων ένταξης έργων 
πολιτισμού, συνολικού προϋπολογισμού 11,4 εκ. ευρώ, στο Περιφερειακό Επιχειρησι-
ακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Στην Αργολίδα εντάσσονται: α) «Στερέωση, προστασία και 
ανάδειξη του ανακτορικού συγκροτήματος των Μυκηνών» συνολικού προϋπολογισμού 
550.000 ευρώ με δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας και β) «Αποκατάστα-
ση ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου» συνολικού προϋπολογισμού 2.303.800 ευρώ, με 
δικαιούχο την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων».

Τον Απρίλη σφυρίζει το τρένο

Μπαίνει στις ράγες το τρένο το 2022 και θα χρει-
άζεται 56 λεπτά για να φτάσει από την Κόρινθο 
στο Άργος και 65 λεπτά της ώρας από την Κό-
ρινθο στο Ναύπλιο. Η επίσημη γνωστοποίηση 
της μελέτης αποκατάστασης της γραμμής έγινε 
διαδικτυακά το μεσημέρι της Τρίτης, παρουσία 
του αντιπεριφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, των 
αντιπεριφειαρχών και υπηρεσιακών παραγό-
ντων, από τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΟΣΕ 
Αθανάσιο Κοτταρά, και τον τεχνικό διευθυντή 
κο Χριστογιάννη. Το τρένο θα μπορεί να τρέξει 
με μέγιστη ταχύτητα 90 Km / ώρα και θα χρη-
σιμοποιηθεί για επιβατικούς και εμπορικούς 
σκοπούς. 
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του Βασίλη  
Καπετάνιου Η απέναντι όχθη 

Ο γιατρός 
αλαφιασμένος 
πήγε και τα-
μπουρώθηκε 
πίσω από το 
γραφείο του. 
Έβαλε αντιση-
πτικό δυο φο-
ρές στα γάντια 
του, έριξε στο 
πάτωμα καθά-
ρισε τα ποδο-
νάρια, ψέκασε 
το πληκτρολό-
γιο

Έχω όσφρηση….
Ο παππούς Χαμπής, κωδικοποιημένος και ως «Πρύτανης» 
από τον Ελλαδίτη γαμπρό του, διαθέτει ένα προσωπικό λε-
ξιλόγιο και λεξικό για να ονοματίζει και να ερμηνεύει τον 
κόσμο, πρόσωπα, ζώα, καταστάσεις, συναισθήματα, ό,τι τον 
περιβάλει. 
Όταν είδε για πρώτη φορά τους Χαραλάμπηδες του, τον 
Κυπραίο και τον Ελλαδίτη εγγονό του, πρόσθεσε δύο νέα 
λήμματα στο λεξικό του. Τον ξανθό Ξυλοφαΐτη τον ονόμασε 
Μπλόντι και τον θυμωμένο Αργείο τον έβαλε στο λήμμα Ρόκι. 
Όταν αργότερα τα παιδιά άρχισαν να μιλούν στους κωδικούς 
των εγγονών προστέθηκαν ακόμα δυο λέξεις μία για τον κα-
θένα. Στον ξανθό προστέθηκε και ο κωδικός Μπαμπακοίτας 
γιατί ζητούσε συνέχεια βοήθεια μόνο από τον μπαμπά του. Ο 
μελαχρινός Ρόκι πήρε ως συμπληρωματικό το Μαμακοίτας. 
Τα χρόνια πέρασαν, παππούς και εγγόνια μεγάλωσαν αλλά σε 
οικογενειακό επίπεδο οι κωδικοί παραμένουν 
ακόμα ενεργοί. 
Ο Μπλόντι διαπρέπει στον κυπριακό αθλητισμό. 
Ταλαντούχος μεταλειοκατακτητής σε διεθνή 
επίπεδο καρατέκα, αλλά και ελπιδοφόρος ποδο-
σφαιριστής. Σπουδάζει στην πρώτη λυκείου και 
παίζει μπάλα στην κατηγορία κάτω των δέκα 
εφτά στον Εθνικό Άχνας. 
Στα χρόνια της εφηβείας όλα του φαίνονται βα-
ρετά. Με πλοηγό τον Λάμπρο, τον πατέρα του, 
περνά το δύσκολο Σουέζ της ζωής του. Από την 
ασφαλή πλευρά της δυτικής ακτής ετοιμάζεται 
να βγει να συναντήσει την ανατολική ακτής της 
πρώτης ενηλικίωσης. 
Πρωινό Κυριακής ο Λαμπρής, το πρώτο μεγάλο 
έργο στο λεξικό του Πρύτανη, χουζούρεψε για 
λίγο στο κρεβάτι. Όταν σηκώθηκε είδε από την 
τζαμαρία του καθιστικού τον γιό του να κάνει 
προπόνηση καράτε στο μπαλκόνι.
-Επιτέλους έπιασαν τόπο οι γκρίνιες μου. (Κα-
μάρωσε το στυλ και την επιδεξιότητα του Μπλόντι.)
Ξεκίνησε να ετοιμάσει πρωινό και για τους δύο.
Σε λίγο μπήκε μέσα ο Πάμπος καταϊδρωμένος και  χαλαρός. 
Άνοιξε το ψυγείο και πήρε ένα μπουκάλι κρύο νερό.
-Ε, τι κάνεις; ( Η θυμωμένη ερώτηση του πατέρα του.) Θα πιείς 
κρύο νερό μετά την προπόνηση; 
-Γιατί ; Ο θείος μου ο καλαμαράς χειμώνα καλοκαίρι νερό με 
παγάκια πίνει. Όταν έρχεται Χριστούγεννα η γιαγιά την μία 
πόρτα του καταψύκτη με παγάκια για αυτόν γεμίζει. 
-Ντύσου, θα παγώσεις. ( Έπιασε την αρνητική του θέση στο 
βλέμμα του.) Εντάξει ξέρω, ο θείος σου ο Βασίλης χειμώνα 
καλοκαίρι με τις ίδιες κοντομάνικες μπλούζες. Φιρί- φιρί το 
πας να αρρωστήσεις.
Η μέρα πέρασε χαλαρά, έφαγαν στον παππού και την γιαγιά, 
που μένουν απέναντι. Πήγαν μια μεγάλη ποδηλατάδα, είδαν 
μαζί μια ταινία το βράδυ. 
Την Δευτέρα το πρωί στις εννέα και μισή κάλεσαν τον Λά-
μπρο από το λύκειο. Τέτοια τηλεφωνήματα δεν ήταν για καλό, 
γίνονταν όταν συνέβαιναν τραυματισμοί. 
-Κύριε Λάμπρο πρέπει να έρθετε να πάρετε τον Χαράλαμπο. 
Μας είπε ότι είναι άρρωστος. Τον θερμομετρήσαμε τρεις φο-
ρές μέχρι τώρα και τις τρεις τριάντα οχτώ και μισό.
-Κρυωμένος είναι, μην ανησυχείτε. Έκανε προπόνηση με το 
φανελάκι, ίδρωσε και ήπιε κρύο νερό. 
-Εμείς πρέπει να κρατήσουμε το πρωτόκολλο. Τον έχουμε 
απομονώσει στο ειδικό δωμάτιο στο ισόγειο. 
Πήγε τον πήρε.
Τέσσερις το απόγευμα είχαν ραντεβού με τον γιατρό. Ο Λά-
μπρος του εξήγησε για ποιο λόγο θα τον επισκέπτονταν.

Ο γιατρός τους υποδέχτηκε στο διαστημικό ιατρείο του. Φο-
ρούσε μπλε ποδονάρια, άσπρη πλαστική στολή, δυο σειρές 
γάντια στα χέρια του, μάσκα στο στόμα του και διάφανο κρά-
νος – κάσκα στο κεφάλι του. 
-Καθαρίστε τα παπούτσια στο απολυμαντικό χαλί, απολυμά-
νετε τα χέρια σας και φορέστε γάντια. 
-Μπαμπά, τρελάθηκε από τον φόβο του και έγινε εξωγήινος 
ο γιατρός; 
Ο Λάμπρος του έριξε ένα αυστηρό βλέμμα ενώ έβαζαν τα γά-
ντια τους. 
-Έλα παιδί μου ξάπλωσε. (Τον θερμομέτρησε.) Έχεις ακόμα 
πυρετό. Έχεις άλλα συμπτώματα; 
-Έχω όσφρηση…..
Δεν πρόλαβε να πει τίποτα άλλο ο Μπαμπακοίτας. Ο γιατρός 
αλαφιασμένος πήγε και ταμπουρώθηκε πίσω από το γραφείο 

του. Έβαλε αντισηπτικό δυο φορές στα γάντια του, έριξε στο 
πάτωμα καθάρισε τα ποδονάρια, ψέκασε το πληκτρολόγιο. 
Με τρεμάμενη πληκτρολόγηση εκτύπωσε κάποια έγραφα. Να 
κάνει άμεσα το τεστ για κόβιντ, μακριά από του παππούδες, σε 
καραντίνα μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, θα ενημερώσω 
το σχολείο. 
Γύρισαν σπίτι. 
-Γιε μου αργήσατε. Ελάτε να φάμε. (Φώναξε η γιαγιά Αντρού-
λα από το απέναντι σπίτι.)
-Έρχομαι σε λίγο, εγώ μόνο. 
-Τι έγινε Λαμπρή; (Ρώτησε η μάνα του.)
-Που είναι ο Μπλόντι; (Ρώτησε ο πατέρας του.)
-Είναι σε καραντίνα, θα κάνει τεστ για κόβιντ. 
-Θεός φυλάξοι!
-Τί είπε ο γιατρός; (Ρώτησε ο Πρύτανης.) 
-Τρομοκρατήθηκε όταν του είπε «έχω όσφρηση» ο Πάμπος. 
Πετάχτηκε απάνω σαν γάτα που της πετάς ένα κουβά νερό.
-Τι του είπε ο Μπλόντι; 
-Δεν πρόλαβε να του πει τίποτα. Μόνο δυο κουβέντες «έχω 
όσφρηση»
-Γλώσσα λανθάνουσα αλήθειες λέει, όπως έλεγαν και οι αρ-
χαίοι ημών πρόγονοι. 
Σίγουρα δεν είναι άρρωστος. (Κούνησε το κεφάλι του ο παπ-
πούς χαμογελώντας.)
- Και εγώ το ξέρω, έκανε προπόνηση γδυτός και ήπιε και 
κρύο νερό. (Είπε ο Λαμπρής.)
-Μεγάλος μαφιόζος είναι.
-Γιατί το λες αυτό πατέρα; 
-Πριν λίγες μέρες, πονηρά – πονηρά με ρώταγε για τα συ-

μπτώματα της πανδημίας, ιδρωμένος και ντυμένος με κοντο-
μάνικα. Του είπα δυο τρία. Εγώ με το δικό μου μυαλό νομίζω 
ότι θέλει να αρρωστήσει. Να μπει σε καραντίνα και να χωθεί  
για δέκα τέσσερις μέρες στα ηλεκτρονικά. 
-Πατέρα και μια στο εκατομμύριο να είναι αλήθεια; 
-Χρυσό μου! (Είπε στην κυρά του ο Πρύτανης.) Πιάσε ένα 
κλαρί από την πιο δυνάμενη βασιλιτζιά σου. Δεν ξέρω για 
ποιο λόγο αλλά η μυρωδιά της ενοχλεί τον Μπλόντι πολύ. 
Πάρε τα φύλλα που έφερε η μάνα σου και πήγαινε κοντά του, 
μόνος σου θα κάνεις την διάγνωση. 
Ο Λάμπρος  βρήκε τον γιο του «χωμένο» μέσα στα ηλεκτρο-
νικά. Πλησίασε κοντά. 
-Τί θες μπαμπά; 
-Να σε θαυμάσω και στο ηλεκτρονικό ποδόσφαιρο. 
Του έριξε ένα βλέμμα απορίας  και αμέσως μετά με ένα βλέμ-

μα του έδειξε το διπλανό κάθισμα να κάτσει. Σε 
λίγα δευτερόλεπτα η βασιλιτζιά με το δυνατό 
άρωμα έκανε την δουλειά της. 
-Ε, ε, με έπνιξες, τι κρατάς στο χέρι σου; 
-Τίποτα.
-Τι τίποτα; Βρώμησε ο τόπος βασιλιτζιά.
-Όχι,  κοβιντοτεμπελιά μυρίζει. 
Σε λίγο έκαναν το τεστ στο νοσοκομείο Παραλι-
μνίου. Τους πήγαν σε μια ειδική θέση στο χώρο 
στάθμευσης. Δεν τους άφησαν να κατέβουν. 
Από το ανοιχτό παράθυρο πήραν δείγμα για το 
τεστ και από την μύτη και από το στόμα. 
Ο Λάμπρος έφτιαχνε «κοτόσουπα» για τον ασθε-
νή και σαλάτα για τον εαυτό του όταν χτύπησε 
το τηλέφωνο.
-Κύριε Λάμπρο αρνητικό το τεστ. 
-Το ήξερα! Ευχαριστώ πολύ.
Έκλεισε με θυμό την πόρτα του ψυγείου. Έπε-
σαν δυο μαγνητάκια γεμάτα καθημερινά σημει-
ώματα. Τα είχε  ξεχάσει, δεν τα θυμόταν. Τα είχε 

αγοράσει πριν τρία Χριστούγεννα στο Άργος ο μικρός. Το ένα 
έγραφε «Είσαι ο καλύτερος μπαμπάς στον κόσμο.» και το άλλο 
«Είμαι μεγάλος μαφιόζος». Χαμογέλασε και ηρέμησε. 
-Θυμήσου τα δικά σου και άσε τα παιδιά σου μονολόγησε. Στο 
νου του εικόνες από ένα χέρι ξύλο που έφαγε από το πατέρα 
του, όταν σε κάποιο παιδικό του Πάσχα έκλεψε φλαούνες.
-Μπαμπά τι έγινε;
-Δυστυχώς δυσάρεστα τα νέα. (Πάνιασε ο Μπαμπακοίτα.)
-Έχω κόβιντ; 
-Ακόμα χειρότερα. (Το βλέμμα του Μπλόντι έχασε την επα-
φή με την πραγματικότητα.) Αύριο πας σχολείο!!! Δεν έχεις 
τίποτα. 
Την επόμενη  μέρα ο καθένας ήταν στο πόστο του. 
Ο Λάμπρος έκανε έλεγχο σε ένα όχημα στο ΚΤΕΟ όπου ήταν 
προϊστάμενος. Το τηλέφωνο χτυπούσε αλλά δεν απάντησε 
μέχρι να τελειώσει. 
-Λάμπρο, θέλουμε την συγκατάθεση σου για να κάνει ο Πά-
μπος τεστ για κόβιντ. (Τον είχε καλέσει ο πρόεδρος του συλλό-
γου γονέων και κηδεμόνων.)
-Δεν θα το κάνει! Εξ΄ αιτίας του το κάνουν και οι άλλοι!!!
-Δεν φαντάζομαι να είσαι από τους ψεκασμένους. Ο ιός υπάρ-
χει. Γιατί δεν θα το κάνει το παιδί; 
-Γιατί έχει όσφρηση, το κάναμε χθες! Άντε κουμπάρε σε κλεί-
νω γιατί έχω πολλές δουλειές θα τα πούμε το βράδυ. 

*Η ιστορία στηρίχτηκε σε πραγματικά Ξυλοφαΐτικα αν-
δραγαθήματα του Μπλόντι….
*βασιλιτζια = βασιλικός, Πάμπος= Χαράλαμπος, φλα-
ούνα = κυπριακό γλύκισμα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Πλ. Συντάγματος 1, Ναύπλιο
Πληροφορίες: Καλ. Σαρρή – Θεοδ. Στασινόπουλος
Τηλ.: 2752097612
e-mail: efaarg@culture.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
                                                 

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων 
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας, που εδρεύει 
στο Ναύπλιο του Νομού Αργολίδας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και δι-
άρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν 
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101
ΕΦΟΡΕΙΑ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ ΜΥΚΗΝΩΝ
(Δήμος Άργους – 

Μυκηνών)
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΦΥΛΑΚΩΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Από την ημερομηνία 
υπογραφής της 
σύμβασης και 
για διάρκεια 

απασχόλησης πέντε 
(5) μηνών.

2

102
ΕΦΟΡΕΙΑ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ

(Δ. Ναυπλιέων)
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΦΥΛΑΚΩΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Από την ημερομηνία 
υπογραφής της 
σύμβασης και 
για διάρκεια 

απασχόλησης πέντε 
(5) μηνών.

1

103
ΕΦΟΡΕΙΑ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
(Δήμος Επιδαύρου)

Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΦΥΛΑΚΩΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Από την ημερομηνία 
υπογραφής της 
σύμβασης και 
για διάρκεια 

απασχόλησης πέντε 
(5) μηνών.

2

104
ΕΦΟΡΕΙΑ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ ΜΥΚΗΝΩΝ
(Δήμος Άργους – 

Μυκηνών)
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Από την ημερομηνία 
υπογραφής της 
σύμβασης και 
για διάρκεια 

απασχόλησης πέντε 
(5) μηνών.

1

105
ΕΦΟΡΕΙΑ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
(Δήμος Επιδαύρου)

Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Από την ημερομηνία 
υπογραφής της 
σύμβασης και 
για διάρκεια 

απασχόλησης πέντε 
(5) μηνών.

1

106
ΕΦΟΡΕΙΑ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ ΜΥΚΗΝΩΝ
(Δήμος Άργους – 

Μυκηνών)
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

ΥΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από την ημερομηνία 
υπογραφής της 
σύμβασης και 
για διάρκεια 

απασχόλησης πέντε 
(5) μηνών.

1

107
ΕΦΟΡΕΙΑ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ 

ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ – 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

(Δ. Ναυπλιέων)
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΥΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από την ημερομηνία 
υπογραφής της 
σύμβασης και 
για διάρκεια 

απασχόλησης πέντε 
(5) μηνών.

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης- 

Ειδικότητα
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101, 102 & 103
ΔΕ 

ΦΥΛΑΞΗΣ-
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΦΥΛΑΚΩΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1.Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολο-
γικών χώρων  ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολι-
κών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου 
Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκεί-
ου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
2.Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής λώσσας(*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)
1.Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας 
ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών  ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Επαγγελματικού Λυκείου 
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλα-
δικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του 
Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2.Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας(*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)
1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως 
ειδικότητας.
2.Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας(*).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: βλ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4049/2012 άρθρο 40 παρ. 1 & 2, στην ενότητα 
του παρόντος Ειδικές Επισημάνσεις, για τους αποφοίτους του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσεί-
ων και Αρχαιολογικών Χώρων.

104 & 105
ΔΕ 

ΦΥΛΑΞΗΣ-
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογι-
κών χώρων  ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών 
μονάδων : ΙΕΚ  ή  Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ 
ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 
ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας 
ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών  ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Επαγγελματικού Λυκείου 
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλα-
δικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του 
Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως 
ειδικότητας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: βλ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4049/2012 άρθρο 40 παρ. 1 & 2, στην ενότητα 
του παρόντος Ειδικές Επισημάνσεις, για τους αποφοίτους του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσεί-
ων και Αρχαιολογικών Χώρων.

106 & 107
ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
(*) Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την Ανακοίνωση,  πρέπει απα-

ραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρω-
θεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρό-
νου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του κεφαλαίου ΙΙ 
με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝΚΑΙΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ». 

•  Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για όσους υποψήφιους 
επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα χωρίς επικύρωση από δι-
κηγόρο ή θεώρηση από δημόσια υπηρεσία.

• Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαι-
ολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της 
Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄)(στοιχεία17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ του 
Παραρτήματος ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης  «02-12-2019»).

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου 
Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης«02-12-2019».

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο 
των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Επιδαύρου(κωδικοί θέσεων 103, 105) 
(άρθρο ένατο, παρ. 28 του ν. 4057/2012).

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΔΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας 
ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το 
αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

101, 102, 103, 104, 105
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου 
σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επι-
λογής. 
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση 
Βή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος 
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΥΕ)  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων της κατηγορίας υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

106, 107
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά 
περίπτωση Γή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του 
Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου 
Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά από-
δειξης εμπειρίας.

Συνέχεια στη σελ. 18



ΠΕΜΠΤΗ
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 202012

Είμαστε [και νοιώθουμε] 
μόνοι στη γειτονιά μας;

Χιλιάδες παγίδες η αλεπού
μα ο σκαντζόχοιρος
μονάχα μία
Αντ. Φωστιέρης, Θάνατος ο Δεύτερος

Όλοι οι πολίτες οφείλουν να συμβάλλουν 
στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας 
στις.. πόλεις και στις γειτονιές τους[ιδίως εάν 
πρόκειται για χώρους μη-πλήρους κοινωνικής 

συνοχής] Συντονισμός-Συνεργασία-Συμφιλίωση,με βάση τη 
συναίνεση, χτίζουν τη διεταιρικότητα της κοινοτικής πρόληψης 
που δικαιώνει και την έννοια του ενεργού πολίτη.
Η μετά τον Κορονο’ι’ό [μ.Κ] περίοδος θα φέρει νέα κρίση στην 
κοινωνία  και το έγκλημα στην πόλη θα ξαναπάρει τα πρότερα 
χαρακτηριστικά του; Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν οι ενερ-
γοί πολίτες[φοβισμένοι και μη] θ’ αφεθούν και πάλι στη μοίρα 
τους ή στα ιδεολογήματά τους  και από τη μιά θα δυσπιστούν 
απέναντι στην Αστυνομία και τους Θεσμούς κι από την άλλη 
θ’ αρνούνται να συμμετάσχουν σε προγράμματα συμμετοχικής 
αντεγκληματικής πολιτικής και  δι-ενεργειών Πρόληψης κινδύ-
νων. Θα νοιαζόμαστε χωρίς να δρούμε ή δεν θα νοιαζόμαστε 
καθόλου με το πρόσχημα ότι η έγνοια ταυτίζεται με την παρα-
κολούθηση;
Είναι προφανές  ότι η κουλτούρα κάθε πόλης παίζει κρίσιμο 
ρόλο στην προληπτική διαχείριση της εγκληματικότητας ή των 
υγειονομικών περιορισμών  γι’ αυτό και έχει καταδειχθεί ότι σε 
διαφορετικές γειτονιές η Αστυνομία, καθώς και οι κοινωνικοί 
φορείς, προσφέρουν διαφορετικού επιπέδου υπηρεσίες λόγω 
καλών/κακών σχέσεων με τους κατοίκους. Από την άλλη για το 
κατώφλι ανοχής στην ανομία και στην παράβαση, όπως και σ’ 
αυτό της μη-διασποράς της Πανδημίας, δεν συμφωνούν πά-
ντοτε όλοι οι κάτοικοι για διάφορους λόγους [ιδεολογικούς, 
θρησκευτικούς κλπ]
Όμως όπως η ανασφάλεια και ο φόβος θυματοποίησης δεν 
πρέπει να οδηγήσουν σε υποβάθμιση των κοινωνικών σχέσε-
ων, έτσι και η Πανδημία δεν πρέπει να διαλύσει οικογένειες, 
φιλίες, παρέες
Το σπίτι - φρούριο και ο ένοπλος κάτοικος δεν αποτελούν μο-
ντέλο δημοκρατικής λειτουργίας και συχνά καταλήγουν σε μεί-
ωση ή διάσπαση της κοινωνικής συνοχής, ενώ η στρατηγική 
προφύλαξης του δημοσίου χώρου[κι όχι μόνο του ιδιωτικού]
δικαιώνει τη δημοκρατική συμμετοχή, έτσι ώστε να μην μπορεί 
ένας Ιός  ν’ αλλάξει το αξιακό πλαίσιο της κοινωνίας.
Η Επίβλεψη Γειτονιάς συνιστά συμμετοχή  της κοινωνίας των 
ενεργών πολιτών στα ‘κοινά’, όποια κι αν είναι η στάση των θε-
σμών.
Η παρακμή της γειτονιάς λόγω της αδιαφορίας/αδράνειας  των 
κατοίκων, είτε από το φόβο του εγκλήματος, είτε από το φόβο 
της υγειονομικής μόλυνσης, θα οδηγήσει σε περαιτέρω διά-
βρωση των θεσμών και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.
Προφανώς κάθε γειτονιά θα επιλέξει το μοντέλό της στην κοι-
νωνική πρόληψη και τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί τον 
άτυπο κοινωνικό έλεγχο. Τα κύματα παραβατικότητας λειτουρ-
γούν με ένα μη-γραμμικό τρόπο αλλά το ίδιο συμβαίνει με τα 
κύματα διασποράς του Ιού, ενώ και τα δύο φαινόμενα διακρί-
νονται για τον κοινό παρονομαστή στο πεδίο της πρόληψης: 
πρώτο επίπεδο = προφύλαξη όλου του πληθυσμού, δεύτερο 
επίπεδο = προφύλαξη των ομάδων υψηλού κινδύνου, τρίτο 
επίπεδο=επαναφορά της κανονικότητας, επανένταξη.
Πιστεύω ότι η επαναλειτουργία των ΤΟΣΠΠΑ[Τοπικά Συμβού-
λια Πρόληψης Παραβατικότητας] και η επέκταση των αρμοδιο-
τήτων τους και σε ζητήματα υγειονομικών κινδύνων, με το νέο 
τους όνομα Τοπικά Συμβούλια Κοινοτικής Διαμεσολάβησης και 
Ποιότητας Ζωής, θα είναι ό,τι καλύτερο για τη συγκυρία[πριν 
οι βιολογικοί φόβοι υπερβούν την εγκληματοφοβία / θυματο-
φοβία].
Είθε...

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

Η μοναξιά

ΑΔΑ:  Ω26ΥΩΡΨ-83Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Αρ. Πρωτ. 5165/19-11-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Επιδαύρου προ-
κηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό 
διαγωνισμό με σφραγισμέ-
νες προσφορές για την ανά-
δειξη αναδόχου εκτέλεσης 
της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2021, προϋπολογισμού  
147.388,50 ευρώ με το Φ.Π.Α και 
το δικαίωμα προαίρεσης.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία 
επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Επι-
δαύρου
Είδος αναθέτουσας αρχής: 
Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλατεία Καραϊσκάκη 9
Ταχ.Κωδ.: 21052
Τηλ.: 2753360116
Telefax: 2753360102
E-mail:. dimasc@otenet.gr.
Ιστοσελίδα: www.epidavros.gr.
Κωδικός  NUTS: EL651
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: 
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση 
στα έγγραφα της σύμβασης 
υπάρχει στη διεύθυνση διαδι-
κτύου www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο www.
epidavros.gr.  Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν επίσης να λάβουν γνώ-
ση των εγγράφων της σύμβασης 
από το γραφείο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. Μπορούν επί-
σης να λάβουν αντίγραφα αυτών 
με δαπάνες και φροντίδα τους.
3.Κωδικός CPV: Πετρέλαιο κίνη-
σης  (CPV 09134100-8) , Βενζίνη 
αμόλυβδη (CPV 09132100-4) 
, Πετρέλαιο θέρμανσης  (CPV 
09135100-5) , Λιπαντικά  (CPV 
09211000-1)
4. Κωδικός NUTS κύριου τό-
που παράδοσης της προμήθειας 
EL651.
5. Περιγραφή της δημόσιας 
σύμβασης: Αντικείμενο της σύμ-

βασης  είναι  η προμήθεια υγρών 
καυσίμων και λιπαντικών των 
οχημάτων & μηχανημάτων έργου 
του Δήμου Επιδαύρου καθώς και 
τις ανάγκες θέρμανσης των δη-
μοτικών κτιρίων του Δήμου, και 
των Νομικών Προσώπων
6. Τόπος παράδοσης προ-
μήθειας: Οι προμηθευτές είναι 
υποχρεωμένοι να παραδώσουν 
τα είδη της προμήθειας με χρέ-
ωση του προμηθευτή , ανάλογα 
με τις προκύπτουσες ανάγκες και 
κατόπιν εντολής, στις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, στα σημεία που 
θα τους υποδείξουν οι υπάλληλοι 
του Δήμου Επιδαύρου και των 
Νομικών Προσώπων.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
1.Δικαίωμα συμμετοχής στη δια-
δικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομι-
κά πρόσωπα και, σε περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων, 
τα μέλη αυτών, που είναι εγκατε-
στημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο 
βαθμό που η υπό ανάθεση δημό-
σια σύμβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I 
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 
και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ 
της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυ-
μερείς συμφωνίες με την Ένωση 
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέ-
ων, συμπεριλαμβανομένων και 
των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή 
για την υποβολή προσφοράς.                                                                                                                       
3. Στις περιπτώσεις υποβολής 
προσφοράς από ένωση οικονο-
μικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτου-
σας αρχής αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον.
8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η 
παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται 

στα κάτωθι τμήματα:
 ΟΜΑΔΑ Α - ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 
: , εκτιμώμενης αξίας 73.274,00 € 
πλέον ΦΠΑ 
 ΟΜΑΔΑ Β - ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ : , εκτιμώμενης 
αξίας 21.964,00 € πλέον ΦΠΑ
 ΟΜΑΔΑ Γ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ :, εκτι-
μώμενης αξίας 8.120,00 € πλέον 
ΦΠΑ
Προσφορές υποβάλλονται για 
την ομάδα ή τις ομάδες τις οποίες 
οι υποψήφιοι επιθυμούν, δηλαδή 
από1 έως και το σύνολο των 3 
ομάδων 
Ο μέγιστος αριθμός ΟΜΑΔΩΝ 
που μπορεί να ανατεθεί σε έναν 
προσφέροντα ορίζεται σε 31

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβα-
σης ανέρχεται στο ποσό των 
128.163,92 € συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογι-
σμός χωρίς ΦΠΑ: € 103.358,00  , 
ΦΠΑ : € 19.224,92).
 τυχόν δικαίωμα προαίρεσης  
19.224,58 €  συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός 
χωρίς ΦΠΑ: € 15.503,70 ,  ΦΠΑ : 
€ 3.720,88).
9. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέ-
ον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
10. Εγγυήσεις: Για την έγκυρη 
συμμετοχή στη διαδικασία σύνα-
ψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχο-
ντες οικονομικούς φορείς (προ-
σφέροντες),  εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής ύψους 1 % επί της 
αξίας της κάθε ομάδας ή του συ-
νόλου
Αναλυτικότερα οι απαιτούμενες 
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής 
της έκαστης Ομάδας καθορίζο-
νται ως εξής: 
  Η εγγύηση συμμετοχής στον 
διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 
1% επί του ενδεικτικού προϋπο-
λογισμού, χωρίς του Φ.Π.Α. και 
μη συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος προαίρεσης 732,74 
€ για συμμετοχή στην ομάδα Α 
- καύσιμα κίνησης, 219,64 € για 
συμμετοχή στην ομάδα Β - καύσι-

1 Συμπληρώνεται εφόσον το επιλέξει 
η Α.Α στην περίπτωση που επιτρέ-
πεται η υποβολή προσφοράς για 
περισσότερα ή όλα τμήματα

μα θέρμανσης,  81,20 € για συμ-
μετοχή στην ομάδα Γ - λιπαντικά)
11. Παραλαβή προσφορών: 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 
με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω 
της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή 
πύλη  του συστήματος www.
promitheus.gov.gr, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν.4412/2016.                                                                                                                                     
 Η ημέρα λήξης παραλαβής προ-
σφορών είναι η 10-12-2020 και η 
ώρα λήξης 15:00. 
12. Χρόνος ισχύος προσφο-
ρών: για διάστημα 12 μηνών 
από την επόμενη της διενέργειας 
του διαγωνισμού 
13. Γλώσσα σύνταξης προ-
σφορών: Ελληνική
14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη 
θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6641.002 
, ΚΑ 10-6643 & ΚΑ 10-6641.001 
του προϋπολογισμού  έτους 
2021 του Δήμου Επιδαύρου. 
15. Προδικαστικές προσφυγές: 
Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις 
διαδικασίες προσφυγής : Αρχή 
Εξέτασης Προδικαστικών Προ-
σφυγών  (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, 
Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κερά-
νης, Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 2132141216
Ε-mail : aepp@aepp-
procurement.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) 
http ://www.aepp-procurement.gr
Σε περίπτωση προσφυγής κατά 
πράξης της αναθέτουσας αρχής, 
ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου 
ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 
4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 
Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 
64/04-05-2017/τεύχος Α) περί 
«Κανονισμός εξέτασης Προδικα-
στικών Προσφυγών ενώπιον της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών(ΑΕΠΠ)» 
 16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα 
απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα 
για δημοσίευση στον Ελληνικό 
Τύπο:    ΑΡΓΟΛΙΔΑ – ΑΡΓΟΛΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

Ο Δήμαρχος
Αναστάσιος Κ. Χρόνης

Η σημερινή κατάσταση τής κοινωνίας, η 
παγκοσμιοποίηση, η κατάργηση συνό-
ρων, η έκπτωση ηθικών αρχών και θε-

σμών, η διάλυση τών πάντων, το σημερινό ξεχαρ-
βάλωμα, έχει βάλει πολλούς σε σκέψεις.
Αλήθεια, είναι αναπόφευκτη η καταστροφή; Μή-
πως υπάρχει σωτηρία; Μια αλλαγή που θα διορ-
θώση τα πράγματα;
Οι ανησυχούντες ενδιαφερόμενοι ψάχνουν. Και 
διατυπώνουν τις απόψεις τους.
Τα μέσα για την αλλαγή και την σωτηρία βρί-
σκονται στην Παιδεία και στην Κοινότητα. Αυτοί 
οι θεσμοί πρέπει να ζωντανέψουν. Αυτοί έχουν 
λείψει.

Τα παιδιά είναι το μέλλον της κοινωνίας.
Ο Αριστοτέλης είχε ειπεί, «ο άνθρωπος είναι φύ-
σει κοινωνικόν όν». Να ζή δηλαδή μαζί με άλ-
λους, όχι μόνος του. Και «όποιος ζή μόνος του εί-
ναι ή Θεός ή θηρίον». Όχι «ζώον», γιατί και αυτά 
διάγουν κοινωνική ζωή στην αγέλη.
Η δική μας γενιά ζούσε σε κοινότητες. Εκεί βρί-
σκεις συμπαράσταση, διπλασιάζεται η χαρά σου, 
μετριάζεται η λύπη σου. Τα σημερινά παιδιά στε-
ρούνται αυτό το προνόμιο.
Η πρώτη κοινότητα είναι η οικογένεια. Πολυπλη-
θής με παππούδες, γιαγιάδες να τους λένε παρα-
μύθια, αδέλφια, ξαδέλφια να κοιμώνται όλα μαζί 
«στρωματσάδα». Φτώχεια και καυγάδες, αλλά 

της Φωτεινής Αργείτου – 
Τζαμαλούκα* 
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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

των παιδιών
εκεί μάθαιναν να συμβιώνουν και να επιβιώνουν. 
Και οι γονείς παρόντες. Να εκπαιδεύουν… μοιρά-
ζοντας και ξυλιές.
Μια μικρογραφία της μεγαλύτερης κοινωνίας 
που επρόκειτο να αντιμετωπίσουν  μεγαλώνο-
ντας.
Τώρα το παιδί μπορεί να είναι μοναχοπαίδι, μπο-
ρεί, οι γονείς να έχουν χωρίσει, να είναι μονο-
γονεϊκή η οικογένεια και η μάνα να δουλεύει 
εκτός σπιτιού, η μοναξιά του αρχίζει «ἐξ ἁπαλών 
ὀνύχων».
Η λύση του νηπιαγωγείου με το «σχολικό», μια 
επί πλέον ταλαιπωρία, γιατί το παιδί φθάνει ζα-
λισμένο. Στο σχολείο ο μαθητής πήγαινε περπα-
τώντας, έχοντας επαφή με την όποια φύση συνα-
ντούσε στον δρόμο του.
Γυρνώντας στο σπίτι θα ξεκλειδώσει μόνο του και 
θα φάη πάλι μόνο του από το πιάτο που θα βρη 
σκεπασμένο στο τραπέζι τής κουζίνας. Δεν υπάρ-
χει η επικοινωνία του μεσημεριανού φαγητού με 
την οικογένεια.
«Τα παιδία παίζει» είναι η φράση που εδίδασκε 
την Αττική Σύνταξη στους παλαιότερους. Παίζω, 
παιδί, παιχνίδι, παιδεία, έχουν την ίδια ετυμολο-
γική ρίζα. Το παιχνίδι είναι στην φύση τού παι-
διού. Είναι κοινωνική εκδήλωση της ηλικίας του.
Έχει και όργανα το παιχνίδι. Σήμερα ακριβοπλη-
ρωμένα. Το μωρό μεγαλώνει σε ένα παιδικό δω-
μάτιο «φίσκα» από γούνινα αρκουδάκια κάθε με-
γέθους πού έχει επιβάλλει το ευφυές εμπόριο να 
φέρνουν οι συγγενείς και οι φίλες της μαμάς στο 
νεογέννητο. Κινέζικα ως επί το πλείστον  από τα 
οποία το παιδάκι δεν χρησιμοποιεί κανένα, γιατί 
έχει «επέλθει ο κόρος» και μόνο που τα βλέπει.
Τι διαφορά, τι ανυπόμονη υπομονή, όταν τα κο-
ριτσάκια παρακολουθούσαν την γιαγιά να τούς 
φτιάχνει μια κουκλίτσα πάνινη. Γεμίζοντας ένα 
σακουλάκι με βαμβάκι ή μαλλί, σχημάτιζε το 
σώμα, κεφάλι, χέρια, πόδια και τα έντυνε με ένα 
φουστανάκι φτιαγμένο από παλιά υπολείμματα 
υφασμάτων, λουλουδάτα, ζωγράφιζε το πρόσω-
πο, κόλλαγε και μαλλιά, κίτρινα ή μαύρα γνέμα-
τα, έτοιμη η κουκλίτσα.
Γινόταν αυτό το αυτοσχέδιο παιχνίδι η απαραίτη-
τη συντροφιά για το κοριτσάκι, εκπαιδεύοντάς το 
συγχρόνως για μελλοντικά καθήκοντα.
Τώρα η γιαγιά είναι στο γηροκομείο, έχει ξεχάσει 
τα παραμύθια, αφού κανείς δεν τής τα ζητάει (άλ-
λωστε υπάρχουν και στο διαδίκτυο)  και περιμέ-
νει τον… κορωνοϊό να την πάρη…
Για τα αγοράκια το παιχνίδι είναι η μπάλα. Τότε 
δεν υπήρχαν μπάλες. Αλλά τα αγόρια κλωτσού-
σαν στην αλάνα τής γειτονιάς ένα τόπι αυτοσχέ-
διο, φτιαγμένο από κουρέλια. Γινόταν όσο μεγά-
λο ήθελαν και ήταν και βαρύ. Δεν χρειαζόταν να 
φας μπαλιά στο κεφάλι απ’ αυτό.
Τώρα το ποδόσφαιρο είναι το κυρίαρχο άθλημα, 
όπου οι νέοι δεν συμμετέχουν προσωπικά. Παρα-
κολουθούν την αγαπημένη τους ομάδα, όπου οι 
παίκτες είναι ξένοι, σ’ ένα παιχνίδι πού γύρω του 
χορεύουν δισεκατομμύρια, χωρίς αυτό να προ-
βληματίζει κανέναν.
Σήμερα, ανεκπαίδευτα τα παιδιά στις οικονομικές 
δυσκολίες, όπου δεν χρειάζονται πολυτέλειες, τα 
χάνουν. Συμμετέχουν πειθαρχημένα στα Οργου-
ελλικά στοιχήματα του ΟΠΑΠ ελπίζοντας να 
πλουτίσουν, για να πετύχουν όμως τί;
Τα υπαίθρια παιχνίδια έχουν 
εξαφανισθή, γιατί δεν υπάρχει 
ύπαιθρος. Κρυφτό, κυνηγητό,  
αμπάριζα, οι κουμπάρες, η κυ-
ρία Μπερλίνα, το Σού, ομαδικά 
χαρούμενα παιχνίδια δεν παίζο-
νται.
«Τα παιδία … δεν παίζει»
Τα έχουν στήσει μέσα στο σπίτι 
τους, μπροστά σε μια οθόνη να 
βλέπουν κάτι ανούσιους και 
ψυχοφθόρους σκοτωμούς αφύ-
σικων πλασμάτων, τεράτων και 
με τη σειρά τους να σκοτώνουν 

κι’ αυτά.
Και ούτε τα επιτραπέζια, σκάκι κλπ είναι παιχνί-
δια που παίζονται πιά.
Μετά την οικογένεια που δεν είναι «κοινότητα» 

πλέον δεν υπάρχει ούτε η γειτονιά. Άλλοτε υπήρ-
χαν κατοικίες γύρω από μιάν αυλή με γλάστρες. 
Τόπος και παιχνιδιού. Στην πολυκατοικία σήμερα 
το παιδί είναι μόνο του. Όλοι άγνωστοι. Όλοι εκεί 
μέσα, μικροί – μεγάλοι δεν γνωρίζονται μεταξύ 
τους.
Και ερχόμαστε στο Σχολείο. Χώρος κατ’ εξοχήν  
κοινωνικός. Στο Δημοτικό, ως μαθήτρια, ήμαστε 
100 παιδιά στην τάξη. Με την ομοιομορφία τής 
«ποδιάς» πού εξαφάνιζε την διαφορά τών Κοινω-
νικών τάξεων. Στην ενήλικη ζωή μας βρίσκουμε 
παντού συμμαθητές. Κοινότητα, κοινωνία, επι-
κοινωνία!
Ως καθηγήτρια είχα τάξεις αρχικά με … 120 παι-
διά, αργότερα καθώς ο Ο.Σ.Κ (Οργανισμός Σχολι-
κών Κτιρίων) έκτιζε καινούρια σχολικά κτίρια, οι 
τάξεις είχαν  80 μαθητές.
Τόσα πολλά που ήταν μάθαιναν γράμματα; Ναι, 
μάθαιναν. Η σχολική ύλη ήταν η κατάλληλη. 
Απευθυνόταν σε Ελληνόπουλα.
Τώρα στις σχολικές αίθουσες υπάρχουν 20 μαθη-
τές. Σχεδόν δεν έχουν συμμαθητές. Η  ύλη ακα-
τάλληλη, κατευθυνόμενη έξωθεν, απευθύνεται 
σε «πολίτες του κόσμου». Και, αν και τόσο λίγοι 
στην αίθουσα εν τούτοις δεν μαθαίνουν Ελληνι-
κά γράμματα. Κανείς δεν τα στρέφει στον πλούτο 
τής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας που είναι η 
Πηγή για την μόρφωση και απ’ όπου θα μπορού-

Η πανδημία, αυτό το 
κακό που μας βρήκε, 

ωλοκλήρωσε την μοναξιά 
του ανθρώπου, και κυρίως 

τών παιδιών.

σε να αντληθή η Ελπίδα.
Η πανδημία, αυτό το κακό που μας βρήκε, ωλο-
κλήρωσε την μοναξιά του ανθρώπου, και κυρίως 
τών παιδιών.
Αυτοί που κινούν τα νήματα για να πορεύεται η 
ανθρωπότητα κατά το συμφέρον κάποιων αόρα-
των «ολίγων», οδηγούν στην απομόνωση το  κοι-
νωνικό όν πού λέγεται άνθρωπος. Χάνει την ιδι-
ότητα τού ζωντανού πλάσματος, στερούμενο  τις 
μικρές ιεροτελεστίες τής καθημερινής του ζωής. 

Να συναντηθή με φίλους, να πάη για ψώνια, 
να επισκεφθή την Τράπεζα με το βιβλιάριό του, 
να ανταλλάξη δυό κουβέντες με τον γνωστό του 
υπάλληλο.
Το πείραμα πέτυχε. Δεν υπάρχει τρόπος ο ηλικιω-
μένος να πάει σε Τράπεζα. Ο χώρος της Τράπεζας 
άδειος και ο ένας υπάλληλος, μελαγχολικός γιατί 
είναι μόνος, με συντροφιά ένα κουτί Α.ΤΜ.
Ο θρίαμβος των μηχανών. Ο θρίαμβος της Γερμα-
νίας πού τις φτιάχνει.
Το επόμενο πείραμα είναι η Παιδεία. Μήπως 
μπορούν να καταργηθούν και οι δάσκαλοι; Να 
τους αντικαταστήσουμε με μηχανές; Προς τα εκεί 
πάμε.
Όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος του ’40 τα σχολεία 
έκλεισαν. Άνοιξαν πάλι μόλις ολοκληρώθηκε η 
κατάληψη τής χώρας από τούς αιμοσταγείς κα-
τακτητές.  Κάναμε μάθημα μόνο έναν μήνα. Και 
πήραμε το ενδεικτικό μας ή το απολυτήριο. Δεν 
πάθαμε και τίποτα.
Τώρα εκρίθη ότι τα σχολεία 
σε τούτον τον πόλεμο πρέπει 
να λειτουργήσουν. Πώς; Με 
Τηλε-εκπαίδευση!
Το μάθημα, κύριοι «φω-
στήρες» είναι κάτι ζωντανό. 
Είναι «δούναι και λαβείν», 
μεταξύ δασκάλου και μαθη-
τών. Είναι η «Ιεροτελεστία 
τής Ανοίξεως». Και αφ’ ότου 
κλείστηκαν και τα παιδιά τού 
Δημοτικού μέσα, αφού, αν 
τα συνόδευαν οι γονείς τους 

στα σχολεία, έτσι «απρόσεκτοι» που είναι, θα διέ-
σπειραν τον κορωνοϊό στους άλλους, ακούγονται 
μέσα από τα κλειστά διαμερίσματα κλάματα και 
φωνές από παιδάκια: «Θέλω να πάω στο σχολείο 
μου, θέλω τον δάσκαλό μου, θέλω τους συμμαθη-
τές μου, δεν το θέλω το μηχάνημα, σού λέω. Δεν 
μπορώ». Διαμαρτύρεται απεγνωσμένα το «φύσει 
κοινωνικό όν», πού είναι το ανθρωπάκι, σε μια 
απεγνωσμένη μητέρα, που κι’ αυτή δεν έχει χρό-
νο, γιατί προσπαθεί να βγάλη δουλειά γραφείου 
από το δικό της μηχάνημα στην μοναξιά τού δω-
ματίου της. Στο άλλο δωμάτιο, ο πατέρας, αν δεν 
είναι άνεργος, προσπαθεί κι’ αυτός και χρειάζεται 
ησυχία, για να συγκεντρωθή στο δικό του μηχά-
νημα.
Απόγνωση! Οικογενειακή τρέλλα!  Αλλά, μήπως 
όλα συνηθίζονται;
Έτσι πιστεύουν όσοι έχουν και είχαν ασχοληθεί  
με την διαχείριση των λαών όπως ο Γουσταύος 
Λε Μπον, ο Φρόυντ, ο Ράιχ, ο Γιούγκ, ο Φρόμμ 
και άλλοι, περιγράφοντας την «Ψυχολογία τών 
όχλων».
Πολύ δύσκολη δουλειά να αλλάξη η κατάσταση. 
Ίσως δεν αλλάξη και ποτέ. Τι να κάνουν τα παιδιά, 
όταν οι μεγάλοι συμπεριφέρονται απαράδεκτα.
Χτές, 21 Νοεμβρίου, τα Εισόδια τής Θεοτόκου και 
η καθιερωμένη εορτή των Ενόπλων Δυνάμεων. 
Το video wall που αναρτήθηκε στην Βουλή για 
να τιμηθούν οι Ένοπλες δυνάμεις της χώρας, 
ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών στο διαδίκτυο. 
Κάποιους ενόχλησε η εικόνα της Παναγίας που 
εδέσποζε στο φίλμ. Διαμαρτύρονται: «Πατρίς, 
θρησκεία, οικογένεια»; «Γίναμε Θεοκρατία; Ιράν; 
Ιράκ»;
Τί Ύποπτη Ανοησία! Την στιγμή που απέναντί μας 
έχουμε τα στίφη τού Ισλάμ που έχουν να πιστεύ-
ουν σε κάτι.
Θα ήθελα να τούς ρωτήσω: Εσείς πού πιστεύετε; 
Τι θα διδάξετε στα παιδιά σας; Ότι μεγαλώνοντας 
μπορούν να διαλέξουν αν είναι αγόρια ή κορί-
τσια; Αν είναι Έλληνες ή όχι; Αν είναι Χριστιανοί 
ή άθεοι;
Τα παιδιά μόνα τους από το πρωϊ μέχρι το βράδυ 
να μην έχουν πού να στηριχθούν;
Ντροπή σας!

*Η Φωτεινή Αργείτου – Τζαμαλούκα  
είναι Φιλόλογος
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Αύριο λήγει η προθεσμία συμμετοχής στη δράση«Βαδίζοντας στα 
Αχνάρια του 1821»

Παίζοντας Μήδεια, ένας μαθητικός και φοιτητικός 
διαγωνισμός σε καιρούς covid-19

 Παίξτε, Πειραματιστείτε, Δημιουργήστε!

Ο Δήμος Ναυπλιέων μετά από πρόσκληση της 
Επιτροπής «Ελλάδα 2021» συμμετέχει στη δράση 
«Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821» και θα προ-
τείνει 2  νέους και 2 νέες (μετά από κλήρωση) , 
ως υποψήφιους για να συμμετάσχουν στη δράση 
αυτή, οι οποίοι πρέπει να πληρούν κάποιες προ-
ϋποθέσεις:
Να είναι 18-21 ετών: την 1/1/2021 να έχουν κλεί-
σει τα 18 (γεννημένοι πριν τις 31/12/2002) και 
στις 31/12/2021 να μην έχουν κλείσει τα 21 (γεν-
νημένοι μετά την 31/12/2000)
Να έχουν εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Να διαθέτουν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής 
γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Γ1/C1. Πιστοποι-

ημένη γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας εκτιμάται 
ως προσόν.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να την συμπληρώ-
σουν και να την  αποστείλλουν  ηλεκτρονικά στο 
doppat.nafplio@gmail.com  μέχρι και τις  27 Νο-
εμβρίου και ώρα 12.00. Για περισσότερες πληρο-
φορίες μπορείτε να καλέσετε στο  2752 0 27153, 
εργάσιμες ώρες (Υπεύθυνη κα Μαρία Ράλλη- Πρό-
εδρος ΔΟΠΠΑΤ Δήμου Ναυπλιέων).
Μετά την ολοκλήρωση των ταξιδιών θα παραχθεί 
ένα ντοκιμαντέρ-οδοιπορικό, στο οποίο θα αποτυ-
πώνονται οι εμπειρίες και οι εντυπώσεις των 200 
νέων.

Παίζοντας Μήδεια με την υποστήριξη του 
Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου Harvard στην Ουάσιγκτον και 
στην Ελλάδα, και το Τμήμα Θεατρικών 
Σπουδών - Σχολή Καλών Τεχνών - Πανε-
πιστήμιο Πελοποννήσου.
Η θεατρική ομάδα Out of Chaos προσκα-
λεί νέους, μαθήτριες και μαθητές Γυμνα-
σίου και Λυκείου, φοιτητές και φοιτήτριες 
Θεατρικών Σπουδών στην Ελλάδα να πει-
ραματιστούν, να παίξουν (ή απαγγείλουν) 
σκηνές από την τραγωδία Μήδεια του 
Ευριπίδη, να την βιντεοσκοπήσουν και να 
την υποβάλουν σε μας μέχρι τις 26 Μαρ-
τίου.  
Το Θέατρο Out of Chaos, όταν ολόκληρος 
ο κόσμος άρχισε να δοκιμάζεται από την 
πανδημία COVID-19, ξεκίνησε μια πρω-
τοβουλία σε συνεργασία με το Κέντρο Ελ-
ληνικών Σπουδών στην Αμερική: σκηνές 
από αρχαίες τραγωδίες απαγγέλλονται 
διαδικτυακά, ζωντανά, κάθε Τετάρτη, με 
ηθοποιούς από ολόκληρο τον κόσμο. Η 
σειρά ονομάζεται «Διαβάζοντας Αρχαία 
Τραγωδία διαδικτυακά» (Reading Greek 
Tragedy Online) και σκοπός μας είναι να 
προβληθούν όσο περισσότερες γίνεται μέ-
χρι το τέλος του 2020.
 Δείτε πως μπορείτε να συμμετέχετε:
Δημιουργήστε την ομάδα σας.    
-Επιλέξτε τη σκηνή που σας εμπνέει από 

την τραγωδία Μήδεια του Ευριπίδη 
 -Παίξτε, Πειραματιστείτε, Δημιουργήστε!
 -Βιντεοσκοπήστε τη σκηνή (Η λήψη δε 
χρειάζεται να είναι επαγγελματική, αρκεί 
να έχει καθαρό ήχο και η κάμερα να είναι 
σταθερή, για να είναι και η εικόνα καθαρή).
 -Ανεβάστε το βίντεο σας στο Vimeo ή 

το Youtube σε ένα προστατευμένο με 
κωδικό ή ιδιωτικό σύνδεσμο, και στείλ-
τε τον στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
outofchaosplays@gmail.com, μέχρι τις 26 
Μαρτίου 2021. Εάν αντιμετωπίσετε κάποια 
δυσκολία, παρακαλούμε επικοινωνήστε 
μαζί μας για να σας υποδείξουμε διαφορε-

τικό τρόπο να μας στείλετε τα βίντεό σας.
 -Ομάδα κριτών θα παρακολουθήσει όλα 
τα βίντεο που θα λάβουμε από εσάς, και 
θα ανακοινώσει τους νικητές, τις τρεις 
καλύτερες συμμετοχές σε επεισόδιο του 
Reading Greek Tragedy Online τον Απρί-
λιο του 2021.
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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.

Η μοναξιά του βράχου // Α.Ν.

Η επιχείρηση ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ  Ά.Ε. , που δραστηριοποιεί-
ται στο χώρο των εξαγωγών φρέσκων φρούτων, στα πλαίσια 
της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της επιθυμεί να προ-
σλάβει Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Τροφίμων.

Περιγραφή Θέσης :
Οργάνωση παραγωγικής διαδικασίας, επίβλεψη ποιότητας 
κατά την παραγωγή τελικού προϊόντος, παρακολούθηση συ-
στήματος ποιότητας, εκτέλεση παραγγελιών.   

Προφίλ Υποψηφίου:
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε ανάλογα καθήκοντα. 
Ο χειρισμός Η/Υ, η εμπειρία σε συστήματα SAP  & η γνώση 
Αγγλικών θα θεωρηθούν πρόσθετα προσόντα. 
Ηγετική και αποφασιστική προσωπικότητα.
Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαπροσωπι-
κών σχέσεων.

Αναλυτική σκέψη ,με δυνατότητες προγραμματισμού και ορ-
γάνωσης.
Εργατικότητα και ομαδικό πνεύμα.
Ευελιξία σε εναλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος βάση των 
αναγκών του τμήματος.

Παροχές Εταιρείας:
Σταθερό πακέτο αποδοχών
Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Δυνατότητες εξέλιξης. 
Αποστολές βιογραφικών: mail@mitrosilis.gr

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειω-
μάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψήφιους που πλη-
ρούν τις απαιτήσεις της θέσης ώστε να οριστεί συνάντηση 
για συνέντευξη .

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. 

Η επιχείρηση ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ  Ά.Ε., που δραστηριοποιείται 
στο χώρο των φρέσκων φρούτων, στα πλαίσια της ανάπτυξης 
των δραστηριοτήτων της επιθυμεί να προσλάβει Υπάλληλο 
για την στελέχωση του ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ. 

Περιγραφή Θέσης:
Μηχανογραφημένο λογιστήριο διπλογραφικών βιβλίων.

Προφίλ Υποψηφίου:
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε ανάλογα καθήκοντα. 
Η εμπειρία σε συστήματα ERP και ειδικά η γνώση προγράμ-
ματος SAP θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. 
Άριστος χειρισμός Η/Υ, πολύ καλή γνώση MS Office.
Καλή γνώση Αγγλικών.
Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαπροσωπι-
κών σχέσεων.
Αναλυτική σκέψη, με δυνατότητες προγραμματισμού και 
οργάνωσης.
Εργατικότητα και ομαδικό πνεύμα.
Ευελιξία σε εναλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος βάση των 
αναγκών του τμήματος.

Παροχές Εταιρείας:
Σταθερό πακέτο αποδοχών
Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Συνεχής εκπαίδευση
Αποστολές βιογραφικών: email:  mail@mitrosilis.gr  

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών ση-
μειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψήφιους που 
πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης ώστε να οριστεί συνάντη-
ση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. 

Βιώσιμη Αστική 
Κινητικότητα

Την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
αφορά μεγάλο μέρος του 
Νομοσχεδίου «Η Ελλάδα 
σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική 
Κινητικότητα - Μικροκινη-
τικότητα– Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό, την απλού-
στευση  και την ψηφιοποίηση 
διαδικασιών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών», 
το οποίο έχει θέσει σε δημό-
σια διαβούλευση έως την 4η 
Δεκεμβρίου ο Υπουργός Υπο-
δομών & Μεταφορών, Κ.Κα-
ραμανλής.
Στο Κεφάλαιο Α’ του Μέ-

ρους Α’, «εξασφαλίζεται ενι-
αίος τρόπος σχεδιασμού της 
κινητικότητας, με βάση τις 
αρχές της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας, στο επίπεδο 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Α’ και Β’ βαθμού». οι ΟΤΑ Α΄ 
βαθμού με πληθυσμό άνω 
των 30.000 κατοίκων, σύμ-
φωνα με τη γενική απογρα-
φή πληθυσμού έτους 2011, 
υποχρεούνται στην έναρξη 
κατάρτισης Σ.Β.Α.Κ. εντός 1 
έτους από τη δημοσίευση του 
νόμου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 
1/2020 

Για την πρόσληψη εποχικού 
προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου κατά το  
Ν. 4643/2019. 

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΔΕΔΔΗΕ A.E.) που εδρεύει στο 
Δήμο Αθηναίων, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 177/2020 Απόφαση 
του   Διευθύνοντος Συμβούλου, 
ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 
προσωπικό με σύμβαση εργασί-
ας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών 
τρία (3) άτομα ειδικότητας Ηλε-
κτροτεχνιτών Εναερίων –Υπο-
γείων Δικτύων ΔΕ  για  κάλυψη 

εποχιακών και πρόσκαιρων ανα-
γκών της Περιοχής Ναυπλίου και 
συγκεκριμένα, ένα (1) άτομο για 
το Υποπρακτορείο Ύδρας, ένα 
(1) άτομo για το Υποπρακτορείο 
Σπετσών και  ένα (1) άτομο για το 
Πρακτορείο Κρανιδίου.  
 Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλι-
κίας από 18 έως 45 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να συμπληρώσουν την αίτηση 
με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε  ΣΟΧ 
1/2020 (εντυπο σοχ ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε) και να την υποβάλουν, είτε 
ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπη-
ρεσίας μας στην ακόλουθη δι-
εύθυνση: Μπουμπουλίνας 26, 
Ναύπλιο TK 21100, υπόψη κας 
Αμπάβη Στυλιανής  (τηλ. επι-
κοινωνίας:  2752028871 εσ233), 
είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
s.ampavi@deddie.gr εντός δέκα 
(10) ημερολογιακών ημερών που 
αρχίζουν από την επόμενη ημέρα 
της τελευταίας δημοσίευσης της 
παρούσας.

Η προθεσμία υποβολής των 
αιτήσεων είναι από 27/11 έως 
07/12/2020. 
Οι υποψήφιοι πέραν των δι-
καιολογητικών που αναφέ-
ρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΔΔΗΕ 
ΣΟΧ», οφείλουν να υποβάλ-
λουν και Υπεύθυνη Δήλωση 
N.1599/1986, στην οποία να 
δηλώνουν ότι δεν έχουν απα-
σχοληθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή σε 
εταιρεία του Ομίλου ΔΕΗ (ΔΕΗ 
Α.Ε., ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., 
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
Α.Ε και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ 
Α.Ε.) και αν έχουν απασχο-
ληθεί, να δηλώνεται η εταιρεία 
απασχόλησης με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας (σύμβαση ορι-
σμένου χρόνου 8μηνης διάρκει-
ας, σύμβαση έργου, σύμβαση 
60 ημερομισθίων, εκτός πρακτι-
κής άσκησης), κατά την τελευ-
ταία 3ετία από την λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων καθώς και τα χρονικά 
διαστήματα που απασχολήθη-
καν.
Πλήρης ανακοίνωση με τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά θα εί-
ναι αναρτημένα στους Δήμους  
Ύδρας, Σπετσών, Κρανιδίου  και 
Ναυπλιέων και στα γραφεία του 
ΔΕΔΔΗΕ στην Έδρα της Πε-
ριοχής Ναυπλίου, στην Ύδρα, 
Σπέτσες και στο Κρανίδι καθώς 
και στo site του ΔΕΔΔΗΕ (www.
deddie.gr) με συνημμένα τα αρ-
χεία.
Για πληροφορίες μπορείτε να 
απευθύνεστε στην  κα Αμπά-
βη Στυλιανή  τηλ. 2752028871 
(εσ.233). 

ΔΕΔΔΗΕ A.E/ΔΠΠ-Η / ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Μπουμπουλίνας 26   
21100/Ναύπλιο
Τ-2752028871-3
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Του Θοδωρή Καραουλάνη

Τ
ους τελευταίους μήνες, ειδικά μετά το καλοκαίρι και 
κατά τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού της κυ-
κλοφορίας λόγω κορωνοιού, με τους πολλούς και 
εντατικούς ελέγχους από την Αστυνομία σε όλη τη 
χώρα, οι πολίτες βλέπουν τους αστυνομικούς τις πε-

ρισσότερες φορές να κινούνται με νέα αυτοκίνητα.
Τι έχει συμβεί; Έκανε η χώρα νέα «αγορά του αιώνα» σε περι-
πολικά, την ώρα που συζητάει νέα εξοπλιστικά προγράμματα 
για τις αμυντικές της ανάγκες;
Θα μπορούσε να το πεί κανείς έτσι, αλλά στην πραγματικότη-
τα πρέπει να κοιτάξουμε αλλού…
Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ έχει ως έναν από τους βασικούς 
της στόχους τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε όλες τις 
περιοχές της Ευρώπης, μαζί με τον εκσυχρονισμό των μετα-
κινήσεων και των μεταφορών. Για αυτό και χρηματοδοτεί από 
τους πόρους της Συνοχής, με τα τρία ταμεία της (Ταμείο Συνο-
χής, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – αυτά τα 
δύο κυρίως – και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) χιλιάδες 
έργα, με τα πιο γνωστά και πιο εύκολα να αντιληφθεί κανείς 
τα οδικά και συγκοινωνιακά έργα. Όμως παράλληλα επενδύ-
σει έμπρακτα στην οδική ασφάλεια. Η Ελλάδα, με μια πολύ 
καλή συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων από τη μία και Υπουργείου Πορστασίας του Πολίτη 
από την άλλη, φρόντισε και έφτιαξε ένα στρατηγικό πλάνο 
ενίσχυσης της ΕΛΑΣ με νέο εξοπλισμό ειδικά για την οδική 
ασφάλεια.
Με διαδικασίες εξπρές, μέσα από προγράμματα του ΕΣΠΑ 
συνολικού ύψους σχεδόν 30 εκατ. ευρώ, μέσα στο 2020, εκα-
τοντάδες νέα περιπολικά, SUV, συμβατικά αυτοκίνητα (επιβα-
τικά – ασφαλείας). βανάκια ακόμη και αγροτικά,  οχήματα με-
ταφοράς προσωπικού και άλλα ειδικά οχήματα, εξοπλισμένα 
με ηλεκτρονικά καλούδια έχουν βγει στους δρόμους ώστε να 
ελέγχουν και να διασφαλίζουν την ασφάλεια.
Πρόκειται για έναν ευφυή συνδυασμό πόρων από όλες τις 
σχετικές πηγές του ΕΣΠΑ που οργάνωσε το Αρχηγείο της 
Ελληνικής Αστυνομίας, όπου συνδυάζονται πόροι από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περι-
βάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (με χρήματα από το Ταμείο 
Συνοχής) και από όλα τα Περιφερειακά Προγράμματα σε όλη 
την Ελλάδα, με χρήματα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης. Μόνο η Κρήτη προς το παρόν δεν έχει 
υλοποιήσει τέτοιο πρόγραμμα αλλά μαθαίνουμε ότι επίκεινται 
σχετικές εξελίξεις. Η σκοπιμότητα της ηγεσίας που το σχεδί-
ασε και το υλοποίησε ήταν προφανής: τα τελευταία χρόνια 
η Αστυνομία δεν είχε υλοποιήσει κάποιο εκτενές πρόγραμμα 
εξοπλισμού στα αυτονίκητά της και κάποιες ανάγκες καλύ-
φθηκαν από χορηγούς και ευεργέτες. Αλλά τώρα οι δρόμοι 
χρειάζονταν εξοπλισμό, με τη βοήθεια της ΕΕ…
Οι πράξεις αυτές των 13 Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
έχουν κοινή δομή και σκεπτικό. Στοχεύουν στην ενίσχυση 
των Αστυνομικών Υπηρεσιών όλης της χώρας με νέο και 
σύγχρονο εξοπλισμό, ο οποίος αποτελείται από: 

 – αστυνομικά αυτοκίνητα διαφόρων τύπων, τα οποία θα 
συμβάλουν τόσο στην πρόσβαση τροχονόμων σε οδούς 
περιορισμένης βατότητας (οχήματα SUV) όσο και στην 
μετάβαση αυτών με ικανή ποσότητα υλικού σε άλλα ση-
μεία ελέγχου της τροχαίας (επιβατικά αστυνομικά αυτοκί-
νητα), πέρα από τα περιπολικά Αστυνομίας και Τροχαίας 
για το αστυνομικό έργο που όλοι γνωρίζουμε

 – Συσκευές ασύρματης επικοινωνίας, που θα συμβάλλουν 
στον ευχερέστερο συντονισμό των τροχονόμων κατά τη 
διάρκεια παροχής οδικής ασφάλειας αλλά και άλλον 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό για τον αποτελεσματικό έλεγχο, 
εποπτεία και επιτήρηση της κυκλοφορίας.

Μέσα από τις 13 Πράξεις που παρουσιάζει η EurActiv.gr, «θα 
ωφεληθεί το σύνολο του πληθυσμού», τονίζεται από το Αρχη-
γείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Στα άμεση οφέλη συγκατα-
λέγονται η βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας στις οδικές 
μεταφορές και ο περιορισμός των τροχαίων ατυχημάτων και 
των θυμάτων τους. Και αυτό γιατί, σημειώνουν αστυνομικές 
πηγές, η εφαρμογή των ρυθμίσεων και η πλήρης διευκόλυν-
ση της ροής της κυκλοφορίας προϋποθέτει την ύπαρξη άρτι-
ας και σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού 
της υπηρεσίας που είναι κατ’ εξοχήν αρμόδια για το σκοπό 
αυτό. 
Η προμήθεια του εξοπλισμού των Υπηρεσιών Τροχαίας θα 
συμβάλλει αποτελεσματικά στην ποιοτική και ποσοτική αύ-
ξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών με σαφή και θεαματικά 
αποτελέσματα στην οδική ασφάλεια (δραστικός περιορισμός 
των τροχαίων ατυχημάτων κ.α ), που αποτελεί στόχο των 
πολιτικών της ΕΕ, που υποστηρίζουν και χρηματοδοτεί το 
ΕΤΠΑ. Σύμφωνα πάντως με το ρεπορτάζ της EurActiv.gr η 
χρήση των αυτοκινήτων δεν περιορίζεται αμιγώς σε καθή-
κοντα τροχαίας αλλά σε διάφορα τμήματα της Αστυνομίας 
σε όλες σχεδόν τις Αστυνομικές Διευθύνσεις ανά τη χώρα. 
Όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες – και ήδη παρατηρούν 
τους τελευταίους μήνες οι πολίτες σ όλη τη χώρα – τη μερίδα 
του λέοντος στις προμήθειες αυτές έχουν πάρει, από πλευράς 
αυτοκινητοβιομηχανιών, οι Nissan, Citroen, Peugeot και στα 
δίκυκλα Suzuki.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – Περιφέρεια / Τίτλος δρά-
σης, Προϋπολογισμός, Οχήματα, Εξοπλισμός
ΥΜΕΠΕΡΆΆ – Προμήθεια εξοπλισμού Αστυνομικών Υπηρε-
σιών για δράσεις ενεργητικής οδικής ασφάλειας στο Διευρω-
παϊκού Οδικό Δίκτυο,9.999.072,92€: 283 Επιβατικά Οχήματα 
για Αστυνομική Χρήση,  αστυνομικού και ελεύθερου χρωμα-
τισμού, 49 οχήματα ειδικής χρήσης, 203 πομποδέκτες υπη-
ρεσιακών αυτοκινήτων, 53 Φορητά ραντάρ, 54 Ηλεκτρονικές 
Συσκευές Ανίχνευσης Αλκοόλης, 42 Ψηφιακοί ταχογράφοι
Άνατολική Μακεδονία Θράκη - Εξοπλισμός Αστυνομικών 
Υπηρεσιών για παρεμβάσεις ενεργητικής ασφάλειας μεταφο-
ρών, 1.998.900,00 ευρώ: 37 Επιβατικά Οχήματα για Αστυ-
νομική Χρήση, αστυνομικού και ελεύθερου χρωματισμού, 
29 Επιβατικά Οχήματα τύπου SUV ελεύθερου χρωματισμού 
για Αστυνομική Χρήση, 6 Οχήματα διερεύνησης τροχαίων 
ατυχημάτων, 72 Πομποδέκτες υπηρεσιακών αυτοκινήτων, 9 
Φορητά ραντάρ

Κεντρική Μακεδονία – Ενεργητική Οδική Ασφάλεια, 
1.438.669,24 ευρώ: 35 Επιβατικά Οχήματα για Αστυνομική 
Χρήση, αστυνομικού και ελεύθερου χρωματισμού, 14 Επιβα-
τικά Οχήματα τύπου SUV για Αστυνομική Χρήση, 2 Οχήματα 
για τη μεταφορά κάτω των δέκα ατόμων (για τη μεταφορά 
τροχονόμων σε σημεία ελέγχου), 9 δίκυκλες μοτοσυκλέτες, 
51 Πομποδέκτες υπηρεσιακών αυτοκινήτων, 10 Φορητά 
ραντάρ
Δυτική Μακεδονία - Εξοπλισμός Αστυνομικών Υπηρεσιών 
για παρεμβάσεις ενεργητικής ασφάλειας μεταφορών Περιφέ-
ρειας Δυτικής Μακεδονίας, 1.789.000,00 ευρώ: 34 Επιβατικά 
Οχήματα για Αστυνομική Χρήση, αστυνομικού και ελεύθερου 
χρωματισμού, 27 Επιβατικά Οχήματα τύπου SUV για Αστυνο-
μική Χρήση, 4 Οχήματα διερεύνησης τροχαίων ατυχημάτων, 
16 δίκυκλες μοτοσυκλέτες, 5 Πομποδέκτες υπηρεσιακών αυ-
τοκινήτων, 9 Φορητά ραντάρ
Ήπειρος - Εξοπλισμός Αστυνομικών Υπηρεσιών Περιφέρει-
ας Ηπείρου για Δράσεις Οδικής Ασφάλειας, 870.214,19 €: 20 
Επιβατικά Οχήματα για Αστυνομική Χρήση, 12 Επιβατικά 
Οχήματα τύπου SUV για Αστυνομική Χρήση, 4 Επιβατικά 
Οχήματα εννέα θέσεων (βαν), 36 Πομποδέκτες υπηρεσιακών 
αυτοκινήτων, 5 Φορητά ραντάρ
Θεσσαλία - Εξοπλισμός Αστυνομικών Τμημάτων Περιφέ-
ρειας Θεσσαλίας για δράσεις οδικής ασφάλειας,1.498.700,00 
ευρώ: 33 Επιβατικά Οχήματα για Αστυνομική Χρήση, αστυ-
νομικού και ελεύθερου χρωματισμού, 15 Επιβατικά Οχήματα 
τύπου SUV για Αστυνομική Χρήση, 3 Οχήματα διερεύνησης 
τροχαίων ατυχημάτων, 16 δίκυκλες μοτοσυκλέτες, 51 Πο-
μποδέκτες υπηρεσιακών αυτοκινήτων, 4 Φορητά ραντάρ
Δυτική Ελλάδα - Εξοπλισμός Αστυνομικών Υπηρεσιών 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για Δράσεις Οδικής Ασφάλει-
ας, 2.029.100,00 ευρώ: 51 Επιβατικά Οχήματα για Αστυνο-
μική Χρήση, αστυνομικού και ελεύθερου χρωματισμού, 18 
Επιβατικά Οχήματα τύπου SUV για Αστυνομική Χρήση, 4 
Οχήματα διερεύνησης τροχαίων ατυχημάτων, 16 Δίκυκλες 
Μοτοσυκλέτες, 73 Πομποδέκτες υπηρεσιακών αυτοκινήτων, 
4 Φορητά ραντάρ
Ιόνια Νησιά – Εξοπλισμός Αστυνομικών Τμημάτων Πε-
ριφέρειας Ιονίων Νήσων για δράσεις οδικής ασφάλειας, 
841.586,72 ευρώ: 26 Επιβατικά Οχήματα για Αστυνομική 
Χρήση, αστυνομικού και ελεύθερου χρωματισμού, 7 Επιβα-
τικά Οχήματα τύπου SUV για Αστυνομική Χρήση, 4 Οχήματα 
για τη μεταφορά κάτω των δέκα ατόμων, 37 Πομποδέκτες 
υπηρεσιακών αυτοκινήτων, 4 Φορητά ραντάρ

Πελοπόννησος - Ενεργητική Οδική Ασφάλεια στην Περιφέ-
ρεια Πελοποννήσου, 1.382.873,96 ευρώ: 35 Επιβατικά Οχή-
ματα για Αστυνομική Χρήση, 20 Επιβατικά Οχήματα τύπου 
SUV για Αστυνομική Χρήση, 55 Πομποδέκτες υπηρεσιακών 
αυτοκινήτων , 6 Φορητά Ραντάρ
Στερεά Ελλάδα – Εξοπλισμός Ενίσχυσης υλικοτεχνικής 
υποδομής για τη βελτίωση της χρήσης του οδικού δικτύου, 
1.752.638,80 ευρώ: 42 Επιβατικά Οχήματα για Αστυνομική 
Χρήση, αστυνομικού και ελεύθερου χρωματισμού, 16 Επιβα-
τικά Οχήματα τύπου SUV για Αστυνομική Χρήση, 5 Οχήματα 
για τη μεταφορά κάτω των δέκα ατόμων, 2 Γερανοφόρα φορ-
τηγά και ανατρεπόμενα οχήματα, 65 Πομποδέκτες υπηρεσια-
κών αυτοκινήτων, 10 Φορητά ραντάρ
Άττική - Εξοπλισμός των Υπηρεσιών Τροχαίας για την πα-
ροχή ενεργητικής ασφάλειας στους χρήστες οδικού δικτύου 
στην Περιφέρεια Αττικής, 4.332.045,68 ευρώ: 90 Επιβατικά 
Οχήματα για Αστυνομική Χρήση, αστυνομικού και ελεύθερου 
χρωματισμού, 20 Επιβατικά Οχήματα τύπου SUV ελεύθερου 
χρωματισμού για Αστυνομική Χρήση, 15 Οχήματα διερεύ-
νησης τροχαίων ατυχημάτων, 3 Οχήματα Γερανοφόρα, 56 
δίκυκλες μοτοσυκλέτες, 120 Πομποδέκτες υπηρεσιακών αυ-
τοκινήτων, 18 Φορητά ραντάρ
Βόρειο Άιγαίο  - Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών για 
την εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας, 749.900,00 ευρώ: 15 
Επιβατικά Οχήματα για Αστυνομική Χρήση, αστυνομικού 
χρωματισμού, 9 Επιβατικά Οχήματα τύπου SUV ελεύθερου 
χρωματισμού για Αστυνομική Χρήση, 3 Οχήματα διερεύνη-
σης τροχαίων ατυχημάτων, 16 δίκυκλες μοτοσυκλέτες, 27 
Πομποδέκτες υπηρεσιακών αυτοκινήτων, 4 Φορητά ραντάρ
Νότιο Άιγαίο - Εξοπλισμός Αστυνομικών Υπηρεσιών Πε-
ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου για δράσεις οδικής ασφάλειας, 
996.599,21€: 21 Επιβατικά Οχήματα για Αστυνομική Χρήση, 
12 Επιβατικά Οχήματα τύπου SUV για Αστυνομική Χρήση, 
4 Επιβατικά Οχήματα εννέα θέσεων (βαν), 37 Πομποδέκτες 
υπηρεσιακών αυτοκινήτων, 5 Φορητά ραντάρ, 12 Ηλεκτρο-
νικές Συσκευές Ανίχνευσης Αλκοόλης.
ΣΥΝΟΛΟ σε όλη τη χώρα, από όλα τα ΕΠ 29.679.300,72 
€ για 1.158 οχήματα και 1.141 συσκευές για χρήση επί 
αυτοκινήτου
Συνολικά λοιπόν, με τα έργα αυτά του ΕΣΠΑ η Ελληνική 
Αστυνομία μέσα στο 2020 εξοπλίζεται με:
• 722 Επιβατικά Οχήματα για Αστυνομική Χρήση, αστυνο-

μικού ή και ελεύθερου χρωματισμού
• 199 Επιβατικά Οχήματα τύπου SUV αστυνομικού ή και 

ελεύθερου χρωματισμού για Αστυνομική Χρήση
• 129 δίκυκλες μοτοσυκλέτες
• 49 οχήματα ειδικής χρήσης 
• 35 Οχήματα διερεύνησης τροχαίων ατυχημάτων
• 19 Επιβατικά Οχήματα εννέα θέσεων – κάτω των δέκα 

ατόμων (βαν)
• 5 Οχήματα Γερανοφόρα - Ανατρεπόμενα
• 892 Πομποδέκτες υπηρεσιακών αυτοκινήτων  
• 141 Φορητά ραντάρ
• 66 Ηλεκτρονικές Συσκευές Ανίχνευσης Αλκοόλης
• 42 Ψηφιακοί ταχογράφοι

Η Αστυνομία εξοπλίζεται με αυτοκίνητα και 
συσκευές από την Πολιτική Συνοχής

Με 30 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ – ΤΣ – ΕΤΠΑ, η ΕΛ.ΑΣ βγάζει στους δρόμους πάνω από 1150 νέα εξοπλισμένα 
αυτοκίνητα για να βελτιώσει την οδική ασφάλεια
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Έχω ονειρευτεί     

Ένα κόσμο 

καλύτερο 

-----------------

Χάρισε μου

το χαμόγελο σου..

θέλω να ελπίζω...

Δείξε μου

ότι ο κόσμος 

κρύβει 

την ομορφιά 

στη ψυχή του!!

Κοίταξε μόνο 

τά μάτια μου..

είμαι παιδί 

του Θεού..

Δώσε λίγο

καλοσύνη..

Τάισε 

μόνο τή σκέψη σου...

να φτάσεις 

κοντά στο Θεό.!

Ιωάννης Σκούρας

5-11- 2020

Εποχές

Πάντα να αφήνεις

λίγο αγκαλιά παραπάνω,

λίγες λέξεις

περισσότερες,

ένα χάδι στοργής

στους ανθρώπους σου.

Άλλαξαν οι εποχές…

ίσως μια μέρα,

αργήσεις να γυρίσεις !!

- Σπύρος Δ. Κατσίγιαννης 

Το Α και το Ω         

Όπως ο συγγραφέας σκίζει και 
τσαλακώνει τα χαρτιά 

γιατί τη σκέψη δεν κατέγραψε σωστά 

σαν το ζωγράφο που μουντζουρώνει 
αυτό που αναπαρέστησε

γιατί την έμπνευση καλά δεν 
αποτύπωσε

έτσι κι εγώ θυμό κρατώ στον εαυτό 
μου 

γιατί από αυτά που ήθελα να σου 
εκφράσω άλλα είπα

σαν να κολλήσανε οι λέξεις ξαφνικά 
κι εμπόδιο βρήκαν 

και δεν μπορέσανε να βγουν 

να μάθεις πόση σημασία έχεις για τη 
ζωή μου εσύ

το α και το ω είσαι για ολόκληρη την 
δική μου ύπαρξη

  

Νανά Μπροδήμα. Ποιητική συλλογή 

«Στα απόκρυφα μονοπάτια της καρδιάς» 

εκδόσεις Όστρια, Ιούλιος 2014

Μεγάλη μέρα η Γιορτή της Παναγίας της 
Πορτοκαλούσας, δηλαδή των Εισοδίων της Θεοτό-
κου, στο Κοφίνι (σήμερα Νέα Τίρυνθα) και ανήμερα 
της γιορτής  ο τόπος μοσχοβόλαγε από την τσίκνα 
των ψητών αρνιών που έβαζαν απ’ το πρωί οι 
νοικοκυραίοι στο φούρνο. 
Υπήρχε, λοιπόν, έθιμο στο παλιό Κοφίνι, τη μέρα 
αυτή, όλα τα σπίτια να στρώνουν πλούσιο τραπέζι με 
όλα τα καλά και να είναι ανοιχτά στον καθένα που 
επισκεπτόταν εκείνη την ημέρα το χωριό. Το πήραν, 
λοιπόν, γραμμή στο Ναύπλιο και συνέρεαν συν γυ-
ναιξί και τέκνοις στο χωριό για να... συνεορτάσουν. 
Δημιουργήθηκε, μάλιστα, ένεκεν της γιορτής και μια 
ξεχωριστή οικειότητα:
-Γειά σου κουμπάρε, χρόνια πολλά!
-Ρε καλώς τον κουμπάρο με τ’ ασκέρι του. Κοπιάστε 
στο τραπέζι μας.
-Μα, να μην σας αναστατώσουμε...
-Μα τι λες κουμπάρε, το σπίτι μας είναι ανοιχτό, σή-
μερα γιορτή που είναι, και το φαί μπόλικο... Κάθονταν, 
το λοιπόν, οι «κουμπάροι» απ’ τ’ Ανάπλι και αναστέ-
ναζε το τραπέζι. Και δώσ’ του να τους τρατάρουν οι 
Κοφινιώτες: 
-Πάρε κι απ’ αυτό το ψαχνό κουμπάρε. Πιές κι άλλο 
κρασί, μην το φοβάσαι, βοηθάει και στη χώνεψη...
Αργά το απόγευμα, αφού την είχαν κάνει για τα καλά 
«ταράτσα», κίναγαν να γυρίσουν κατά το Ναύπλιο.
-Καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε, άειντε και του χρόνου. 
-Να μας ξανάρθετε, θα σας περιμένουμε!
Αυτό γινόταν κάθε χρόνο. Οι Κοφινιώτες, νοικοκυ-
ραίοι, χαίρονταν να προσφέρουν και ευχαριστιό-
ντουσαν από τις εκδηλώσεις ευτγνωμοσύνης των... 
«κουμπάρων». Όμως, κάποια στιγμή σκέφτηκαν και 
το «σαβουάρ βίβρ»
-Ρε μπας και τους προσβάλλουμε που κάθε χρόνο αυ-
τοί έρχονται στα σπίτια μας κι εμείς δεν έχουμε πάει 
ποτέ στα δικά τους, σε μια γιορτή, να τους τιμήσουμε;
Έτσι το είδαν τα θέμα και μια χρονιά, σηκώθηκαν, 
του Αγίου Αναστασίου, μέρα που γιόρταζε τ’ Ανάπλι, 
φόρεσαν τα καλά τους και κίνησαν να επισκεφτούν 
τους «κουμπάρους» στην πόλη. Όμως, δεν βρήκαν τα 
πράγματα όπως τα περίμεναν.
-Γειά σας κουμπάροι, είπαμε να ‘ρθούμε και μεις 
εφέτος στο σπιτικό σας να μην μας πείτε και ακατά-
δεκτους.

-Πω, πω, δεν μίλαγες πιο πριν κουμπάρε, να σε περι-
μέναμε και είμαστε απροετοίμαστοι...
Έτσι, αλλού ευγενικά και αλλού λιγότερο ευγενικά, 
δεν τους έβαλαν τους Κοφινιώτες στα σπίτια τους.
Γύρισαν μαυρισμένοι, απ’ το κακό τους, στο χωριό. 
-Ρε, τι ήταν αυτό το χουνέρι. που μας έκαναν οι 
«κουμπάροι»;
-Κάτσε να ’ρθει ξανά η γιορτή της Παναγίας και θα 
δούνε...
Τα συζήτησε το χωριό μυστικά, έριξαν διάφορες 
ιδέες, ένα χρόνο σχεδόν τους βασάνιζε το θέμα, στο 
τέλος καταλήξανε: 
-Θα βάνουμε παστό μπακαλιάρο στο φούρνο, χω-
ρίς να τον ξαρμυριάσουμε. Μόλις σκάσουνε μύτη 
οι «κουμπάροι» θα έχουμε μόνο αυτό το φαί στο 
τραπέζι και δεν θα ‘χουμε απάνω ούτε νερό. 
Έτσι κι έγινε. Την επόμενη χρονιά, στη Γιορτή της 
Πορτοκαλούσας, έβαλαν μεν τα ψητά στο φούρνο 
αλλά, ταυτόχρονα, βάλανε και μπακαλιάρο, που δεν 
τον είχανε ξαρμυριάσει, να ψήνεται. Μόλις κάτσανε 
οι μουσαφιρέοι στο τραπέζι τούς τον σερβίρανε.
-Να μας συμπαθάτε κουμπάρε αλλά τα πράγματα δεν 
πήγανε καλά φέτος και δεν μπορέσαμε να βάνουμε 
αρνί… δικαιολόγησαν την αλλαγή του μενού.
Ο μπακαλιάρος ήταν λύσσα στ’ αλάτι. Με την πρώτη 
μπουκιά φαρμακώθηκαν. 
-Αμάν, κουμπάρε, λύσσα είναι το φαΐ! Πιάσε λίγο 
νερό!
-Δυστυχώς, κουμπάρε, ξεμείναμε από νερό γιατί 
έσπασε το παιδί τη στάμνα. 
Δεν είμαι σίγουρος, να το γράψω το πώς έφυγαν και 
πού βρήκαν νερό να σβήσουν την αφόρητη δίψα 
τους. Είμαι, όμως, απόλυτα σίγουρος πως στο Κοφίνι, 
τα επόμενα χρόνια δεν ξαναπάτησαν «κουμπάροι».

Υ.Γ. Την ιστορία μου την είχε διηγηθεί ο μακαρίτης ο 
πατέρας μου, Νίκος Μουσταΐρας, γεννηθείς το 1915. 
Είναι, επομένως, αρκετά παλιά. Πιθανώς προ του πο-
λέμου….
………………
Έχει δημοσιευτεί στο βιβλίο μου «Παλιές Ιστορίες 
(που βγάζουν γέλιο)», που κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις «Ερωδιός». Το βιβλίο βραβεύτηκε 
ως «Βιβλίο Χρονιάς» (2019) από τον Ελληνικό 
Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων Ελλάδας.

Οι «κουμπάροι» από τ’ Ανάπλι 
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Παιχνίδια στην Αρχαία Ελλάδα
Πλαταγή (κουδουνίστρα)

Ε να από τα πρώτα παιχνίδια 
που έπαιζαν τα μωρά στην 
αρχαιότητα ήταν «η πλατα-
γή», μια πήλινη κουδουνί-

στρα, που την έβαζαν στο χέρι του και 
με τον ήχο που έκαναν τα πετραδάκια 
που είχε μέσα, το έκαναν να ξεχνιέται 
και να σταματά τα κλάματα.
 
Εφεδρισμός
Άθυρμα, Κύλιντρο, Απόρραξις
Αγαπημένο παιχνίδι των μεγαλύτερων 

σε ηλικία αγοριών ήταν «το άθυρμα», 
ένα πήλινο αλογάκι πάνω σε ρόδες, 
που το έσερναν σε όλο το σπίτι. Το παι-
χνίδι όμως που λαχταρούσαν όλα τα 
αγόρια ήταν ένα «αμαξάκι με ρόδες». 
Συνήθως το έσερναν τα αγαπημένα 
τους σκυλιά κι όταν αυτά κουράζονταν 
το έσερναν τα παιδιά μόνα τους.
Συνηθισμένο παιχνίδι ήταν «ο τρο-
χός». Το "κύλιντρο" των Λεριών. Άλλο 
παιχνίδι ήταν «η απόρραξις». Παι-
ζόταν από κορίτσια με τη «σφαίρα», 
μπάλα από δέρμα ή κομμάτια ύφασμα, 
ραμμένα και παραγεμισμένα με αλογό-

τριχες, άχυρο ή μαλλί.Τα αγόρια, πετώ-
ντας την μπάλα με τα χέρια, προσπα-
θούσαν να την περάσουν στο στόμιο 
ενός αγγείου, κάτι σαν τη σημερινή 
καλαθοσφαίριση. Ο νικημένος έπρεπε 
να πάρει στην πλάτη το νικητή. Αυτό 
ονομαζόταν «εφεδρισμός», η "μπέτσα" 
των Λεριών.

Χαλκή Μυία (Τυφλόμυγα)
Κανόνες του παιχνιδιού από τα αρ-
χαία χρόνια:Δένανε με ένα μαντίλι τα 
μάτια ενός παιδιού και έλεγε: "χαλκή 
μύγα θα κυνηγήσω" και οι άλλοι απο-

κρίνονταν: "θα κυνηγήσεις μα δεν θα 
την πιάσεις" και τον χτυπούσαν με τις 
ζώνες τους μέχρι να πιάσει ένα παιδί. 
Αλλιώς το παιχνίδι λεγόταν μυίνδα, 
δραπετίνδα, ψηλαφίνδα.[1] Στη Βισαλ-
τία παιζόταν σε ανοιχτούς χώρους με 
το όνομα «Τύφλα βουβάλα» και ο χώ-
ρος του παιχνιδιού περιοριζόταν με 
ένα μεγάλο σκοινί που ήταν δεμένο 
στις άκρες. Οι συνεχείς μετακινήσεις 
των παιδιών άλλαζαν τα όρια του παι-
χνιδιού, πράγμα που δυσκόλευε τον 
ρόλο της μάνας.[2]

Συνεχίζεται

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας 
για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται 
αναλυτικά στο «Παράρτημα Ανακοι-
νώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορι-
σμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση 
έκδοσης «02-12-2019», (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»). 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙ-
ΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 
Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της 
εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (protefaarg@culture.gr) 
όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα 
ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανα-
κοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας 
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση 
έκδοσης «02-12-2019» δικαιολογητικά, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ-
ΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου 
ΙΙ του  ανωτέρω Παραρτήματος.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
• Η αίτηση συμμετοχής που θα υπο-

βληθεί πρέπει απαραιτήτως να 
εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με 
φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες 
αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν 
γίνονται δεκτές.

• Εκτός των δικαιολογητικών που ανα-
φέρονται στο παραπάνω παράρτημα 
(ΣΟΧ), οι υποψήφιοι πρέπει να υπο-
βάλουν ηλεκτρονικά μία επιπλέον 
υπεύθυνη δήλωση του  Ν. 1599/1986, 
στην οποία  να δηλώσουν ότι: δεν 
έχουν απασχοληθεί σε Υπηρεσία 
του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού (πρώην Υπουργείο Πο-
λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμά-
των ή πρώην Γενική Γραμματεία Πο-
λιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ ή Υπουργείο 
Πολιτισμού και Τουρισμού ή Υπουρ-
γείο Πολιτισμού)και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.  
από 19-07-2004 (έναρξη ισχύος του 
Π.Δ. 164/2004) και εφεξής με οποια-
δήποτε σύμβαση εργασίας ή σε 
εκτέλεση προσωρινής δικαστικής 
απόφασης η οποία εκδόθηκε κατά 
την διαδικασία των ασφαλιστικών 
μέτρων. Σε αντίθετη περίπτωση εάν 
έχουν απασχοληθεί να αναφέρουν 
αναλυτικά τις Υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
(πρώην Υπουργείο Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων ή πρώην 
Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του 
ΥΠΑΙΘΠΑ ή Υπουργείο Πολιτισμού 
και Τουρισμού ή Υπουργείο Πολιτι-

σμού)και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε που εργά-
σθηκαν, τη χρονική διάρκεια και την 
ειδικότητα.

Ειδικότερα οι υποψήφιοι, απόφοιτοι 
του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρ-
χαιολογικών Χώρων, να αναφέρουν τα 
χρονικά διαστήματα απασχόλησης σε 
Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού (πρώην Υπουργείο 
Πολιτισμού,  Παιδείας  και Θρησκευμά-
των  ή  πρώην  Γενική  Γραμματεία  Πο-
λιτισμού  του  ΥΠΑΙΘΠΑ ή Υπουργείο 
Πολιτισμού και Τουρισμού ή Υπουρ-
γείο Πολιτισμού)και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. 
από  23-02-2012 (έναρξη ισχύος του Ν. 
4049/2012).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της 
ανακοίνωσης 
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, 
η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεω-
τικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία 
του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 
(όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) 
ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημε-
ρίδες του Νομού Αργολίδας, εφόσον εκ-
δίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία 
εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η 
δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή 
δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης 
[μαζί με το Παράρτημα Ανακοινώσεων 
Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρό-
νου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης 02-12-
2019»[και το Ειδικό Παράρτημα (Α2) 
Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση 
έκδοσης «22-09-2020»] να γίνει στο κατά-
στημα της Υπηρεσίας μας, στα παραρ-
τήματα αυτής όπου προκηρύσσονται 
οι θέσεις, στο διαδικτυακό τόπο του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού (www.culture.gr), καθώς και στο 
χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών 
καταστημάτων των Δήμων Άργους – 
Μυκηνών, Ναυπλιέων και Επιδαύρου. 
Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό 
ανάρτησης στους φορείς (σύμφωνα 
με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 
όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυ-
θημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@
asep.gr είτε στο fax:  210 - 6467728 ή 213 
- 1319188.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτή-
σεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπλη-
ρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ηλε-
κτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (protefaarg@culture.gr).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με 

βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο.
Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική 
υπεύθυνη δήλωση που θα υποβλη-
θούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα 
πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται 
υπογεγραμμένες, με φυσική υπογρα-
φή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυ-
νες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει 
μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο 
κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η 
σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγο-
ριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες 
αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε 
περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσε-
ων και αποκλεισμό του υποψηφίου από 
την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων 
είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επό-
μενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης 
της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή 
της ανάρτησής της στο κατάστημα της 
Υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυ-
τής όπου προκηρύσσονται οι θέσεις, 
στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.
culture.gr), καθώς και στο χώρο των 
ανακοινώσεων των δημοτικών καταστη-
μάτων των Δήμων Άργους – Μυκηνών, 
Ναυπλιέων και Επιδαύρου, εφόσον η 
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της 
δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέ-
ρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση 
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν 
αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια 
αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της 
προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη ερ-
γάσιμη ημέρα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων 
είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους 
Υπηρεσίες μας και αρχίζει από την 
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσί-
ευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον 
τύπο ή στα οικεία καταστήματα που αυτή 
θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητή-
σουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο 
δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.
gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από 
την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες 
ÔΈντυπα Ô Διαδικασίες Ô Διαγωνι-
σμών Φορέων Ô Ορ. Χρόνου ΣΟΧ· β) 
στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονι-
κή τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ› 
όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ô 
Ανεξάρτητες και άλλες αρχές Ô ΑΣΕΠ 
θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του 

δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί 
θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της 
διαδρομής: Πολίτες Ô Έντυπα Ô Διαδι-
κασίες Ô Διαγωνισμών Φορέων Ô Ορ. 
Χρόνου ΣΟΧ·.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψη-
φίων
Η αρμόδια επιτροπή που θα συσταθεί 
από την Προϊσταμένη της Γενικής Δι-
εύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς, αφού επεξεργαστεί 
τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατα-
τάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου 
(όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Πα-
ράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη 
των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει 
η τελική επιλογή για την πρόσληψη με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 
πραγματοποιείται ως εξής: 
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψή-

φιοι που διαθέτουν τα κύρια  προσό-
ντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι 
έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρί-
ας κ.ο.κ.). 

2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων 
που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή 
επικουρικά), γίνεται κατά φθίνουσα σει-
ρά με βάση τη συνολική βαθμολογία 
που συγκεντρώνουν από τα βαθμολο-
γούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος 
ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνι-
κή ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, 
μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός βασικού 
τίτλου σπουδών, εμπειρία, αναπηρία 
υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατό-
μου).

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφί-
ων στη συνολική βαθμολογία προηγεί-
ται αυτός που έχει τις περισσότερες 
μονάδες στο πρώτο βαθμολογού-
μενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, 
αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει 
τις περισσότερες μονάδες στο δεύτε-
ρο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτε-
κνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. 
Αν και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται ο 
μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την 
ημερομηνία γέννησής του, ενώ αν εξα-
ντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η 
μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημό-
σια κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινά-
κων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η Υπη-
ρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο 
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες 
κατάταξης των υποψηφίων στα κατα-
στήματα των γραφείων μας και στο διαδι-

κτυακό τόπο του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού (www.culture.gr),τους 
οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα 
για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συντα-
χθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης 
(σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του 
Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα 
υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της 
υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποστα-
λεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: 
sox@asep.gr είτε στο fax: 210 - 6467728 
ή 213 - 1319188.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται 
στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστα-
σης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την 
επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η 
ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με 
ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.
enstasi@asep.gr)  και, για να εξεταστεί, 
πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό 
καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 
€) που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμο-
γής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-πα-
ράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του 
ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υπο-
ψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/
αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και 
να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού 
παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας 
υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση 
που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, 
το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον 
ενιστάμενο.
Η Υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο 
ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 
φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δι-
καιολογητικών των υποψηφίων που έχουν 
υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κα-
τάταξης.
Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17/2002 
Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δε-
δομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η 
Υπηρεσία θα παρέχει την δυνατότητα 
πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν 
τους λοιπούς υποψηφίους, προκειμέ-
νου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, 
σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγ-
γραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου  
έννομου συμφέροντος).

Η Προϊσταμένη της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Αργολίδας

κ.α.α.

Άννα Μπανάκα
Αρχαιολόγος με Βαθμό Α΄

συνέχεια από τη σελ. 11

Μέρος Πρώτο



ΠΕΜΠΤΗ
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 19υγεία

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ 

ΒΑΣΙΛΗΣ  Ν. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 

ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΔΑΓΡΕ 13 ΑΡΓΟΣ ΤΗΛ 2751026336 ΚΙΝ 6945875777 
WWW:kapetanios-therapy.gr email:kapetan3@otenet.gr 

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ M.Sc.NEUROPSYCHOLOGY

και Συνεργάτες

31 ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

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

Η έκφραση "φταίει ο θυρεοειδής μου" εί-
ναι σχεδόν κλισέ σε άτομα με αυξημένο 
σωματικό βάρος και συχνά η υπόθεση 
αυτή, που κάνουν, δεν έχει καμία  σχέση 
με την πραγματικότητα.
Ας δούμε, εν συντομία, τι είναι ο θυρε-
οειδής αδένας και πώς μπορούμε με τη 
διατροφή μας να βοηθήσουμε -αν όντως 
έχουμε πρόβλημα- την κατάσταση.

Τι είναι ο θυρεοειδής αδένας
Ο θυρεοειδής αδένας είναι ένας από τους 
πιο σημαντικούς αδένες του ενδοκρινι-
κού μας συστήματος.
Οι θυρεοειδικές ορμόνες χρησιμεύουν 
στον οργανισμό μας, κυρίως, για τη ρύθ-
μιση του μεταβολισμού. Στη βρεφική και 
παιδική ηλικία είναι σπουδαίος ο ρόλος 
των θυρεοειδικών ορμονών, για τη σω-
ματική και πνευματική ανάπτυξή τους. 
Έτσι, έλλειψη των θυρεοειδικών ορμο-
νών στην ηλικία αυτή δημιουργεί παιδιά 
με σημαντική σωματική και πνευματική 
καθυστέρηση -οι λεγόμενοι κρετίνοι.
Σήμερα, σε κάθε παιδί που γεννιέται γί-
νεται προληπτική εξέταση των θυρεοει-
δικών ορμονών του στο αίμα, γατί είναι 
δυνατόν η έλλειψη να είναι και συγγενής 
δηλ. εκ γενετής. Με αυτό τον τρόπο της 
έγκαιρης διάγνωσης, που οδηγεί και σε 
έγκαιρη θεραπεία έχουν σωθεί πολλά 
παιδιά από σωματική και πνευματική κα-
θυστέρηση.

Η σωστή διατροφή βοηθά στην 
καλή λειτουργία 
Η μεσογειακή διατροφή με έμφαση στις 

τροφές, που περιέχουν λογικές ποσότη-
τες ιωδίου, όπως τα θαλασσινά, τα ψάρια, 
αλλά και τροφές πλούσιες σε τυροξίνη 
όπως τα όσπρια και οι ξηροί καρποί είναι 
ιδανική.
Αν πάσχετε από υπερθυρεοειδισμό και 
παίρνετε αντιθυρεοειδικά φάρμακα  απο-
φύγετε τις τροφές  που περιέχουν πολύ 
ιώδιο (ψάρια και θαλασσινά), μη  χρησι-
μοποιείτε στη μαγειρική θυμάρι, κόκκινο 
πιπέρι και κόψτε το θαλασσινό αλάτι.
Αν πάσχετε από υποθυρεοειδισμό και 
παίρνετε Τ3 ή Τ4 ξεχάστε το λάχανο, τα 
λαχανάκια Βρυξελλών και τα προϊόντα 
σόγιας.

Ενδεικτικό μενού για να βοηθήσετε 
το θυρεοειδή σας: 

Πρωινό
Κάποιο γαλακτοκομικό (γάλα ή γιαούρτι) 
με παξιμάδια ολικής αλέσεως.
Ένα αβγό ή ασπράδια βραστών αβγών.

Δεκατιανό
Ένα γιαούρτι με φρέσκα φρούτα και ένα 
κουταλάκι ηλιόσπορο.

Μεσημεριανό
Μία σαλάτα από ωμά ή βρασμένα λαχανι-
κά και δύο κουταλάκια ελαιόλαδο.
Κρέας ή πουλερικό ψητό και μία φέτα 
από ψωμί ολικής αλέσεως.

Απογευματινό
1 μερίδα φρούτο.

Βραδινό
Το ίδιο με το μεσημεριανό εκτός από το 
ψωμί .

Πριν από τον ύπνο
Ένα ποτήρι άπαχο γάλα.

Φταίει ο Θυρεοειδής που παχαίνω; Η θεραπευτική αξία του παιγνιδιού

Ο όρος παιγνίδι είναι ταυτισμένος 
με τα παιδιά καθώς η πρώτη εικό-
να που μας έρχεται στο μυαλό με τη 
λέξη παιγνίδι είναι δικές μας στιγμές 
από την παιδική μας ηλικία αλλά 
και εικόνες με παιδιά να τρέχουν, να 
παίζουν κρυφτό, να παίζουν κάποιο 
επιτραπέζιο  κ.τ.λ. Κάθε παιδί χαίρε-
ται όταν παίζει είτε είναι  μόνο του 
είτε είναι σε ομάδα.
Τι είναι όμως το παιγνίδι; Παιγνίδι ή 
παίγνιο αποκαλείται μια δομημένη 
δραστηριότητα που έχει σκοπό την 
ψυχαγωγία ή ασκείται σαν εκπαι-
δευτικό εργαλείο.
Το παιγνίδι προσφέρει πολλά και 
στους ενήλικες αλλά πολλά περισ-
σότερα στα παιδιά, γιατί έχει θερα-
πευτική αξία και εμπεριέχει όλο το 
αναπτυξιακό φάσμα σε συμπυκνω-
μένη μορφή. Δηλαδή βοηθά στην 
ανάπτυξη των νηπίων σωματικά, 
νοητικά, κοινωνικά, συναισθηματι-
κά.
Με το παιχνίδι η κυκλοφορία του αί-
ματος γίνεται ταχύτερα με αποτέλε-
σμα να αλλάζει ο μεταβολισμός προς 
το καλύτερο, τα παιδιά αποκτούν 
μυική δύναμη, ευλυγισία, ισορροπία 
και γενικότερα η ανάπτυξη του σώ-
ματος γίνεται σωστά.
Η άσκηση της νοημοσύνης μέσω 
του παιχνιδιού είναι καθοριστικής 
σημασίας καθώς εδώ αναπτύσσεται 

η φαντασία, η μίμηση, η μνήμη, 
η σκέψη, η διαλογή- η ανάλυση- 
η λύση, η σύνδεση γεγονότων 
κατά τρόπο λογικό. Εδώ μαθαίνει 
το παιδί να συγκεντρώνεται, να 
αποφασίζει γρήγορα, να παίρνει 
πρωτοβουλίες και να αναλαμβά-
νει ευθύνες. Εδώ αναπτύσσεται 

και ο λόγος του.
Το παιχνίδι βοηθά και στο κοινωνι-
κό κομμάτι ένα παιδί. Το βοηθά στη 
μετάβαση από την ατομικότητα στην 
ομαδικότητα, έτσι γίνεται αποδεκτό 
από τους άλλους, μαθαίνει να συ-
νεργάζεται, να υπακούει σε κανόνες 
και εν τέλει αποκτά ρόλους που αρ-
γότερα θα του χρησιμεύσουν στην 
ομαλή του ένταξη στο κοινωνικό 
περιβάλλον.
Το παιχνίδι προσφέρει σε ένα παιδί 
ψυχαγωγία, ευφορία, διάθεση, αυ-
τοπεποίθηση, συναισθηματική ισορ-
ροπία εφόδια πολύ σημαντικά που 
αναπτύσσουν τον συναισθηματικό 
κόσμο του παιδιού κατά τρόπο σω-
στό.
Όπως είδαμε και διαβάσαμε παρα-
πάνω το παιχνίδι δεν είναι απλά μια 
απασχόληση ή χάσιμο χρόνου όπως 
πιστεύουν μερικοί άνθρωποι. Είναι 
κάτι πολύ παραπάνω. Είναι το παν 
για την ανάπτυξη ενός παιδιού ιδι-
αίτερα στην προσχολική ηλικία. Για 
αυτό πρέπει εσείς οι γονείς να αφιε-
ρώνετε χρόνο καθημερινά με το μι-
κρό σας, να περνάτε ποιοτικό χρόνο 
μαζί του παίζοντας και ταυτόχρονα 
δημιουργώντας την τον χαρακτήρα 
και την προσωπικότητα του παιδιού 
σας.
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Η Παλιά Πόλη του Ναυπλίου παρουσιάζει μια ανομοιογένεια στον φωτισμό που 
παραπέμπει αλλού σε κιτς και αλλού σε σκοτάδια, με κάποιες «φωτεινές» εξαιρέσεις

Πώς το lockdown ανέδειξε τον αλλοπρόσαλλο και ανομοιογενή 
δημοτικό φωτισμό στο ιστορικό κέντρο του Ναυπλίου 

Μια βόλτα στην Παλιά Πόλη μόλις πέσει το σκοτάδι, με τα κλειστά μαγαζιά, λόγω του ισχύοντος 
lockdown, αναδεικνύει περίτρανα την ανομοιογένεια του δημοτικού φωτισμού, που φαίνεται ότι 
έχει σχεδιαστεί στην τύχη. Δηλαδή, μια λάμπα εδώ και μια εκεί, διαφορετική απόχρωση στο φω-
τισμό, προβολείς ή φαναράκια, σκοτάδια ή φωτορρύπανση, μια αλλοπρόσαλλη εικόνα, ανάλογα 
με τα κέφια του καθενός που αποφασίσει τί και πώς θα φωτιστεί.
Η Παλιά Πόλη του Ναυπλίου παρουσιάζει μια ανομοιογένεια στον φωτισμό που παραπέμπει 
αλλού σε κιτς, και αλλού σε σκοτάδια, με κάποιες «φωτεινές» εξαιρέσεις.
Με ανοιχτά τα μαγαζιά η εικόνα αυτή χάνεται, αφού κυριαρχούν τα δικά τους φώτα που προ-
βάλλουν τις προσόψεις ή τις βιτρίνες, όμως αναγκαία φαίνεται σε μια τόσο όμορφη και γοητευ-
τική περιοχή μια ομοιογένεια, που σέβεται τον περιβάλλοντα χώρο και τον αναδεικνύει σωστά.
Σοκάκια, πεζόδρομοι, δρομόσκαλες αποτελούν ένα φυσικό σκηνικό, που μαζί με τα ιστορικά 
πανέμορφα διατηρητέα κτήρια θα μπορούσαν και τα βράδια να αναδεικνύονται.
Η εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης μελέτης φωτισμού δρόμων και ιστορικών κτιρίων που βρί-

σκονται διασκορπισμένα στον πολεοδομικό ιστό της Παλιάς Πόλης του Ναυπλίου φαίνεται ανα-
γκαία. Με τον κατάλληλο δημοτικό φωτισμό και παράλληλα με την υποχρέωση των ιδιοκτητών 
των καταστημάτων να προσαρμοστούν σε αυτό το πλαίσιο που θα μπορούσαν να υποδείξουν 
οι ειδικοί, θα μπορούσε να συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάδειξη και αισθητική αναβάθμιση τόσο 
των ίδιων των κτιρίων, όσο και του περιβάλλοντος χώρου.
Η αντικατάσταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των φωτιστικών σωμάτων με στόχο την 
ανάδειξη των ιστορικών στοιχείων και κατασκευών της παλιάς πόλης δεν είναι πολυτέλεια.
Το Ναύπλιο και ιδιαίτερα την Παλιά Πόλη πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε με αγάπη και οι 
όποιες αποφάσεις να μην είναι αποσπασματικές, του στυλ βάλε και εδώ μια λάμπα που μας 
περίσσεψε ή άσε αυτό το δρόμο σκοτεινό γιατί δεν υπάρχουν φίλα προσκείμενοι ιδιοκτήτες 
μαγαζιών. 
Η Παλιά Πόλη και το Ιστορικό Κέντρο ανήκει σε όλους και αφενός πρέπει να το προστατεύσου-
με, αφετέρου να το αναδείξουμε με τον καλύτερο τρόπο.

παλιά πόλη
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
Πως ο Δέκατος μήνας (Δεκέμβριος) έγινε δωδέκατος

Ο
Δεκέμβριος ή Δεκέμβρης είναι ο δωδέκατος και 
τελευταίος μήνας του έτους ανήκει στην εποχή 
του Χειμώνα κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο και 
είναι ένας από τους 7 μήνες με διάρκεια 31 ημε-
ρών. Στα Λατινικά, decem σημαίνει δέκα, αφού 

ο Δεκέμβρης ήταν ο 10ος μήνας σύμφωνα με το Ρωμαϊκό 
ημερολόγιο. Με την άφιξη του Δεκεμβρίου το κρύο αρχίζει 
να είναι αρκετά τσουχτερό ενώ την 21 Δεκεμβρίου μπαίνει 
επισήμως ο Χειμώνας και ξεκινούν οι χιονοπτώσεις. Γι’ 
αυτό, άλλωστε ο Δεκέμβριος λέγεται και «Άσπρος μήνας», 
«Ασπρομηνάς» αλλά και «χιονιάς».
Τα λουλούδια του Δεκεμβρίου είναι ο νάρκισσος και ο 
ελαιόπρινος. Οι ζωδιακές πέτρες του είναι τουρκουάζ, λά-
πις λάζουλι, ζιρκόνιο και τανζανίτης. Ο Δεκέμβριος είναι ο 
μήνας με τις λιγότερες ώρες φωτός στο βόρειο ημισφαίριο 
και τις περισσότερες ώρες φωτός στο νότιο ημισφαίριο. Ο 
Δεκέμβρης πάντα ξεκινά την ίδια μέρα της εβδομάδας με 
τον Σεπτέμβριο.
 
Εορτές και Λαογραφία
Στο καλαντάρι του λαού μας ο Δεκέμβριος θεωρείται ιδιαίτε-
ρα «γιορτινός» λόγω των πολλών θρησκευτικών εορτών του 
όπως του Αγίου Διονυσίου στις 17 του μήνα. Ο Δεκέμβρης 
ονομάζεται, μεταξύ άλλων, και «κυρ Λευτέρης» από την 
γιορτή του αγίου Ελευθερίου στις 15 του μήνα που χαρίζει 
«καλή λευτεριά» στις έγκυες γυναίκες. Στης αγίας Άννας, 
στις 9 του μήνα, «η μέρα παίρνει ανάσα», ενώ στις 12, στην 
εορτή του αγίου Σπυρίδωνα «η μέρα παίρνει ένα σπυρί», 
αρχίζει δηλαδή να μεγαλώνει.
Στις αρχές, όμως, του μήνα έχουμε τα «Νικολοβάρβαρα» 
οπότε «κάνει νερά και χιόνια» όπως λέει ο λαός μας, ενώ 
οι ναυτικοί συμπληρώνουν: «Τ’ αϊ-Νικολοβάρβαρα, κατεβα-
σιές και χιόνια, μπουράσκας και τελώνια». Για τον χειμώνα 
γίνεται και η εξής αναφορά: «Αν τ’ Αγιού Φιλίππου λείπω, 
τ’ Άγια των Αγιών δε λείπω, κι αν λείπω τ’ Άγια των Αγιών 
τ’ Αϊνικολοβάρβαρα είμαι εδώ». Άλλες παρόμοιες παροιμίες 
αναφέρουν επίσης ότι «Η αγία Βαρβάρα βαρβαρώνει (το 
κρύο), ο αϊ-Σάββας σαβανώνει κι ο αϊ-Νικόλας παραχώνει».
Στις 4 Δεκεμβρίου τιμάται επίσης και η μνήμη του αγίου 
Ιωάννη του Δαμασκηνού (674-749) που χαρακτηρίζεται ως 
«οικουμενικός διδάσκαλος» και με γνώσεις τόσες «ώστε με 
τίποτα δεν θα μπορούσε να καταταγεί δεύτερος όσων είναι 
ονομαστοί». Ο δε Νικόλαος Γ. Πολίτης μας λέει ότι:  «Σχετι-
κώς με την συνεισφορά του στις καθημερινές λειτουργικές 
ανάγκες θυμίζουμε πως ολόκληρο το εικοσιτετράωρο η Εκ-
κλησία αναπέμπει ύμνους που έχει γράψει ο Δαμασκηνός... 
Αντί άλλης κρίσεως για το ποιητικό του έργο, αρκεί να ανα-
φερθεί πως το τροπάριο που ακούγεται σήμερα κυρίως στις 
νεκρώσιμες ακολουθίες, το ‘‘πάντα ματαιότης τα ανθρώπινα, 
όσα ουχ υπάρχει μετά θάνατον’’, είναι από τα πρώτα που 
έγραψε».

Χριστούγεννα και Ρώμη
Ο Δεκέμβριος, πάντως, όπως κι αν το δει κάποιος, είναι 
αναπόσπαστα συνδεδεμένος με τον εορτασμό των Χριστου-
γέννων στις 25 του μήνα. Ο κύριος, μάλιστα, λόγος που 
έκανε την Εκκλησία να προσδιορίσει τον εορτασμό των 
Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου είναι η προσπάθεια των 
Πατέρων, όπως αναφέρει ο Πάπας Γρηγόριος Α΄ «να μετα-
τραπούν βαθμιαίως αι εορταί των εθνικών εις Χριστιανι-
κάς», αφού η 25η Δεκεμβρίου ήταν για τη Ρώμη η κεντρική 
εορτή των Σατουρναλίων και της γέννησης του «αήττητου 
ηλίου», η γνωστή ως Dies Natalis Invicti Solis. Παράλληλα 
οι αρχαίοι Έλληνες γιόρταζαν τα Κρόνια (αφιερωμένα στον 
Κρόνο) και τα Διονύσια, καθώς επίσης και τα θεοφάνια ή 
επιφάνεια του ηλιακού θεού Φοίβου-Απόλλωνα.

Τα Σατουρνάλια ήταν η αρχαιότερη γιορτή των Ρωμαίων 
και την απέδιδαν στον Ρωμύλο ή στους Πελασγούς. Ξε-
χώρισε όμως από τις άλλες αγροτικές γιορτές τους το 217 
π.Χ. Οι γιορτές αυτές έπαιρναν πανηγυρικό χαρακτήρα και 
είχαν κατακτήσει ολόκληρο τον ελληνορωμαϊκό κόσμο. 
Άρχιζαν με τα Βρουμάλια από τις 24 Νοεμβρίου έως τις 17 
Δεκεμβρίου και ακολουθούσαν τα Σατουρνάλια από τις 18 
έως τις 24 Δεκεμβρίου. Κατά την κεντρική ημέρα της γιορ-
τής του «αήττητου ηλίου» στις 25 Δεκεμβρίου, εορταζόταν 
το γεγονός της τροπής του ηλίου, που άρχιζε και πάλι να 
ανεβαίνει στον ουρανό, να μεγαλώνουν οι ημέρες, και μαζί 
τους οι ζωογόνες ακτίνες του ήλιου ξανάκαναν τη Γη να 
καρποφορήσει.

Επειδή, λοιπόν, οι πρώτοι χριστιανοί ήσαν εκτός νόμου στη 
Ρώμη, και δεν τους επιτρεπόταν να συναντιούνται ή να εκ-
κλησιάζονται μαζί, οι συναντήσεις τους γίνονταν κρυφά και 
σε μικρές ομάδες στις κατακόμβες τους, όπου και τελούσαν 
τις θρησκευτικές τους εορτές. Για να αποφύγουν λοιπόν 
τους διωγμούς αποφάσισαν να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα 
στις 25 Δεκεμβρίου, όταν οι Ρωμαίοι ήσαν απασχολημένοι 
με τις δικές τους γιορτές των Σατουρναλίων. Μ’ αυτόν τον 
τρόπο έλπιζαν να μην ανακαλυφθούν από τους εορτάζοντες 
Ρωμαίους.

Έτσι η 25η Δεκεμβρίου ως ημέρα εορτασμού των Χριστου-
γέννων, καθιερώθηκε για πρώτη φορά στη Ρώμη κατά τα 

μέσα περίπου του 4ου μ.Χ. αιώνα, ενώ κατά τη διάρκεια της 
αυτοκρατορίας του Ιουστινιανού, τον 6ο αιώνα, ο εορτασμός 
των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου ξαπλώθηκε σ’ ολό-
κληρη την Ανατολή εκτός από την Αρμενία όπου διατηρή-
θηκε ο συνεορτασμός στις 6 Ιανουαρίου.
Ο εορτασμός όμως των Χριστουγέννων την ίδια ημέρα που 
οι εθνικοί γιόρταζαν τα δικά τους Σατουρνάλια ή Κρόνια 
είχε και τις δυσμενείς του επιπτώσεις. Γιατί, σιγά-σιγά, και 
ιδιαίτερα μεταξύ του 5ου και 8ου αιώνα, πολλά από τα απα-
ράδεκτα για την εκκλησία έθιμα των αρχαίων εορτασμών 
πέρασαν και στην Χριστιανική εορτή και ιδιαίτερα στο Βυζά-
ντιο «όπου ο λαός τα ακολουθούσε με υπερβολή και γι’ αυτό 
οι Πατέρες της Εκκλησίας ή οι Κανόνες των Συνόδων τα 
πολεμούσαν». Το 729 μ.Χ. μάλιστα ο Πάπας Ζαχαρίας ανα-
γκάστηκε να απαγορεύσει με αυστηρότητα τους εορτασμούς 
των Χριστουγέννων του τύπου των αρχαίων Καλενδών.
Εντούτοις πολλά από τα έθιμα αυτά των Σατουρναλίων και 
των Καλενδών, που διαρκούσαν 12 συνολικά ημέρες, δια-
τηρούνται ακόμη και σήμερα στους εορτασμούς του «Δωδε-
καημέρου» του χρονικού δηλαδή διαστήματος μεταξύ των 
δυο μεγάλων ακινήτων εορτών της Χριστιανοσύνης των 
Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου, και των Θεοφανίων 
στις 6 Ιανουαρίου.

Χειμερινό Ηλιοστάσιο
Ο εορτασμός της 25ης Δεκεμβρίου από τους αρχαίους είχε 
μία σπουδαία αστρονομική σημασία. Στην εποχή μας, ο 
Ήλιος βρίσκεται στο νοτιότερο ύψος του στις 22 Δεκεμβρίου. 
Επί έξι μήνες, κάθε μέρα χαμηλώνει όλο και περισσότερο 
στον ουρανό ανατέλλοντας όλο και πιο αργά και δύοντας 
καθημερινά νωρίτερα. Μετά τις 22 Δεκεμβρίου όμως, ο 
Ήλιος αρχίζει σιγά-σιγά να αναρριχάται και πάλι στον ουρα-
νό, και οι μέρες αρχίζουν να μεγαλώνουν. Έτσι, τα μεσημέρια 
ο Ήλιος φαίνεται όλο και πιο ψηλά στον ουρανό. Ονομάζου-
με την 22α Δεκεμβρίου ημέρα της «χειμερινής τροπής του 
Ηλίου», οπότε ο Ήλιος σταματάει την προς Νότο κίνησή του 
και τρέπεται στην αντίθετη φορά, προς Βορρά. Επειδή μάλι-
στα για μερικές ημέρες πριν και μετά τη «χειμερινή τροπή» ο 
Ήλιος φαίνεται να αργοστέκεται πάνω στην εκλειπτική σαν 
να είναι έτοιμος να σταματήσει, η χειμερινή τροπή ονομάζε-
ται επίσης και «χειμερινό ηλιοστάσιο». Η ημέρα αυτή επιση-
μαίνει επίσης την αρχή της εποχής του Χειμώνα.

Ημερολόγια: Ιουλιανό και Γρηγοριανό
Το πρόβλημα αρχίζει με το Ιουλιανό Ημερολόγιο που εισή-
γαγε ο Ιούλιος Καίσαρ το 44 π.Χ. που είχε όμως κι αυτό τις 
δικές του ατέλειες γιατί έχανε μία ημέρα κάθε 128 χρόνια. 
Το Ιουλιανό λοιπόν ημερολόγιο είχε θεσπίσει την «χειμερινή 
τροπή του Ηλίου», το χειμερινό δηλαδή ηλιοστάσιο, στις 25 
Δεκεμβρίου, αλλά με την πάροδο των ετών το προστιθέμενο 
μικρό λάθος είχε μεταθέσει την πραγματική ημερομηνία της 
χειμερινής τροπής. Έτσι λοιπόν το 325 μ.Χ. το έτος που έγινε 
η Σύνοδος της Νίκαιας, η χειμερινή τροπή συνέβαινε στις 22 
Δεκεμβρίου. Η μετάθεση όμως του Χειμερινού Ηλιοστασίου 
συνεχίστηκε χωρίς να διορθωθεί μέχρι και το έτος 1582, 
οπότε η χειμερινή τροπή συνέβαινε στις 12 Δεκεμβρίου.
Τότε ο Πάπας Γρηγόριος ΙΓ΄ εισήγαγε μία νέα μεταρρύθμιση, 
γι’ αυτό και το νέο ημερολόγιο, αυτό που χρησιμοποιούμε 
σήμερα, ονομάζεται Γρηγοριανό, και χάνει μία μόνον ημέρα 
στα 3.333 χρόνια. Για να γίνει μια καινούρια αρχή, η Γρηγο-
ριανή μεταρρύθμιση έτρεψε τη θέση του ημερολογίου προς 
τα εμπρός με βάση το έτος της Συνόδου της Νίκαιας και όχι 
το έτος εισαγωγής του Ιουλιανού ημερολογίου, το 44 π.Χ. Γι’ 
αυτό και το Χειμερινό Ηλιοστάσιο συμβαίνει σήμερα στις 22 
Δεκεμβρίου, και ο πρωταρχικός λόγος για τον εορτασμό της 
25ης Δεκεμβρίου έχει πια χαθεί.



Tον κόσμο του Internet of Things (IoT) έχουν 
αρχίσει να διερευνούν σταδιακά οι Έλληνες 
πολίτες. Η χρήση συσκευών και συστημάτων, 
συνδεδεμένων στο διαδίκτυο ή και μεταξύ τους, 
όπως κλιματιστικά, φώτα, κάμερες, συστήματα 
ασφαλείας, “έξυπνα” ρολόγια, αυτοκίνητα, έχει 
αποκτήσει οπαδούς και στη χώρα μας.
Το 1ο τρίμηνο του 2020, περίπου ένας στους 
δέκα χρήστες του Διαδικτύου (8,7%), ηλικίας 
16-74 ετών, δήλωνε ότι έχει χρησιμοποιήσει 
κάποια από τις προαναφερθείσες, συνδεδεμένες 
στο Internet, συσκευές ή συστήματα, προκειμέ-
νου εξ αποστάσεως – από υπολογιστή ή κινητό 
– να μπορεί να ελέγχει τη χρήση τους. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Αρχής, 
ποσοστό 5,7% έχει κάνει χρήση συσκευών και 
συστημάτων, που σχετίζονται με την ασφάλεια 
της κατοικίας τους (συστήματα συναγερμού, 
ανιχνευτές καπνού, κάμερα ασφαλείας, κλειδα-
ριές πόρτας).
Επιπλέον, ένα ποσοστό 2,9% έχει χρησιμοποιή-

σει “έξυπνες” οικιακές συσκευές, συνδεδεμένες 
στο Διαδίκτυο, όπως ηλεκτρική σκούπα, ρο-
μπότ, φούρνο, καφετιέρα και ποσοστό. Επίσης, 
το 2,2% έχει κάνει χρήση συσκευών ή συστημά-
των για την ενεργειακή διαχείριση της κατοικί-
ας, όπως θερμοστάτες και λαμπτήρες.
Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι το 85,6% 
όσων δεν έχουν χρησιμοποιήσει κάποια συν-
δεδεμένη στο Διαδίκτυο συσκευή, γνωρίζει για 
την ύπαρξή τους. Ωστόσο, από αυτούς, επτά 
στους δέκα (66,3%) αναφέρουν ότι δεν τις χρει-
άζονται και οι δύο στους δέκα (22,2%) ότι το κό-
στος τους είναι υψηλό.
Στο μεταξύ, από τους Έλληνες πολίτες, που χρη-
σιμοποιούσαν το Διαδίκτυο το 1ο τρίμηνο του 
2020, ποσοστό 37,6% αναφέρει ότι έχει συν-
δεθεί στο Internet από την τηλεόραση. Επίσης, 
ένας στους δέκα (10%) απαντά ότι έχει συνδεθεί 
από την κονσόλα παιχνιδιών.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 9,1% των Ελ-
λήνων χρηστών του Διαδικτύου έχει χρησιμο-

ποιήσει για προσωπική χρήση “έξυπνο” ρολόι 
(smart watch), βραχιόλι άσκησης/υγείας, ακου-
στικά, ρούχα/υποδήματα ή άλλα αξεσουάρ, που 
είναι συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο. Υπάρχει τέλος 
και ένα πολύ μικρό ποσοστό των Ελλήνων, της 
τάξης του 1,7%, που έχει χρησιμοποιήσει αυτο-
κίνητο με ενσωματωμένη ασύρματη σύνδεση 
στο Διαδίκτυο.
Η πανδημία του COVID-19 έχει μεν ανακόψει 
τον ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς smart home 
επί ευρωπαϊκού εδάφους, ωστόσο η τάση πα-
ραμένει ανοδική. Το 1ο τρίμηνο του 2020 οι 
πωλήσεις “έξυπνων” οικιακών συσκευών στην 
Ευρώπη διευρύνθηκαν ποσοστιαία κατά 3,8%. 
Σύμφωνα με νέα έρευνα της International Data 
Corporation (IDC), σε επίπεδο όγκου, η αγορά 
του smart home στην Ευρώπη υπερέβη τα 22 
εκατ. συσκευές στη διάρκεια των τριών πρώτων 
μηνών του έτους.

85,6% όσων δεν έχουν χρησιμοποιήσει συνδεδεμένη συσκευή, γνωρίζει την ύπαρξή τους

Πόθεν έσχες: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής
  Έως 28 Φεβρουαρίου εξαιτίας δυσχερειών συγκέντρωσης συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών

1 στους 10 Έλληνες κάνει χρήση 1 στους 10 Έλληνες κάνει χρήση 
Internet of ThingsInternet of Things

Ως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 πα-
ρατείνεται η προθεσμία υποβολής 
δηλώσεων περιουσιακής κατάστα-
σης (πόθεν έσχες) με τροπολογία 
που κατέθεσε το Υπουργείο Δι-
καιοσύνης στο Σχέδιο Νόμου του 
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύ-
σεων με τίτλο «Λήψη συμπληρω-
ματικών μέτρων για την εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 
2019 για την προώθηση της δίκαι-
ης μεταχείρισης και της διαφάνειας 
για τους επιχειρηματικούς χρήστες 
επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσο-
λάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη 
Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου 
Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνι-
σμού, τη λειτουργία της αγοράς και 
λοιπές διατάξεις».
Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαι-
οσύνης η απόφαση για την παρά-
ταση της προθεσμίας υποβολής 

δήλωσης «πόθεν έσχες» ελήφθη 
εξαιτίας των αντικειμενικών δυ-
σχερειών κατά τη συγκέντρωση 
των συνυποβαλλομένων δικαιο-
λογητικών από τους υπόχρεους, 
λόγω των έκτακτων συνθηκών 
που διαμορφώθηκαν από την παν-
δημία του κορωνοϊού COVID – 19 

με σκοπό την προστασία της δημό-
σιας υγείας, λαμβάνοντας υπόψιν 
μάλιστα ότι η καταληκτική προθε-
σμία υποβολής των εν λόγω δηλώ-
σεων ήταν η 30η Νοεμβρίου 2020, 
ημερομηνία που συνέπιπτε με τη 
λήξη του επιβληθέντος γενικού πε-
ριορισμού κυκλοφορίας.

Επιπλέον, στην τροπολογία προ-
βλέπεται ο οίκοθεν επαναπροσδι-
ορισμός των υποθέσεων που δεν 
εκφωνούνται κατά την τρέχουσα 
μερική αναστολή της λειτουργίας 
των δικαστηρίων.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι σε πε-
ρίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης 
οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσί-
ας και οποιασδήποτε διαδικασίας 
δεν εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια 
ισχύος της υπό από 6-11-2020 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 
4899), με την οποία ανεστάλη η 
λειτουργία των δικαστηρίων και 
εξαιτίας εφαρμογής αυτής, ορίζεται 
αυτεπαγγέλτως με πράξη του Προ-
έδρου του τμήματος ή του δικαστή, 
ημέρα και ώρα συζήτησης στο 
ακροατήριο στην πλέον σύντομη 
διαθέσιμη δικάσιμο.
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οικονομικά

μικρά
οικονομικά

• EΩΣ ΤΙΣ 5 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΟΙ 
ΔΟΥ

Έως τις 5 το απόγευμα θα είναι ανοικτές οι ΔΟΥ για το κοι-
νό από τις 23 Νοεμβρίου. Ειδικότερα για το κοινό, για τις 
προγραμματισμένες συναντήσεις και μόνο και για τηλε-
φωνική εξυπηρέτηση, θα είναι ανοικτές από τις 8 το πρωί 
έως και τις 5 το απόγευμα. Και για ταμειακές συναλλαγές 
από τις 8 το πρωί ως και τις 3 το μεσημέρι. Οι ΔΟΥ θα λει-
τουργούν από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Μετα-
ξύ 5 και 7 το απόγευμα θα εξυπηρετούνται μόνο κλήσεις 
προς τη γραμματεία των ΔΟΥ για τον προγραμματισμό 
των συναντήσεων. 

• ΑΥΤΟΜΑΤΑ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΓΕΜΗ

Ψηφιακά και αυτόματα μεταβιβάζονται από σήμερα στους 
φορείς του Δημοσίου τα στοιχεία των επιχειρήσεων από 
το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) μέσω της διάθεσης 
τριών νέων διαδικτυακών υπηρεσιών του υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με τις εν λόγω διαλειτουργι-
κότητες μπορούν πλέον να μεταβιβαστούν αυτόματα και 
ψηφιακά προς τους δημοσίους φορείς στοιχεία νομικών 
προσώπων, όπως αριθμός Μητρώου ΓΕΜΗ, Α.Φ.Μ., Κω-
δικός Δ.Ο.Υ, όνομα Επιχείρησης, Διεύθυνση κλπ. Παρέ-
χεται η δυνατότητα αυτόματης ταυτοποίησης του ΑΦΜ 
καθώς και του Αριθμού ΓΕΜΗ των επιχειρήσεων από 
τους φορείς και τα στοιχεία μελών διοικητικού συμβου-
λίου επιχείρησης.

• ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 4

Αλλάζει άρδην η διαδικασία χορήγησης των χαμηλότο-
κων δανείων που προσφέρονται σε επαγγελματίες και 
επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος της «Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής». Οι ενδιαφερόμενοι δεν θα χρειάζεται να 
κάνουν «εκδήλωση ενδιαφέροντος» και στη συνέχεια να 
περιμένουν την έκδοση νέας υπουργικής απόφασης με 
τους τελικούς όρους, προκειμένου να επανέλθουν με νέα 
ηλεκτρονική αίτηση. Τόσο στην 4η φάση της επιστρεπτέ-
ας προκαταβολής όσο και στις (τουλάχιστον) δύο που θα 
ακολουθήσουν, η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα 
είναι μία και μοναδική. Ο αιτών θα μαθαίνει σε πραγματι-
κό χρόνο το ποσό που του αναλογεί και θα κάνει αμέσως 
αποδοχή. Τα χρήματα θα εμφανίζονται στον τραπεζικό του 
λογαριασμό μέσα σε λίγα 24ωρα.

• ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Τη δυνατότητα στα εμπορικά καταστήματα εντός των αε-
ροδρομίων της χώρας και συγκεκριμένα επί της ζώνης 
μετά το σημείο ελέγχου εισιτηρίων και αποσκευών (air 
side), να λειτουργούν κατά τη διάρκεια του lockdown δί-
νει Κοινή Υπουργική. Mε την ίδια ΚΥΑ αποσαφηνίζεται 
ποια διαρκή καταναλωτικά αγαθά θα μπορούν να πωλού-
νται από το δίκτυο των καταστημάτων σούπερ μάρκετ. 
Συγκεκριμένα επιτρέπεται η πώληση των εξής αγαθών: 
κουβέρτες, κλινοσκεπάσματα και παπλώματα, βύσματα, 
πρίζες και άλλες συσκευές για τη διακοπή ή την προ-
στασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, λαμπτήρες, σάρωθρα 
για οικιακή καθαριότητα, σκούπες και βούρτσες για την 
οικιακή καθαριότητα καθώς και συσκευές υγραερίου οικι-
ακής χρήσεως, όπως επίσης και καλσόν, παλτό, ημίπαλτα, 
κάπες, άνορακ, αδιάβροχα, αντιανεμικά και παρόμοια είδη 
καθώς και είδη υποδηματοποιίας (σ.σ. παντόφλες).

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ 
ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου θα ανοίξει 
η πλατφόρμα προκειμένου να επανενταχθούν στις ρυθμί-
σεις των 100 και 120 δόσεων όσοι δεν κατάφεραν εξαιτίας 
της πανδημίας να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους 
υποχρεώσεις. Προϋπόθεση είναι να πληρωθεί η δόση του 
Νοεμβρίου, ενώ όσες δεν πληρώθηκαν θα προστεθούν ως 
υπεράριθμες μετά την τελευταία δόση. Όλοι όσοι έχουν 
πληγεί οικονομικά από την πανδημία και έχασαν για 
οποιονδήποτε λόγο ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφει-
λών ή εξωδικαστικού μηχανισμού στο διάστημα Μαρτίου 
– Οκτωβρίου 2020, μπορούν να συνεχίσουν να πληρώ-
νουν κανονικά τη ρύθμιση από τον Νοέμβριο του 2020.
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Οι δωρεάν μικρές αγγελίες αποστέλλονται διαδικτυακά στη 
φόρμα: anagnostis.org/form/mikres-aggelies, που θα βρείτε 
στο anagnostis.org και αναγράφονται πλήρη στοιχεία (ονο-
ματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας) για να 
μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας αν χρειαστεί. Δωρεάν 
είναι μόνο για ιδιώτες. Κάθε ιδιώτης δεν μπορεί να δημοσιεύει 
περισσότερες από μία μικρή αγγελία ταυτόχρονα.
Δημοσιεύονται και στον έντυπο Αναγνώστη Πελοποννήσου και 
στο site www.anagnostis.org
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ΑγγελίεςΜΙΚΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αποκλειστικά τεχνίτης αλουμινίου 
για εργαστήριο κατασκευής αλουμινίου στο 
Ναύπλιο. Καλή αμοιβή και ένσημα. Τηλ. 694 
538 1316, 27520 21849 ΚΩΔ. 1201

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικρή επιχείρηση για εργασία με e-
shop. Ο ενδιαφερόμενος να στείλει e mail στο 
dparkouda@gmail.com ΚΩΔ. 1200

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. 
1178

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. 
1156

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ BABYSITTER στο Άργος. Σταθερός 
μισθός, ασφάλιση, δώρα, επιδόματα, προο-

πτική μακροχρόνιας συνεργασίας. Εσωτερική 
ή full time. Να είναι έμπιστη, να έχει εμπειρία 
σε παιδιά, δίπλωμα οδήγησης, μέχρι 35 ετών. 
Συστατικές επιστολές επιθυμητές Τηλ. Επικοι-
νωνίας 693 443 3196 ΚΩΔ. 1152

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

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. 
1130

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γαρδελοκάναρα - καναρίνια. 
Πληροφορίες επικοινωνίας: 694 764 6993 / 
2751 023075 ΚΩΔ. 1128
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Οι Ψείρες  
Υπήρχε κάποτε ένας ο οποίος είχε ψείρες. Ρώτησε λοι-
πόν ένα γνωστό του πως θα απαλλαγεί από αυτές.
Θα πας στο σπίτι σου, θα ανοίξεις το φούρνο, θα βά-
λεις το κεφάλι σου μέσα και θα τον ανάψεις στους 250 
βαθμούς, με τόση ζέστη οι ψείρες θα 
αναγκαστούν να φύγουν. Πήγε λοιπόν 
ο τύπος κι έκανε ότι ακριβώς του είπε 
ο φίλος του. Καθώς ψηνόταν το κεφάλι 
του, κατεβαίνει στη μύτη του η αρχηγός 
ψείρα και του λέει:
– Άστα μεγάλε, εδώ περνάμε φίνα. 
Κάνουμε μπάνιο, σάουνα, χαμάμ. Και 
γαμώ τις διακοπές…
Την επομένη λέει στο φίλο του τι έγινε.
– Η συνταγή που θα σου δώσω τώρα 
είναι αλάνθαστη. Θα πας σπίτι, θα ανοί-
ξεις τον καταψύκτη και θα βάλεις το 
κεφάλι σου μέσα. Ε… με τόσο κρύο σί-
γουρα θα φύγουν.
Πήγε λοιπόν σπίτι και έκανε πάλι ότι 
του είπε. Κι ενώ το κεφάλι του είχε σχε-
δόν παγώσει, κατεβαίνει πάλι η αρχηγός ψείρα και του 
λέει:
– Πως πάει ρε μεγάλε… Εμείς εδώ είμαστε σε χειμερινές 
διακοπές… Κάνουμε σκι, παίζουμε χιονοπόλεμο, φτιά-

χνουμε χιονάνθρωπους…. και γαμώ τις ζωές.
Τι να κάνει λοιπόν, πάει στο φίλο του και του λέει πάλι 
τι έγινε.
– Αυτή τη φορά δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύ-

χουμε. Τώρα που θα φύγεις από δω, 
τον πρώτο που θα συναντήσεις με 
πολλά μαλλιά και γένια, να έχει και 
κάνα χρόνο να κάνει μπάνιο, θα τον 
αρχίσεις στο ξύλο… μπουνιές, κλω-
τσιές, και προπάντων κεφαλιές. Έτσι 
θα φύγουν απ’ το δικό σου κεφάλι 
και θα πάνε στο δικό του.
Βρίσκει λοιπόν κάποιον με τα πα-
ραπάνω χαρακτηριστικά, και χωρίς 
δεύτερη κουβέντα τον αρχίζει στο 
ξύλο… Μπουνιές, κουτουλιές… τον 
αφήνει αιμόφυρτο και αναίσθητο 
κάτω. Κατεβαίνει λοιπόν πάλι η αρ-
χηγός ψείρα στη μύτη του και του 
λέει…
– Μπράβο ρε μεγάλε… τον έσπασες 

στο ξύλο τον μαλλιά… αλλά κι εμείς δεν κάτσαμε με 
σταυρωμένα τα χέρια. Όση ώρα τον έδερνες εσύ, εμείς 
του πήραμε 100 ομήρους…..

Η θηλυκότητα μπορεί να γίνει πολύ 
επικίνδυνη 

Κατάθλιψη 
Ξυπνάει η σύζυγος το πρωί και βλέπει τον άντρα της 
να κάθεται στην πολυθρόνα, να κοιτάζει τον τοίχο με 
χαμένο βλέμμα.
Ήταν πολύ σκεπτικός, δακρυσμένος και τον ρώτησε:
«Τι σου συμβαίνει άντρα μου;»
«Θυμήθηκα τον καιρό που πρωτογνωριστήκαμε 
πριν από 20 χρόνια, τότε που ήσουν ακόμη 17 χρο-
νών;»
«Ωραία και γιατί είσαι έτσι;» τον ρωτάει.
«Σκέφτηκα την στιγμή που μας τσάκωσε ο πατέρας 
σου να το κάνουμε στο δωμάτιο σου, το θυμάσαι;»
«Φυσικά και το θυμάμαι!»
«Θυμάσαι και τη στιγμή που με σημάδευε με το όπλο 
και μου είπε: “Ή θα παντρευτείς την κόρη μου ή θα 
σε στείλω φυλακή για 20 χρόνια!»
«Ναι εννοείτε, αλλά πέρασαν αυτά, γιατί τα σκέφτε-
σαι τώρα;»
«Γιατί σήμερα θα είχα αποφυλακιστεί…»

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα


